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Güne Bakış

Depremin şifreleri..
30 Aralık günü kanun hükmündeki 

kararname ile Gemlik’in orman 
özelliğini kaybetmiş alanlara Çevre ve 
Şehircilik Bakanhğı’nm yaptıracağı 
konutlara taşınacağı haberi ilçede şok 
etkisi yapmıştı.

Belediye Başkanının televizyonlara 
yaptığı açıklamada, aynı dili kullanması 
tepki yaratmıştı.

Gemlik bir aydır bu konuyu konuşu 
yor. Devamı sayfa 4’de

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
1125 personelin maaş ödemelerinin yapıla 
cağı banka promosyon ihalesi önceki gün 
yapıldı. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen İha 
leye katılan 7 bankadan en yüksek fiyatı Halk 
Bankası verdi. Halk Bankası’nın kişi başı 
1730 lira teklif vererek ihaleyi kazandı. Yapı 
lan anlaşmaya göre 3 yıllık promosyon bedeli 
1730 Hra olarak bir kere de Nisan ayında 
ödenecek. Haberi sayfa z’de

Tirlı Metal 
HEES ile anlaşlı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak, Metal Sanayicileri Şendi 
kası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde 
anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Yapılan anlaşmada ücretlere, sosyal 
haklar hariç yüzde 24.63 zam yapıldığı 
belirtildi. Anlaşmadaki zam orafliarı ve 
ayrıntıların da Türk Metal Başkanı Pevrul 
Kavlak tarafından açıklandı. Sözleşme 2 
yıllık imzalandı. Haberi sayfa 4’de
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyonda en yüksek tekilli veren Halk Bankasıyla anlaştı. 
«V ■ jhaa ■■ ......................................

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ 
ne bağlı 1125 per
sonelin maaş 
ödemelerinin 
yapılacağı banka 
promosyon ihalesi 
önceki gün yapıldı. 
Kapalı zarf usulüyle 
gerçekleşen ihaleye 
katılan 7 bankadan 
en yüksek fiyatı 
Halk Bankası verdi. 
İçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Halk Bankası’nın 
kişi başı 1730 lira 
teklif vererek ihaleyi 
kazandığını söyledi.

3 YIL HALK 
BANKASINDAN 
MAAŞ 
ALACAKLAR

Son üç yılda Finans 
bank'dan maaşlarını

alan Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü personeli, 2018, 
2019 ve 2020 yılla 
rındaki maaşlarını 
Halk Bankası’ndan 
alacaklar.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Adnan Uluğ’un 
başkanlığını yaptığı 
komisyonda, yetkili 
sendika Eğitim Bir

Sen Şube Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici, Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Kamil Beki, Gemlik 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Hüseyin Er 
ve Destek Hizmetleri 
şefi Fatih Sevinç 
komisyona üye 
olarak katıldı.

Kapalı zarf usulü 
yapılan ihaleyi 
kazanan Halk 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürü 
Tahsin Kamsız, pro
tokol anlaşmasında 
bir devlet bankası 
olarak devlet memur 
larına en yüksek 
teklifi verdiklerini 
ifade ederek anlaş 
madan memnun 

olduklarını belirtiler.

NİSAN AYINDA 
BİR KERE DE 
ÖDENECEK 
Promosyon 
anlaşması hakkında 
bilgi veren Eğitim 
Bir Sen Gemlik Tem
silcisi Halil Gemici 
"Yapılan anlaşmaya 
göre 3 yıllık pro
mosyon bedeli 1730 
lira olarak bir kere 
de Nisan ayında 
ödenecek.
İlçemize bu tarihten 
sonra gelen öğret 
menler de bu pro
mosyondan fay
dalanacak.
Anlaşmaya varılan 
Halk Bankası kart 
ücreti ve yıllık aidat 
almayacak, ayrıca 
İnternet Bankacılığı 
ve ATM'lerden yapı 
lan havale, EFT'ler- 
den hiçbir ücret 

talep edilmeyecek. 
İlçeden ayrılan ve 
promosyon bedelini 
almış olan perso 
nelden bu ücret geri 
talep edilmeyecek' 
dedi.

EĞİTİM 
ÇALIŞANLARI 
MEMNUN OLDU

Gemlik eğitim 
çalışanlarına 
ödenecek 1730 lira 
ve diğer şartlar göz 
önüne alındığında 
iyi bir anlaşma 
imzaladıklarını ifade 
eden Gemici, "Bu 
sonuç bütün eğitim 
çalışanlarına hayırlı 
uğurlu olsun" dedi 
Eğitim çalışanları 
yapılan promosyon 
anlaşmasından 
memnun olduklarını 
belirttiler.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
İlçe Yöneticileri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik İlçe Başkan 
lığı’na iade-i ziyaret 
gerçekleştirdi. 
Konuşmasına 
hem kongreye 
katılımlarından 
dolayı hem de 
yaptıkları ziyaret 
nedeniyle MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Oz- 
canbaz’a teşekkür 
ederek başlayan 
Acar, "Birlikte Gem- 
lik’e hizmet edile
cekse biz bundan 
memnuniyet 
duyarız. Elimizi 
taşın altına sok
maya çekinmeyiz" 
dedi.
Acar konuşmasını 
şöyle sürdürdü; 
"Son çıkan 
KHK ile ilgili de 
Cumhurbaşkanının 
tek bir cümlesi 
Gemlik halkını

Belediııe Kentsel 
Oönüşiim Bülteni dağıttı

inandırmadı. KHK’- 
dan o maddenin 
çıkartılıp veya ek bir 
kararnameyle 
oradaki "taşınma" 
ibaresinin düzeltil 
mesi gerekmektedir. 
Söylenen ne kadar 
taşınma yerine 
dönüşüm olsa da 
akıllarındaki planlar 
değişik, yavaş 
yavaş milleti alış 
tırmaya çalışıyorlar. 
İstanbul’un yapılan 
master planında 
Bursa’nın yeri belli 
Gemlik’in yeri de 
belli biz Gemlik 
ovasını depolama 
alanı, liman vb 

olarak görmek is
temiyoruz." 
Acar’dan sonra söz 
alan Özcanbaz ise, 
"Gemlik 110 binlik 
nüfusu olsa bile biz 
birbirlerimizi tanı 
yoruz. Genel 
merkezde değilse 
bile Gemlik’te sıkıntı 
yaşamıyoruz." diye 
rek dostluk vurgusu 
yaptı. Özcanbaz sö
zlerine şöyle devam 
etti; "Belediye 
meclisin de muhale
fet yapıyor ve doğru 
bildiklerimizi söylü 
yoruz. Gemlik’teki 
KHK ile ilgili soru 
işaretleri akıllarda

devam ediyor. 
Gemlik’in onaylı 
bir 100.000’lik 
planı saklıyorlar. 
Gemlik deprem 
bölgesi de Düzce, 
Gölcük ve Yalova 
bölgesi deprem 
bölgesi değil mi? 
Biz Gemlik’te 
rafineri, depolama 
vb istemeyiz. Gem
lik’te ilk öncelikli 
ada bazlı dönüşüm 
çalışması yapılması 
gerekir. Biz bununla 
ilgili Çukurbahçe 
bölgesinde belirledi 
ğimiz bir alanda 
çalışmalar yaptık" 
dedi.

Gemlik Belediyesi’nin aylık bülteni dışın 
da kanun hükmündeki kararname ile Gem 
lik’in orman özelliğini kaybetmiş araziler 
de yapılacak konutlara taşınacağı konu 
sunda çıkan tartışma lardan sonra, Beledi 
ye kentsel dönüşüm bülteni bastırarak, 
dün Gemlik’te işyerlerine ve araçların 
camlarına bırakarak dağıtım yaptı. 8 sayfa 
kuşe kağıda baskıyla çıkarılan bültenin 
birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Recep 
tayyip Erdoğan ile Belediye Başkanı Refik . 
Yılmaz’ın büyük bir resmi kapak oldu. Ka- 
pakta Erdoğan’ın Bursa’da söylediği 
“Gemlik Dönüşecek” sözü yer aldı. Bül%^!* 
tenin 2 ve 3. sayfalarında ise ulusal ve 
yerel gazetelerde Gemlik’in taşınmasın 
dan söz edilmeyerek, dönüşeceği ile ilgili 
başlıklara yer verildi. Diğer sayfalarda ise 
Yılmaz’ın kentsel dönüşüm şifreleri 
madde madde anlatıldı
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Bursa'da, aynı 
gece 2 markete 
girerek sigara ve 
alkol çalan 3 hır 
sız, güvenlik karne 
ralarına yakalandı. 
Olay Nilüfer 
ilçesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre. Yalçın 
Y, Maşallah Y., ve 
18 yaşından küçük 
olan Y.Y, aynı gece 
2 marketin kapısını 
kırarak marketten 
yüklü miktarda 
sigara ve alkol 
çaldı. Sabah dük 
kanlarına açan 
market sahipleri, 
sigara ve içki

FETO'ılen gözaltına alınan özel okul 
sahim «e müdürü adi iyeye sevkedildi
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik 
soruşturma kapsa 
mında FETÖ ile 
bağlantılı olduğu 
iddiasıyla gözaltına 
alınan özel okulun 
sahibi ile eşi ve 
okul müdürü adli 
yeye sevkedildi. 
Edinilen bilgiye 
göre daha önce 
KHK ile kapatılan 
ve bir süre sonra 
yeniden açılan 
Nilüfer ilçesi Odun
luk Mahallesindeki 
Özel Mavi Deniz

Bursa'ıla suç makinesi yakalandı
Bursa'da yaralama, 
gasp, işkence gibi 
toplamda 52 suç 
kaydı bulunan suç 
makinesi Ü.K. 
yakayı ele verdi. 34 

(yaşındaki Ü.K.'nin 
üst ve araç 

“aramasında 1 adet 
»tabanca, 8 adet 
mermi ve bir miktar 
uyuşturucu ele

şişelerini yerinde 
göremeyince polis 
ekiplerine baş 
vurdu. Olayla ilgili 
tahkikat başlatan 
ekipler, marketteki

Anadolu Lisesi'nin 
sahibi İ.D, eşi ve 
aynı zamanda 
ortağı olan M.D. ile 
okul müdürü S.K. 
devam eden soruş 
turma kapsamında 
haklarında yakala 
ma kararı 
çıkarılınca polis 

geçirildi. Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesine 
bağlı olan Motorize 
Polis Ekipleri, 
merkez Osmangaz- 
i'deki Altıparmak 
Caddesi üzerinde 
devriye atarken du
rumu şüpheli olan 
bir araç tespit etti. 
Durdukları araç

güvenlik kamera 
larını inceleyerek, 
şüphelinin Yalçın 
Y. ile Maşallah Y. 
ve Y.Y olduğunu 
tespit etti. Başka 

ekipleri tarafından 
evlerinde gözaltına 
alındı. Okul'da 
sabah erken saatler 
de arama yapan 
polis ekipleri özel 
bölmeleri de aça
bilmek için okul 
sahibi I.D.'yi okula 
getirdi. Okulda bu

içerisinde Ü.K.'ye 
(34) ait bir adet ta
banca, 8 adet 
mermi ve bir miktar 
uyuşturucu ele 
geçirildi. Araçta bu
lunan Ü.K.'nin 52 
adet suç kaydı 
olduğu öğrenildi. 
Kimlik kontrolünü 
yapan ekipler, Ü.K. 
isimli şahsın

Kıyıya kimliksiz 
kadın cesedi vurdu

bir hırsızlıktan da 
aranan Yalçın Y. 
yakalanarak adli 
yeye sevk edildi. 
Diğer iki zanlı ise 
aranıyor.

Mudanya da kıyıya kadın cesedi vurdu. 
Kimliksiz kadın cesedi otopsi için Adli 
Tıp Morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Esence Ma
hallesi Eşkel sahilinde vatandaşların 
bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine 
olay yerine gelen jandarma ekipleri 
kıyaya vurmuş kadın cesedinin üz
erinde kimlik bulamadı. İstanbul 
taraflarından gelerek Eşkelsahiline 
vurduğu düşünülen ceset, yapılan in
celemenin ardından Bursa Adli Tıp Ku- 
rumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla 
ilgili soruşturma başlatılırken, 
yakınları kayıp olanların Jandarma'ya 
müracaat etmeleri istendi.

lunan dijital 
materyaller ve 
evraklara el konu
lurken bilgisayar 
ların hard diskleri 
toplandı. Okul 
hakkında kapa 
tılan bazı FETÖ 
okulla rından para 
aktarıl dığı, görev 
yapan bazı 
öğretmenlerin "By- 
lock" kullanıcısı 
olduğu iddia edildi. 
Gözaltına alınan 3 
zanlı emniyette 
tamamlanan 
işlemlerinin 
ardından sabah 
saatlerinde adli 
yeye sevk edildi.

fldliyede hırsızlılı yaptı
Bursa'da adliye girişinde X-Ray 
cihazında telefon hırsızlığı yapan bir 
şahıs güvenlik kamerasına takıldı. 
Edinilen bilgiye göre olay, Bursa 
Adliye Binası girişinde bulunan X-Ray 
cihazında meydana geldi. Telefonunu 
X-Ray cihazından girişinde unutan 
S.P.(31) geri döndüğünde telefonun 
orada olmadığını fark etti. Bunun üzeri 
ne adliye polisine giden şahıs telefo
nunun adliye girişinde kaybolduğunu 
bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları güven
lik kamerası incelemesinde, S.P.'nin 
birkaç sıra arkasından adliyeye giren 
Ş.K. isimli vatandaşın cep telefonunu 
aldığını tespit etti. Ş.K. Güven Timleri 
tarafından yakalanarak gözaltına alın 
dı. ifadesinde cep telefonunu teslim 
eden zanlı emniyette yapılan işlemlerin 
ardından serbest bırakıldı.

geçtiğimiz günlerde 
LH.A. (27) isimli 
şahsın saatini ve 
150 TL'sIni M.D. 
isimli şahsın da 500 
TL'sini cüzdanını ve 
telefonunu gasp 
ettiğini tespit etti. 
Ayrıca D.B.K. (22) 
isimli şahsa 
işkence yaptığı 
öğrenildi.

aCİLSfiTILIK
HİS ARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV

SAHİBİNDEN SATILIKTIR I 
053585451 08
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Türk Melal MEES ile anlaştı
Depremin şifreleri..

Zaman tansiyonun düşmesine neden oluyor.
ilk günlerdeki tepkiler yumuşadı.
Bu her konuda böyledir.
İşin süresi uzadığında sertlikler yumuşar, za

manla da kendine dokunmazsa unutulur gider.
Tepkili kitleler ne demişti; “Taşınmayacak 

dönüşecekse o zaman Cumhurbaşkanı söylesin, 
Bakanlar söylesin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bur- 
sa’da yapılan AKP Kadın Kolları kongresinde iki 
cümleyle “Dönüşüm’den söz etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da TOKI 
konutlarının temel atma töreninde, “Gemlik 
taşınmıyor, dönüşüyor” dedi.

Böyle olunca tepkiler yatışır gibi oldu.
Ardından Siyasi Partiler, STK’lar ve Odalarca 

oluşturulan komisyonun raporu yayınlandı.
Öncelikle kentsel dönüşüm istedi Gemlikliler.
Bu nasıl olacak bilen yok.
Aslınca dönüşüm denerek, öncelik yukarılara 

yapılacak konutlara hız verileceği belli oldu.
Gemlik Belediyesi, KHK ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na verilen yetki ile bu görevin kendisine 
verilmesini istiyor.

Açıklamalar bunu gösteriyor.
Böylesi büyük iş, Gemlik Belediyesi'nin işi ola

maz, olmamalı.
TOKİ bu işi üstlenmen.
Belediye de kendi işine bakmalı.
Öncelik Gemlik halkının psikolojisi düzeltilmeli.
Bu konuda, Belediye herhangi bir psikiyatriste 

başvurdu mu, bu konuda ne gibi çalışmalar 
yapıyor? Açıklanmalı.

1999 dan sonra yapılan konutlara bankaların 
kredi açması, inşaat sektöründe moralleri bir nebze 
düzeltti.

Duran satışların açılması iyiye yorumlanıyor.
Gemlik Belediyesi ortamı yumuşatmak için ilk 

kez Kentsel Dönüşüm Bülteni yayınlattı.
Kapakta kocaman bir Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile Refik Yılmaz fotoğrafına yer 
verilmiş.

Bu kapak, Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı ile arasının 
ne denli iyi olduğunu kamuoyundaki olumsuz algıyı 
düzeltmek için konulduğu ortada.

KHK ile ilk gün yapılan “Taşınacağız” yerine tep
kiler üzerine ağız değiştirilerek, “Gemlik taşın 
mıyor, Dönüşüyor” denildiğinde çıkan gazetelerin 
haberleri iki sayfa yer verilmiş bültende.

4 sayfası ise Belediye Başkanının “Depremin 
Şifreleri” başlığıyla çeşitli yerlerde yaptığı konuş 
malardan alıntılar, Gemlik’te depremin şifreleri 
olarak sunulmuş.

Dün bunun için kapı, kapı dolaşarak bülten 
dağıtılmış, araçların camlarına bile bırakılmış.

Bir faydası olacak mı bilmem ama, kafalardaki 
olumsuz algıyı değiştirmek kolay değil.

Vatandaş görmek ister.
Bunlar olurken, bir de bakıyoruz ki, MHP Gürsu 

ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Garip öne 
ri’nin garip bir önerisi olmuş.

Ne diyor Öneri, Gemlik ile Gürsu’nun dayandığı 
Katırlı Dağı’nın eteklerine yapılacak 100 bin konut 
ile Gemlik bu alanlara taşınsın.

Gemlikli tepelere taşınmaya tepki koyarken, 
MHP’li Garip kardeşimiz, işi iyice sulandırıyor.

Türk Metal Şendi 
kası Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak, Metal 
Sanayicileri Şendi 
kası (MESS) ile top 
lu iş sözleşmesinde 
anlaşmaya vardıkla 
rını duyurdu.
Yapılan anlaşmada 
ücretlere, sosyal 
haklar hariç yüzde 
24.63 zam yapıldığı 
belirtildi.
Türk Metal ile MESS 
arasında öncekigün 
saat 18.00'da başla 
yan görüşme dün 
sabaha karşı 06.00' 
da sonuçlandı. Türk 
Metal'in yaptığı 
açıklamada, "MESS 
ile yürütülen Toplu 
İş Sözleşmesi görüş 
meleri tamamlanmış 
ve sözleşme bağıt 
lanmıştır" denildi. 
Anlaşmadaki zam 
oranları ve ayrıntı 
ların da Türk Metal 
Başkanı Pevrul 
Kavlak tarafından 
açıklandı. Kavlak'ın 
sözleşmenin 
ayrıntılarına ilişkin

elefllııe'ılen spor kuliiBleriBe malzeme aesieği
Gemlik Belediyesi, 
2017-2018 yılı 
Sportif Faaliyetler 
Kapsamında ilçede 
bulunan 13 amatör 
spor kulübünün 
2200 sporcusuna, 
4 bin adet malzeme 
desteğinde bu
lundu. Kapalı Spor 
Salonunda düzenle
nen malzeme dağı 
tim törenine, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürü Abrur- 
rahman Dağlar’ın 
yanı sıra kulüp 
başkanları, yöneti
ciler, sporcular ve 
aileleri katıldı.
Amatör Spor Kulüp
leri Malzeme Dağı 
tim Töreninde 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yıl 
içinde ilçedeki 
amatör spor kulüp
lerine 300 bin TL 
tutarında malzeme 

açıklaması şöyle: 
- Sözleşme 2 yıllık 
imzalandı.
- Çekme gereğince 
31 Ağustos 2017'de 
ki saatlik ücretler, 
1 Eylül 2017*den 
itibaren geçerli 
olmak üzere 9 liraya 
çekilecek.
- Herkese seyyanen 
1 lira 60 kuruş 
verilecek.
- Kıdem zammı her 
yıl için 30 lira ola
cak. Kıdem zammı 
15 yılda sınırlı tutu
lacak ama 15 yıl ve 
üzeri kıdemli işçiler, 
kıdem zammı olarak 
aylık 450 lira alacak. 
Ayrıca kıdem zammı 
nı 1 Ocak 2017'den 
önce iş başı yapan 
herkes alacak.
- Sosyal haklar hari 
cinde 1 yılını doldu
ran her işçi, en az 
510 liradan başla 
yan ve 930 liraya 
kadar giden kaza 
mm elde edecek. Bu 
zamların ortalama 
getirisi yüzde 24.63 

yardımı yaptıklarını 
vurguladı. Kulüplere 
dağıtılan 4 bin adet 
malzemenin yanı 
sıra kulüpler birliği 
aracılığı ile de 
ilçedeki tüm amatör 
spor kulüplerine 
140 bin TL’de nakdi 
yardım yapıldığını 
açıklayan Başkan 
Yılmaz, sadece 
malzeme desteğiyle 
değil, tesisleşmeyle 
de spora büyük 
destek sunduklarını 
hatırlattı. Kulüpleri 
ve gençleri sporla 
buluşturmak için 
sadece futbola 
değil, sporun her 
branşına sahip 
çıkıp, destek olduk 
larını belirten Yıl 
maz, hassas olduk 

oldu. Bunun açılımı 
da şöyle: Çekmeden 
yüzde 1.18, seyya
nen zamdan yüzde 
15.83, kıdem zam 
mından ise yüzde 
7.62.
- Sosyal haklarla 
alınan zam oranı ise 
yüzde 23 oldu. 
Bunun getirisi aylık 
50 lira 91 kuruş. Bu 
nun da totalde aylık 
getirisi yüzde 1.68. 
- Zam oranları ile 
sosyal yardımların 
kümülatif toplamı 
yüzde 26.31.
- Zamlar işe giriş 
yılına göre değişik 
lik göstermekte. 
-Toplu sözleşmeyle 
gelen 3 ek hak 
geldi. İlki tamamla 
yıcı sağlık sigortası 
- Maddi getirisi 
yıllık 480 lira 
- İkincisi kayınvalide 
ve kayınbaba vefa 
tında 3 günlük izin 
- Üçüncüsü ise saat 
başı yüzde 8 
postabaşı tazminatı 
Ne olmuştu?

lan tek konunun, 
spor kulüplerine 
siyasetin bulaşma 
ması olduğunu 
bildirdi. "Siyaset ya
pacak her görüşten 
parti mevcut. 
Siyaset yapmak 
isteyen, bu siyasi 
partilere kaydola
bilir. Ancak spor 
kulüplerinin amacı 
daha çok genci 
sporla buluşturmak 
olmalıdır. Ayrım 
yapmadan her spor 
kulübüne malzeme 
yardımı yapıyoruz. 
Bugün Gemlik’e 
kazandırdığımız 
tesisler sayesinde 
birçok branşta Tür 
kiye şampiyonu, 
uluslararası düzey 
de başarılı sporcu

Metal sektöründe üç 
işçi sendikasının 
toplam 179 firmada 
aldığı ve 130 bin 
işçiyi ilgilendiren 
grev kararı ile 
işveren sendikası 
nın lokavt karan 
Bakanlar Kurulu 
tarafından 60 gün 
süre ile ertelen 
mişti.
Bunun üzerine 
Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) 
geçen hafta işçi 
sendikalarını tekrar 
görüşmeye çağıra 
rak zam teklifini 
yükseltmişti. Eylül 
2017’den itibaren 
geçerli olacak toplu 
sözleşme için 
geçmiş altı aylık 
dönem enflas 
yonu olan yüzde 
3,2’nin üzerine 
10 puan ekleyen 
MESS, yüzde 
13,2’likyeni 
ücret artışı 
teklifini işçi 
sendikalarına 
iletmişti.

lar yetiştiriyoruz. Bu 
başarılar devam et
meli” diye konuşan 
Başkan Yılmaz, 
“Her mahalleye, her 
semte ve her kulübe 
bir tesis kazandır 
mak için yatırımla 
rımız artarak devam 
edecek" dedi.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü, Gemlik 
Gençlerbirliği, Kör- 
fezspor, Çotanak 
spor, Kurşunluspor, 
Umurspor, Vefa 
spor, Zeytinspor, 
Altınayakspor, 
Gemlikspor, 
Gücümspor Basket
bol, Gemlik Basket
bol ve Dojo Karate 
Kulübü yönetici ve 
sporcularına malze 
melerin teslim 
edilmesinin ardın 
dan her kulüp yö
netici ve sporcu 
larıyla tek tek fotoğ 
raf çektiren Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz, genç spor 
cularla sohbet etti
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

Bu hafta Sönmez 
hocamla bir olup 
yanımıza Hüseyin 
kardeşimizi de aldım 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
gittim. Dahiliye 
bölümünde Yücel 
Kotaman ağabeyimiz 
yatıyordu. Ortopedi 
bölümünde ise 
Cevat Tümer ağabe 
yimiz kalıyordu.

Önce, Yücel 
Hocamıza uğradık. 
Bizi karşısında 
görünce çok sevindi. 
Hoş beş ettik. Eski

ZİYARETLERİMİZ...
leri yad ettik. 
Yanında hayat arka 
daşı olan yengemiz 
kalıyordu. Ziyare
timizden çok mem
nun kalmıştı. Bir ara 
gözleri dolar gibi 
oldu. Hemen müda
hale ettik.

Yücel Hocamız 
gençliğinde Borusan 
Güvenspor ta top 
oynamıştı. Futbolu 
bırakınca da antre 
nör olarak hizmete 
devam etti. Kendisi 
İzmir Karşıyaka’dan 
yetişme beyefendi 

bir insandır. Bir 
ağabey olarak biz 
kendisini çok seve 
riz. Eski sporcu la 
rımızdan herkes 
Yücel ağabeyimizi iyi 
tanır. Cevat Tümer 
ağabeyimiz de 
Belediyemizin Zabıta 
bölümünden emekli 
olmuştur. Gemlik’in 
futboluna çok emeği 
geçmiş bir büyüğü 
müzdür. Gemlik- 
sporun zörn 
zamanlarında büyük 
hizmetler vermiştir. 
Üç oğlundan iki

tanesi Gemlik- 
spor’da oynamıştır. 
Kaleci olan Cengiz 
Tümer Hocamız pro
fesyonel liglerde de 
oynamıştır.

Ayağına araba 
çarpmasından dolayı 
kırık oluşmuştur. 
Başarılı bir operas 
yonla Cevat 
amcamızın ayağına 
platin taktılar.
Hüseyin sırf Cevat 
amcamıza sarılmak 
için bizimle geldi. 
Çünkü araları bayağı 
iyiydi. Cevat amca 
da Hüseyin’in 
gelişine çok sevindi.

Her iki spor emek 
çişi ağabeyimize de 
Allah’tan acil şifalar 
diliyoruz. İnşallah, 
tez zamanda sağlık 
larına kavuşurlar.

Gemlik Basket- 
bol’un rakibi bu 
hafta İstanbul temsil

cisi UPS Spordu. 
Gencecik pırıl pırıl 
sporculardan kurulu 
bir takımdı. Şimdiye 
kadar Gemlik’e gelen 
takımlardan biraz 
farklıydı.

Çıktılar çatır çatır 
basketbol oynamaya 
çalıştılar. Bazen bize 
karşı bariz üstünlük 
sağladılar.

Gemlik Basketbola 
gelince hala devans 
yapmayı öğreneme 
diler. Bu kadar kolay 
basket yenilmez. 
Sağ ve sol savunu 
cular yok gibi. Bütün 
basketleri buradan 
yiyoruz. Ortadan Ali 
Yeler’i geçmek çok 
zor. Ali çıkınca ya da 
dinlenmeye alınınca 
sonuç çok kötü 
oluyor. Çok hızlı oy
namak çok top kaybı 
anlamına geliyor. 
Üstelik kaptırınca

geriye de çabuk 
gelemiyoruz.

Bu yüzden Gemlik 
Basketbol hızlı 
hücumlardan geriye 
çabuk gelme 
konusuna çare 
bulması gerekir. Fut
bolda da durum 
aynıdır.

Hücumdan geriye 
dönemez sen gol 
yersin.

Kontralar hariç 
bence kontrollü oy
namak lazım.

O zaman hem 
defansı, hem de 
ofansı kontrol ede
bilirsiniz. Edirne 
spor’un bize yaptığı 
gibi.

Genede maçı uzat
mada kopardık.

Bu hafta Manisa 
deplasmanına liderle 
oynamaya gidiyoruz. 
Bakalım sonuç nasıl 
olacak.

ai m ıı ıı ıı mm mi eb iifiii tını
Gemlikspor bas
ketbol yıldız takımı 
son maçında grup 
lideri A Line Spor 
Kulübünü Bursa 
Atatürk Spor Sa- 
lonu’nda yenerek 
2.oldu ve bir üst 
tura çıktı. Oynadığı 
on maçın sekizini 
kazanarak ilçemi 
zin adını bir üst 
tura yazdıran genç
lerimiz son maçta 
üstün gayret 
göstererek maçı 
kazanmasını bildi. 
Gemlikspor sa
haya, Taha Ertürk, 
Yiğit Yalçın, Emre 
Mutman, Yusuf 
Osman İman, Emre 
Turan, Çetin Akın, 
Ahmet Ali Onaç, 
Aytaç Kısalar, 
Emre Turan, 
kaptan İzzet Kurt 
ile çıktı. 
Maça etkili 
başlayan temsil
cimiz, baskılı 
savunma ve hızlı

hücumlar ile sayı 
üreterek ilk peri 
yodu 8-19 önde 
tamamladı, ikinci 
periyotta üstün 
oyununu devam et
tiren Gemlikspor 
farkı 15 sayıya 
çıkararak devre 
arasına 18-33 önde 
girdi. Üçüncü 
periyotta karşılıklı 
basketler ile 

geçildi ve bu 
periyodu da Gem
likspor 38-51 önde 
tamamladı. 
Son çeyrekte A 
Line Takımının 
etkili hücumları 
karşısında zorla 
nan Gemlikspor 
farkın kapanma 
sına engel olamasa 
da maçı 56-63 
kazanmasını bildi.

Gemlikspor bas
ketbol şube so
rumlusu ve aynı 
zamanda takımın 
antrenörü İbrahim 
Tokgöz, "Yıldız 
Takım olarak bu yıl 
önemli galibiyetler 
aldık. Kısa sürede 
kurduğumuz ve 
emek sarf ederek 
üst üste aldığımız 
galibiyetler ile

grubumuzda ikinci 
olduk ve bir üst 
tura çıktık. Gemlik 
gençliğine hizmet 
etmek ve onları sa
halara çıkartarak 
takım sporu ile 
bütünleştirmek 
bana mutluluk 
veriyor. Geleceği 
m iz olan çocukları 
mızın spor salonla 
rında aktif olarak 

takım halinde 
maçlar yapmaları 
kötü alışkan 
tıklarından 
kurtulmalarına 
vesile olacaktır. 
Bu uğurda 
gönüllü olarak, 
hiçbir ücret al
madan bütün 
çocuklarımıza 
basketbol eğitimi 
vermeye 25 yıldır 
devam ediyorum. 
Bana destek olan 
gönüllü velileri 
mize ve özellikle 
de Çakmak Koleji 
sahibi Seçil ve 
Murat Çakmak 
çiftine, hem genç 
ler adına hem de 
kulübüm ve şah 
sim adına minnet 
tarım. Gönüllü des 
tekçilerin artması 
ve bütün gençle 
rimizin spor yapma 
sı dileğiyle herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GOLER AJANS
MATBAACILIK YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 9683GEMLİK
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flktaş; "Bursa'nın geleceği için çalışıyoruz"
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa'nın 
daha modern ve 
sağlıklı hale gelme 
si için çalıştıklarını 
söyledi.
Aktaş, bürokratla 
rıyla bir araya ge 
lerek, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Bursa'yı daha 
modern ve sağlıklı 
bir geleceğe 
taşıyacak çalışma 
larını değerlendirdi. 
Başkan Alinur 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Salonu'nda gerçek 
(eştirilen toplantıda, 
"Büyükşehir Beledi

yesi'nin revize edi 
len yönetim organi
zasyon şemasıyla 
alakalı hem genel 
sekreter yardımcıla 
rımız hem daire 
başkanlarımız hem 
de şube müdürle 

rimizle bir araya 
gelip derdimizi heye 
canımızı paylaştık. 
Büyükşehir Beledi 
yesi, BUSKİ ve bağlı 
şirketler olmak 
üzere 3 farklı ayağı 
bulunan Büyükşehir 

Belediyesi'nin 17 
daire başkanı, 53 
şube müdürü ve il
gili arkadaşlarımızla 
beraber işleyişimizi, 
sistemimizi 
değerlendirdik" 
dedi.

Atılan adımların 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
daha sistemli, 
vatandaşın işini 
daha kolay hal 
leden bir yapıya 
kavuşmasına 
matuf olduğunu 
söyleyen Başkan 
Aktaş, "Yeni ekip 
arkadaş larımıza 
inancımız tamdır. 
Bugün bunu kendi
lerine teyit ettik. 
Tüm görev alan 
arkadaşları miza 
başarılar dilerim. 
Bursa inşa nının 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
daha sağlıklı, daha 

seri, daha pratik ve 
daha sonuç odaklı 
hizmet alması 
noktasında bu 
hamlelerin çok 
önemli olduğunu 
düşünü yorum" 
diye konuştu. 
Bursa'da öncelikle 
trafik ve ulaşım, 
imar ve kentsel 
dönüşüm, yeşil 
Bursa ve tarih şehri 
Bursa gibi alanlarda 
çalışmalarına yön 
verdiğini kaydeden 
Başkan Aktaş, 
çalışma sisteminde 
şeffaflığın ve 
vatandaşlarla 
diyaloğun önemine 
de dikkati çekti.

Dış Ticaret IstatlsllMeri açıklandı!
TÜİK: İhracat, 
2017'de bir önceki 
yıla göre yüzde 10,2 
artarak 157 milyar 
55 milyon dolar, 
ithalat yüzde 17,7 
artarak 233 milyar 
792 milyon dolar 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine 
göre; ihracat 2017 
yılı Aralık ayında, 
2016 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
8,6 artarak 13 mil
yar 878 milyon 
dolar, ithalat yüzde 
25,4 artarak 23 mil
yar 84 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 
dış ticaret açığı 
yüzde 63,5 ar 
tarak 9 milyar 206 
milyon dolara 
yükseldi.
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2016 Aralık ayında 
yüzde 69,4 iken, 
2017 Aralık 
ayında yüzde 
60,1'e düştü. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ihracat yüzde 
1 arttı 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2017 Aralık 
ayında bir önceki 
aya göre ihracat 
yüzde 1, ithalat

yüzde 12,2 arttı. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise; 2017 yılı 
Aralık ayında 
önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat 
yüzde 11,8, ithalat 
yüzde 29,6 arttı. 
Avrupa Birliği'nin

(AB-28) ihra 
çattaki payı 2016 
Aralık ayında yüzde 
44,3 iken, 2017 
Aralık ayında yüzde 
47,1 oldu. AB'ye 
yapılan ihracat, 
2016 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
15,6 artarak

6 milyar 540 
milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
En fazla ihracat 
yapılan ülke Al
manya oldu 
Almanya'ya 
yapılan ihracat 
2017 Aralık ayın 
da 1 milyar 308 

milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 827 
milyon dolar ile 
Ingiltere, 771'er 
milyon dolar ile 
İtalya ve Irak 
takip etti. 
İthalatta ilk sırayı 
Almanya aldı 
Almanya'dan 
yapılan ithalat, 
2017 yılı Aralık 
ayında 2 milyar 
191 milyon dolar 
oldu. Bu ülkeyi 
sırasıyla 2 milyar 
122 milyon 
dolar ile Çin, 
1 milyar 884 
milyon dolar ile 
Rusya ve 1 milyar 
164 milyon dolar 
ile ABD izledi.

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

»Milli EŞYALI 
2+1DAİRESAHİBİNDENSATILIK

05353781800
Facebook sayfamız c Gemlik FCprfez - Güler Ajans



1 Şubat 2018 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

TUIK 2017 ihracat rakamlarını açıkladı
TÜİK, ihracatın 
2017'de bir önceki 
yıla göre yüzde 10,2 
artarak 157 milyar 
55 milyon dolar, 
ithalatın yüzde 17,7 
artarak 233 milyar 
792 milyon dolar 
olduğunu açıkladı. 
Türkiye'nin ihracatı, 
2017'de bir önceki 
yıla göre yüzde 10,2 
artarak 157 milyar 
55 milyon dolar, 
ithalatı yüzde 17,7 
artışla 233 milyar 
792 milyon dolar 
oldu. Dış ticaret 
açığı, yüzde 36,8

yükselerek 76 mil
yar 736 milyon 
dolara ulaştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı iş 
birliğiyle 
oluşturulan 2017 
yılına ilişkin geçici 
dış ticaret verileri 
açıklandı.
Buna göre, ihracat 
geçen yıl, 2016'ya 
göre yüzde 10,2 ar
tarak 142 milyar 530 
milyon dolardan 157 
milyar 55 milyon ■ 
dolara, aynı

dönemde ithalat da 
yüzde 17,7 artışla 
198 milyar 618

milyon dolardan 233 
milyar 792 milyon 
dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı ise 
yüzde 36,8 artışla 56 

89 milyon

dolardan 76 milyar 
736 milyon dolara 
ulaştı. Aralık ayında 
dış ticaret açığı 
yüzde 63,5 artarak 9 
milyar 206 milyon 
dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2016 Aralık ayında 
yüzde 69,4 iken, 
2017 Aralık ayında 
yüzde 60,Te düştü. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2016'da yüzde 71,8 
iken geçen yıl sonu 
itibarıyla yüzde 
67,2'ye geriledi.

İflas erteleme yürürlükten kalkürör
, Adalet Bakanlığı, 
, iflas ertelemenin 

yürürlükten kaldırıl
1 masını içeren kanun 

tasarısı taslağını 
Başbakanlığa iletti 
2003 yılından bu 
yana uygulanan 
"iflasın ertelen- 
mesi"nin borçlu 
şirketlerin, iyileşme, 
mali durumu 
düzeltme ve 
yeniden yaşayabilir 
hale gelme 
durumlarında bekle
nen faydanın elde 
edilemediği tespit 
edildi. Bunun yanı 
sıra borçludan 
alacaklarını tahsil 

edemeyenlerin de 
zarara uğradığı be
lirlendi.
Bu kapsamda 
çalışma yapan 
Adalet Bakanlığı, 
İcra ve İflas, Türk 
Ticaret, Kooperati
fler, Hukuk Muha 
kemeleri, Milletler 
Arası Tahkim, Tebli
gat ve Posta 
Hizmetleri Kanun 
larında değişiklik 
yapılmasını öngören 
65 maddelik kanun 
tasarısı taslağı 
hazırladı. Taslak, 
Başbakanlığa gön
derildi.
Taslağın

yasalaşmasıyla, 
iflasın ertelenmesi 
yürürlükten kaldırıla 
cak. Bunun yerine, 
iflas erteleme ne
deniyle tercih 
edilmeyen ancak 
mevzuatta bulunan 
borçlarda indirim 

yapılması veya 
borçların vadeye 
bağlanması talebini 
içeren konkordato 
uygulanacak. 
Konkordato tercih 
edebilmek için 
"borca batık hale 
gelme" şartı aran

mayacak. Borçlarını 
ödeme konusunda 
güçlüğe düşen veya 
yakın bir gelecekte 
ödeme güçlüğü 
yaşayabilecek olan 
borçlular konko
rdato talep edebile
cek. Borçlu, mevcut 
mali durumunu tam 
anlamıyla gösteren 
belgeler ile teklif 
ettiği konkordatoyu 
yerine getirebile 
ceğini gösteren ve 
bağımsız denetim 
kuruluşları tarafın 
dan hazırlanan fi- 
nansal analiz rapor 
larını talebine 
ekleyecek.

KONKORDATO 
KOMİSERİ 
GÖREVLENDİRİLE
CEK
Borçlunun gerekli 
belgeleri sunması 
üzerine mahkeme 
borçluya derhal üç 
aylık geçici mühlet 
verecek. Bu süre en 
fazla iki ay daha 
uzatılabilecek.
Geçici mühlet 
kararıyla birlikte 
artık rehinli ve 
adli alacaklılar 
borçlu aleyhine 
icra takibi 
başlatamayacak, 
başlanmış takipler 
de durdurulacak.

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

R 
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H 
B 
E
R 
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Bol.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamuklcale
DENİZ UÇAÖI
Pagasua Alemi* Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanb«ro0lu-Eaadaa
Kamil Koç

612 OO 2 6
613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 Ol 63

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

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

HASTANELER
nain cgiEiııi iiiuu. su ioho
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 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 Anza

513 23 25 
51345 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

ın
513 23 94

VAPUB- FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eeklhlsar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37

, Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 613 1O 79

613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Karfez
gEmlİk'İn İlk sûmlûk sIyajI oazetisI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5995 

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)

MEMt
VENÜS SİNEMASI 

DELİHA2 
11.30-14.00-16.39- 

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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YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU

^71 DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMGTİNİZDGYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİSANLIK 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİYİ 

i ÇEŞİTLERİMİZ İLE 
♦ PROFESYONELİ 
\ KADROMUZLA^ 
İHİZMETİNİZDEYjZ

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

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

YILI

BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: O 532 B15 31 05 GSM: 0 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! Fî KONTİNÜ
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ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
. TESLİM! r

GÜNLÜK 300 TON BASKI SIRASI BEKLEMEK YOK
muzEnMIUHionsma YENİ FABRİKAMIZYALOVA YOLUNDA HİZMETİNİZDE!

r MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

z çuoaı zuıo uuma 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

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Nüfusumuz 110 bine dayandı 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklama 

sına göre, Gemlik’in nüfusu, 1 Ocak 
2016 tarihinden, 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sis
temi sonuçlarına göre 2 bin 355 kişi 
artmış.

Türkiye’nin nüfus sayımı her 5 yılda bir 
yapılan sayımla belirlenirdi. Teknolojiler 
deki gelişmeler sonucu, nüfus hareket 
liliği artık bilgisayarlı sistemlerle günlük 
olarak belirlenebiliyor. Devamı 4’de

Türkiye İstatistik Ku
rumu, Adrese Dayalı 
Nüfus kayıt sistemin 
den Türkiye’nin nü
fusu ile il ve ilçelerin 
nüfusu açıkladı.
Türkiye’nin nüfusu 40 
milyon 535 bin kişi 
olurken, Bursa’nın en 
büyük ilçesi Osman 
gazi’nin nüfusu 856 
bin 520 oldu. Gemlik, 
Bursa’nın 5. büyük 
ilçesi ise Gemlik’in 
nüfusu 109 bin 494 
olarak belirlendi. 2’de

Ticaret Sanayi 
Odası Meclisi’nde

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018 yılı 
ilk meclis toplantısı oda meclis salonunda 
yapıldı. Gemlik’in nakledilmesi ne ilgili 
meclisi bilgilendiren GTSO Meclis üyesi ve 
Gemlik’in Dönüştürülmesi Komisyonu Baş

KHK görüşüldü meclise bilgiler verdi Haberi sayfâ^’de9'1'

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Oda Meclisi’nde 2018 bütçesi 1 milyon 000 bin lira olarak kabul edildi...

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
2018 yılı ilk meclis 
toplantısı oda 
meclis salonunda 
yapıldı.
GTSO Meclis Başka 
nı Paşa Ağdemir'in 
başkanlığında 
yapılan toplantıya 
oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri 
katıldı.
24 Aralık'ta çıkan 
Gemlik'in nakledil 
mesi ile alakalı 
Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin konu 
şulduğu toplantıda 
GTSO'nun 2017 
çalışma raporu oy 
birliği ile kabul edilir 
ken, 2018 bütçesi de 
1 milyon 909 bin lira 

olarak kabul edildi. 
2017 bütçesinin % 7 
oranında bir artışla 
gerçekleştiğini be
lirten Meclis Başka 
nı Paşa Ağdemir, 
odaya aynı yıl içeri 
sinde 133 yeni kayıt 
yaptırıldı ğını ve 68 
üyenin de kapanış 
verdiğini söyledi.

KHK ELE ALINDI 
Gemlik'in nakledil 
mesi ile ilgili meclisi 
bilgilendiren GTSO 
Meclis üyesi ve 
Gemlik'in Dönüştü 
rülmesi Komisyonu 
Başkanı Hamza 
Aygün yapılan 
çalışmalarla ilgili 
meclisi bilgilen 
direrek, bundan 

sonraki süreçte 
Gemlik'te bu işin 
başında Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
geçmesinin 
gerektiğini söyledi. 
HALKIN KAFASI 
KARIŞIK 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın dönü 
şüm demesine 
rağmen hala halkın 

kafasında bir takım 
soru işaretleri bulun 
duğunu belirten 
Aygün, “Bununla 
alakalı yasal 
düzenlemenin biran 
önce yapılarak dönü 
şümün ne şekilde 
olacağının belirlen
mesi gerekiyor. Bu 
konuda en etkili 
kurum Gemlik

Ticaret ve Sanayi 
odasıdır. Gerekirse 
Cumhurbaşkanında 
n randevu alınarak 
bu iş netliğe kavuş 
malıdır. Gemlik 
Belediyesi 64 tane 
ruhsatı tip uygu
lama nedeniyle ver
memektedir. Ama 
aynı uygulamayı 
yapan etrafımızdaki 
Orhangazi, Mudan 
ya, Osmangazi gibi 
ilçeler bir an bile 
durmadan ruhsat 
vermeye devam et
mektedirler'' dedi. 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal 
Akıt ve Meclis Baş 
kanı Paşa Ağde 
mir'de yapılacak 
olan girişimlere 
destek olma sözü 
verdiler.

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus kayıt sisteminden Türkiye’nin nüfusu ile il ve ilçelerin nüfusu 
açıkladı. Türkiye’nin nüfusu 40 milyon 535 bin kişi olurken, Bursa’nın en büyük ilçesi Osmangazi’nin nüfusu 
856 bin 520 oldu. Gemlik, Bursa’nın 5. büyük ilçesi ise Gemlik’in nüfusu 109 bin 494 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Ku 
rumu 2017 yılı Adre 
se Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi sonuç 
larına göre ilçemi 
zin son adrese 
Dayalı Nüfusunun 
109 bin 494 olduğu 
açıklandı.
1.Şubat 2018 günü 
TİK tarafından 
yayınlanan sonuçla 
ra göre Türkiye’de 
ikamet eden nüfus 
2017 yılında, bir 
önceki yıla göre 995 
bin 654 kişi arttı. 
Erkek nüfus 
40 milyon 535 bin 
135 kişi olurken, 
kadın nüfus 40 mil 
yon 275 bin 390 
kişi oldu.
Buna göre toplam 
nüfusun % 50,2’sini 
erkekler, % 49,8’ini 
ise kadınlar 
oluşturdu.
2017 yılı Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
sistemine göre 
Gemlik’in 107 bin 
139 olan nüfusu,

yeni sonuçlardan 
sonra 109 bin 494 
olduğu belirlendi.

GEMLİK 5. BÜYÜK 
İLÇESİ OLDU

TİK açıklamasında 
Gemlik’in nüfusu 
Bursa Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
İngegöl ilçele 
rinden sonra 5. 
sıraya yükseldi. 
Öte yandan, ilçemi 
zin Mahallelerin 
nüfusları 2016 yılına 
göre değişti.

Gemlik en kalabalık 
Mahallesi 17 bin 579 
kişi ile Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi olduğu or
taya çıktı.
Bunu, 16 bin 650 
kişi ile Eşref Dinçer 
Mahallesi izliyor. 
Sıralama şöyle: 
Hamidiye Mahallesi 
14 bin 820, 
Cumhuriyet Mahalle 
si 14 bin 551, 
Osmaniye Mahallesi 
6 bin 943, 
Kumla 5 bin 320, 
Yeniköy Mahallesi 
4 bin 473,

Hisar Mahallesi 
4 bin 358, 
Umurbey Mahallesi 
3 bin 306, 
Kayhan Mahallesi 2 
bin 932, 
Balıkpazarı Mahalle 
si 1.883, 
Engürücük Mahal 
leşi 1831, 
Orhaniye Mahallesi 
1812,
Ata Mahallesi 1598, 
Gençali Mahallesi 
1504, 
Demirsubaşı Mahal 
leşi 1377, 
Kurşunlu Mahallesi

1252, 
Halitpaşa Mahallesi 
1114,
Kurtul Mahallesi 
930, 
Büyük Kumla 652, 
Küçük Kumla 595, 
Karacaali Mahallesi 
557, 
Muratoba Mahallesi 
468,
Yeniköy Mahallesi 
462, 
Şahinyurdu Mahal 
leşi 452, 
Katırlı Mahallesi 
376, 
Narlı Mahallesi 360, 
Cihattı Mahallesi 
340, 
Haydariye Mahallesi 
263, 
Adliye Mahallesi 
226, 
Hamidiye Köyü Ma
hallesi 171, 
Fevziye Mahallesi 
146, 
Güvenli Mahallesi 
127, 
Şükriye Mahallesi 
115, 
Fındıcak Mahallesi

45.

BURSADA EN 
BÜYÜK İLÇE 
OSMANGAZİ

Öte yandan, Bursa 
ilçeleri arasında 
nüfus yoğunluğu 
bakımından Os
mangazi ilçesi 856 
bin 776 kişi ile 
birinci. Diğer ilçe 
nüfusları şöyle: 
Yıldırım: 647.520 
Nilüfer: 424.909 
İnegöl: 257.931 
Gemlik: 109.494 
Mustafa Kemal 
paşa: 99.972 
Mudanya: 90.282 
Gürsu: 84.880 
Karacabey 82.408 
Orhangazi: 78.048 
Kestel: 60.720, 
Katırlı Mahallesi 
376, 
Yenişehir: 53.228 
İznik: 42.616
Orhaneli: 19.503 
Keleş: 11.990
Büy ükorhan: 10.041 
Harmancık: 6.491
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Gemlit'ielıi enlilik itişi hehet cinayeti danası siiriiwr
Gemlik’te evlilik 
dışı bebek cina 
yetinde yargılama 
devam ediyor.
Cinayet duruşması 
telefon kayıtlarının 
incelenmesi için 
yeniden ertelendi. 
Gemlik’te, kızının 
girdiği ilişki 
sonucu dünyaya 
getirdiği bebeği 
boğarak öldürdüğü 
iddiasıyla tutuk
lanan N.G., bebe 
gin babası olduğu 
iddia edilen polis 
memuru M.Ç. ile 
bebeğin annesi 
F.D.'ye Bursa 
3'üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 
verilen ağırlaştı 
rılmış ömür boyu 
hapis ve F.D.'nin 
babası S.G.'ye 
verilen 5 yıl hapis 
cezaların Yargı 
tay'da usulden 
bozulmasının 
ardından yargılan 
malarına devam 
edildi. Kararın 
bozulmasının 
ardından 5.'nci 

defa hakim önüne 
çıkan polis memu 
ru M.Ç., çocuğun 
kendisinden olma 
dığını, 4,5 yıldır tu
tuklu bulundu 
ğunu, iftiraya 
uğradığını söyledi. 
Gemlik'in Şahin 
yurdu Köyü'nde 
oturan F.D., 2013 
yılında Orhangazi 
liçesi'ndeki özel bir 
hastanede erkek 
bebek dünyaya 
getirdi. Aynı yılın 
Haziran ayında 
aileye telefon açıp 
aşı vurulması için 
bebeğin sağlık 
ocağına getirilme 
sini isteyen sağlık 
görevlileri, çelişkili 
ifadelerden şüphe 
lenince, polisi bil
gilendirdi. Polis, 21 
yaşındaki F.D. ile 
annesi 40 yaşın 
daki N.G. ve babası 
45 yaşındaki 
S.G.'yi gözaltına 
aldı. N.G., kızının 
dünyaya getirdiği 
çocuğunun baba 
sının, kendisiyle de 

ilişkiye giren Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde görevli 
polis memuru 38 
yaşındaki M.Ç. 
olduğunu iddia 
etti.
N.G., doğumdan 
hemen sonra, 
kucağındaki be
bekle buluştuğu 
M.Ç.'nin silahla 
kendisini tehdit 
edip bebeği 
boğdurduğunu, 
ardından cesedini 
evlerinin bahçe
sine gömdüklerini, 
kızını bir süre 
sonra başkasıyla 
evlendirdiğini 
söyledi. Bu ifade
den sonra gözaltı 
na alınan polis 
memuru ile diğer 3 
sanık tutuklandı. 
Bursa 3'üncü Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde açılan dava 
devam ederken 
N.G. dışındaki 3 
sanık tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Yapılan DNA testin 

de bebeğin an
nesinin F.D., 
babasının ise M.Ç. 
olduğu ortaya çıktı. 
Mahkemede, suçu 
sabit görülen F.D. 
ile M.Ç. ve N.G.'ye 
'Kasten adam 
öldürmek' suçun
dan ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis, 
S.G.'ye ise 'suç 
kanıtlarını karart 
ma' suçundan 5 yıl 
hapis cezası verdi.

"Haksız yere 
cezaevindeyim" 
Yargıtay, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanhğı'na tebli
gat yapılmadığı 
için bozduğu dava 
yı usulden bozul 
masının ardından 
görülen beşinci 
celseye tutuklu 
sanıklar N.G.,M.Ç., 
tutuksuz yargıla 
nan F.D. ve babası 
S.G. hazır bulundu. 
Mahkemede yeni 
den ifade veren 
polis memuru 
M.Ç., eski savun 

malarını tekrarla
yarak, "Olay tari
hinde savcıya F.D., 
babasının kim 
olduğunu bilmiyo
rum yönünde ifade 
vermiştir. Daha 
sonra benim adımı 
vermiştir. Doğum 
dan ve çocuğun 
öldürülme olayın 
dan haberim yok
tur. Ölen çocuğun 
da benim olduğu 
yönündeki iddiaları 
da kabul etmiyo
rum. Haksız yere 
cezaevindeyim, 
tahliyemi istiyo
rum" dedi.
Duruşmada söz 
alan F.D. ise, 
"Orhangazi'de 
doğum yaptıktan 
sonra annem, ben 
ve bebek taksi ile 
Gemlik ilçesine 
geldik. Annem 
bebeği yuvaya tes
lim edeceğim diy
erek, beni zorla bir 
taksiye bindirip 
köye gönderdi. 
Olay tarihinde M.Ç. 
birden fazla telefon 

kullanıyordu. 
Hangisinden 
arayıp görüşme 
yaptığımızı 
anımsayamıyorum 
" dedi.

Cumhuriyet 
savcısı, tutuklu 
sanık polis 
memuru M.Ç.'nin 
tahliyesini, 
N.G.'nin tutukluluk 
halinin devamına 
karar verilmesini 
istedi. Mahkeme 
heyeti, kısa bir 
aradan sonra 
N.G.'nin tutukluluk 
halin devamına, 
M.Ç.'nin ise oy 
çocukluğu ile tu
tukluluk halinin 
devamına, 
duruşmada F.D. 
tarafından M.Ç.'nin 
birden fazla cep 
telefon numara 
sının bulunduğunu 
söylemesi ne
deniyle araştırıl 
masına karar 
verilerek duruşma 
ileri bir tarihe erte
lendi. (Bursa Hakimiyet)

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor ıclısmuıı
Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
uyuşturucu ope 
rasyonunda 5 kişi 
gözaltına alındı. 
II Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Bursa'ya 
uyuşturucu 
getirileceği ihbarı 
aidi. Bursa, Muş ve 
İstanbul'da eş 
zamanlı olarak 
yapılan operasyon-

FETO operasyonumla okul sahü lutuManflı
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik soruş 
turma kapsamında 
gözaltına alındıktan 
sonra adliyeye sevk

lar neticesinde F.C., 
C.Ç., M.S.Ç. ve K.D. 
gözaltına alındı. 4 
şahsa ait farklı 
illerdeki ikametler 
de ve araçlarında 
yapılan aramalarda 

edilen 3 kişiden 1'i 
tutuklandı.
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ 
/PDY) yönelik 
soruşturma 

toplam 110 gram 
metamfetamin ve 
bir miktar sentetik 
kannobinoid ele 
geçirildi. Diğer 
operasyonda ise, 
merkez Osman 

kapsamında 
FETÖ ile bağlantılı 
olduğu iddiasıyla 
gözaltına alınan 
özel okulun sahibi 
ile eşi ve okul 
müdürü adliyeye 
sevk edildi.

gazi ilçesinde 
uyuştu rucu sattığı 
şüphesi ile durdu
rulan 34 plakalı 
araçta bulunan 
I.C.Ö. isimli şahsın 
üzerinde ve 
aracında yapılan 
aramalarda 55 
gram metamfeta
min, bir miktar 
sentetik kannobi
noid, 1 adet ruh 
satsız tabanca ve 
çok sayıda tabanca 
fişeği ele geçirildi.

HİSARTEPE MAHALLESİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI 

4+1 DUBLEKS EV 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 535 854 51 08

Adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
okul sahibi
I.D. tutuklanır 
ken, eşi ve okul 
müdürü adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK

GOL.IER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

* **' ** ,C™11 *5
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Nüfusumuz 110 bine dayandı
TİK Adrese Dayalı Nüfus Sistemi sonucu

Türkiyenin il ve ilçelerin nüfuslan her yıl sonunda 
açıklanıyor. Bu sistem Nüfus Müdürlüklerinin TİK 
na gönderdiği doğum, ölüm ve adres değişimleri 
nin sonucu belirleniyor.

Türkiye’nin TİK tarafindan yayınlanan sonuçlara 
göre bir yıl önceye göre 995 bin 654 kişi artmış. 
Nüfusumuz 40 milyon 275bin 390 kişiye yüksel 
miş. Bu nüfusun yüzde 50.2 ‘si erkekler, yüzde 
49.8’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Nüfusumuzda kadın erkek ortalaması eşit 
sayılır.

Gemlik’in TİK 2016 yılı nüfus sonuçlan ile 2017 
yılı sonuçlanna göre 2 bin 355kişilik bir artışla nü
fusumuz 109 bin 494’e yükselmiş.

Gemlik buna göre büyük bir artış göstermemiş. 
Gemlik’in nüfusunu arttırmak isteyen bizi yöne 

tenler, 2020 ve 30 larda 300 bin nüfustan söz edi 
yortar.

Samanlı ve Katırlı dağlan arasında dar bir alan 
da kurulmuş olan Gemlik 1980 li yıllardan sonra 
sanayileşmenin getirdiği çarpık yapılaşma sonu 
cu hızlı bir şekilde nüfusunu arttırdı.

1975 yılında ilçe nüfusu 39.6791980 de 48.106 
olmuş. Artış 8 bin 427 kişi.

1990 yılında nüfusumuz 78.193’e yükselmiş, 
2000 yılında ise 88.472 olmuş.

10 yılda 10 bin 279 kişi artmışız.
2000yılından 2010 yılına geldiğimizde nüfusu 

muz 100.927çıkmış. 10 yıldaki artış 12.455kişi.
7 yıl sonraki nüfusumuz ise 109.494 e 

yükselmiş.
Artış 8.567 kişi olmuş.
Bu arada bir düşme görülüyor.
Gemlik 10 yıl baz alındığında bin, bin 200 dolay 

lannda artıyor.
Bu artışlann bir kısmı doğumlardan, bir kısmı 

ise göçlerden oluşuyor.
Doğum ve ölüm istatistiklerini bilmediğimiz için 

nedenini tam bilemiyoruz.
Sonuçta Gemlik yerinde duruyor, ama nüfusu 

artıyor. Bunun ekonomik ve sosyolojik sonuçlan 
nı birlikte yaşıyor?.

Osmangazi, Yıldınm, Nilüfer, İnegöl den sonra 
nüfusta 5. sıradayız.

Gemlik’in en kalabalık mahallesi ise Dr. Ziya 
Kaya. Bu mahallede 17 bin 579 vatandaşımız 
ikamet ediyor.

Bunu, 16 bin 650 kişiyle Eşref Dinçer Mahallesi, 
ardından 14 bin 826 kişiyle Hamidiye Mahallesi, 
onu da 14 bin 551 kişiyle Cumhuriyet Mahallesi 
izliyor.

Gemlik’in köyden mahallelere dönüşün Adliye, 
Fevziye, Güvenli, Hamidiye, Şükriye gibi mahal
lerinde nüfus yok denecek kadar az. Ama Findi 
cak hepsinden de az. Burada yalnız 45 
vatandaşımız yaşıyormuş.

Gemlik geniş arazisi olan ilçe değil.
Ova bölümü hiç yapılaşmaya açılmaması gere 

kirken, göçlerle vurdum duymaz yerel yönetim
lerce açıldı. Kaçak yapılaşmaya göz yumuldu. 
Şimdi o ova ve sahil şeridi boşaltılmak isteniyor. 
Yeni Gemlik’ten söz ederken, nüfusu arttırmak 
Gemlik’e ihanet olur diye düşünüyorum.

kcarutSertaslasCHPlıunıliajntagiiii
3-4 Şubat 2018 gün
lerinde Ankara’da 
toplanacak olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi büyük 
kurultayı için kurul
tay delegesi olan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
eski İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, kurultaya 
katılmak için dün 
Ankara’ya gittiler. 
Ankara’ya dün 
akşam saatlerinde 
varan Gemlikli 
delegeler Acar ve 
Sertaslan, Kızılay’da 
bir otelde konakladı. 
Bursa’dan doğal 
delegeler ile 40 
kişinin kurultayda 
oy kullanacağını 
söyleyen CHP Gem
lik İlçe Başkanı 
Cemil Acar, 4 genel 
başkan adaylı bir 
kurultaya katıldıkla 
rını, kendisinin

Kemal Kıhçdaroğ 
lu’nâ öy 
kullanacağını 
söyledi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Türki 
ye’ye demokrasiyi 
getiren parti oldu 
ğunu söyleyen 
Acar, “Büyük 
kurultayda 4 aday

çıkması bir demok 
rasi göstergesidir. 
Bunu başka par 
tilerde görmek 
mümkün değildir. 
Her aday dembkra 
tik bir şekilde yarışa 
rak, en çok oy alan 
partimizin genel 
başkanı olacaktır. 
Bu konuda delege

lerin kendi özgür 
kararları ile 
hareket edecek
lerdir.’’ dedi.
CHP eski ilçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan’ın 
ise YalOVa Mul- 
letvekili Muharrem 
İnce’ye öy vereceği 
öğrenildi.

V

SwMillBCOMIİIIIİIİIIII
Gemlik Belediyesi 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Sevgi 
Mağazası, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
yardımlarını 
sürdürüyor.
Kullanılmayan ikinci 
el giysi ve ev 
eşyalarının ihtiyaç 
sahiplerine ücretsiz 
olarak verildiği 
mağazadan her ay 
ortalama 500 kişi 
yararlanıyor.

İSTEYEN 
BEĞENDİĞİ 
ÜRÜNÜ PARASIZ 
ALIYOR

Yeni Çarşı içinde 5 
yıldır hizmet veren 
Sevgi Mağazası, 
kullanılabilir durum
daki ikinci el giysi 
ve ev eşyalarını 
ihtiyaç sahipleri ile 
buluşturuyor.
Hafta içi 09.00 - 
18.oo saatleri arası 
açık olan mağazada 
para kullanılmıyor. 
Evlerimizdeki işe 
yarar durumda 
olup kullanılmayan 
eşyaları ihtiyaç

sahibi vatandaşlarla 
buluşturan mağaza 
dan faydalanmak 
isteyenlerden kimlik 
bilgileri dışında her
hangi bir şey isten
miyor.
Belediyecilik 
sadece bir şehrin 
cadde, sokak ve 
imar işleriyle ilgilen
mek değildir diye 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Şehrin 
çehresinin mükem 
melliği kadar, o 
şehirde yaşayan

insanların sosyal 
açıdan huzurlu ve 
mutlu olmaları da 
bizim sorumlu 
lüğümüzün bir 
parçasıdır” 
dedi.
Sevgi Mağazasının 
hayırseverlerle 
ihtiyaç sahiplerini 
bir araya getirmek 
amacıyla kurulmuş 
olan bir yardım or
ganizasyonu 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Yılmaz, 
“Kadın, erkek, genç, 
yaşlı her yaştan

insan, her türlü 
giyecek ihtiyacını 
sevgi mağaza 
sından ücretsiz 
olarak temin 
edebiliyorlar. 
Kullanılabilir 
durumdaki giysi ve 
ev eşyalarını, 
ihtiyacı olanlara 
ulaştırmak isteyen 
vatandaş larımız 
Katlı Otopark altı, 
Yeni Çarşı içinde 
bulunan sevgi 
mağazasına 
ulaştırabilirler” 
dedi
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Türkiye'nin nüfusu, 
31 Aralık 2017 
tarihi itibarıyla 995 
bin 654 kişi artarak 
80 milyon 810 bin 
525 kişi oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sis
temi Sonuçları'nı 
açıkladı. Buna göre 
Türkiye'de ikamet 
eden nüfus 2017 
yılında, bir öhcekî 
yıla göre 995 bin 
654 kişi arttı ve 80 
milyon 810 bin 525 
kişi oldu.
ERKEK 
NÜFUSUNDAKİ 
ARTIŞ DAHA 
FAZLA
Erkek nüfus 40 
milyon 535 bin 135 
kişi olurken, kadın 
nüfus 40 milyon 
275 bin 390 kişi 
oldu. Buna göre 
toplam nüfusun 
yüzde 50,2'sihi 
erkekler, yüzde 
49,8'ini ise kadınlar

oluşturdu. Yilhk 
nüfus artış hızı 
2016 yılında yüzde 
13,5iken, 201/ 
yılında yüzde 12,4 
oldu.
İSTANBUL'UN 
NÜFUSU ARTIYOR 
İl ve ilçe merkez
lerinde ikamet 
edenlerin oranı 
2016 yılında yüzde 
92,3 iken, bu oran 
2017 yılında yüzde 
92,5'e yükseldi. 
Belde ve köylerde 
yaşayanların oranı 
ise yüzde 7,5 
olarak gerçekleşti.

İstanbul'da ikamet 
eden nüfus bir ön 
çeki yıla göre yüz 
de 1,5 artış gös
terdi.
Türkiye nüfusunun 
yüzde 18,6'sımn 
ikamet ettiği İstan
bul, 15 milyon 29 
bin 231 kişi ile en 
çok nüfusa sahip 
olan il oldu. Bunu 
sırasıyla 5 milyon 
445 bin 26 kişi ile 
Ankara, 4 milyon 
279 bin 677 kişi ile 
İzmir, 2 milyon 936 
bin 803 kişi ile 
Bursa ve 2 milyon

364 bin 396 kişi ile 
Antalya takip etti. 
TÜRKİYE 
NÜFUSUNUN 
ORTA YAŞI 
YÜKSELDİ 
Ülkemizde 2016 
yılında 31,4 olan 
ortanca yaş, 2017 
yılında önceki yıla 
göre artış göster
erek 31,7 oldu. Or
tanca yaş 
erkeklerde 31,1 
iken, kadınlarda 
32,4 olarak 
gerçekleşti. 
Ortanca yaşın en 
yüksek olduğu iller 

sırasıyla; 39,7 ile 
Sinop, 39,4 ile 
Balıkesir ve 38,9 ile 
Kastamonu ve 
Edirne oldu. Or
tanca yaşın en 
düşük olduğu iller 
ise sırasıyla; 19,6 
ile Şanlıurfa, 20,1 
ile Şırnak ve 20,9 
ile Ağrı oldu. 
Ülkemizde 15-64 
yaş grubunda bu
lunan (çalışma 
çağındaki) nüfus 
2017 yılında bir 
önceki yıla göre 
sayısal olarak %1,2 
arttı. Buna göre, 
çalışma çağındaki 
nüfusun oranı 
%67,9 çocuk yaş 
grubu olarak 
tanımlanan 0-14 
yaş grubundaki 
nüfusun oranı 
%23,6 65 ve daha 
yukarı yaştaki nü
fusun oranı ise 
%8,5 olarak 
gerçekleşti.
Nüfus yoğunluğu 
olarak ifade edilen 

"bir kilometrekar
eye düşen kişi 
sayısı", Türkiye 
genelinde 2016 
yılına göre 1 kişi 
artarak 105 kişi 
oldu. İstanbul, kilo
metrekareye düşen 
2 892 kişi ile nüfus 
yoğunluğunun en 
yüksek olduğu il
imiz oldu. Bunu 
sırasıyla 521 kişi 
ile Kocaeli ve 356 
kişi ile İzmir takip 
etti. Nüfus 
yoğunluğu en az 
olan il ise bir 
önceki yılda 
olduğu gibi, kilo
metrekareye düşen 
11 kişi ile Tunceli 
oldu. Yüzölçümü 
bakımından ilk 
sırada yer alan 
Konya'nın nüfus 
yoğunluğu 56, en 
küçük yüzölçü 
müne sahip 
Yalova'nın nüfus 
yoğunluğu ise 
297 olarak 
gerçekleşti.

Bursa tekli eğitime hazır!
Bursa'da yapılan 
yeni dersliklerle 
beraber eğitim ve 
öğretimde 2019 
yılında tamamen 
tekli eğitime 
geçilecek 
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger, 
Bursa'da öğrencile 
rin sabah gün 
doğmadan okula 
gitme dertlerinin 
2019 yılında yeni 
açılacak derslik
lerle beraber tama
men ortadan kalka 
cağını ifade etti. 
Sınav sistemindeki 
değişiklik hakkında

da konuşan Dül
ger, "Velilerimizin 
içi rahat olsun, 
öğrenciler istedik
leri okullara gide
cekler" dedi. 
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger 
yaptığı açıklamada, 
"Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlü 

ğü'nde benden 
önce de çalışmalar 
yapılmış yine 
devam edecek. 
Bizim önceliğimiz, 
2023, 2071 hedef 
leri olan güçlü bir 
ülkede yaşayan ne
siller olarak bu 
ülkenin gelece 
ğinin daha iyi olma 
sı adına çocukları 

mızın daha dona 
nımh hayata hazır 
lanması için çalış 
malar yapıyoruz. 
Bursa'da devam 
eden projelerimiz 
var, devam edili 
yor. Bursa'nın en 
acil sıkıntısı, ikili 
eğitimden tekli 
eğitime geçmeyle 
alakalı Bursa'ya 
derslik kazandır 
mak. Bu konuda 
güzel adımlar 
atıyoruz, 2017-2018 
yılında şu ana 
kadar 22 okulda 
487 derslik kazan 
dırdık. Bu okullar 
da eğitim devam 

ediyor. Yaklaşık 39 
yatırım var inşaatı 
devam eden, ayrı 
ca 14 tane ihaleye 
çıkmayı bekleyen 
yatırım var, 16 tane 
de proje aşama 
sında olan yatırım 
var, bunlar tamam 
(andığında Bur
sa'ya bin 600 civarı 
derslik kazandır 
mış olacağız.
2019 yılında Bur
sa'da tamamen 
tekli eğitime 
geçmiş olacağız, 
bunun için ben ve 
arkadaşlarım 
çalışıyoruz. Çocuk 
ların sabah erken 

saatlerde okula 
gitmesini engelle
menin tek yolu, 
tekli eğitim. 
Günler uzamaya 
başladı, kışın 
çocuklarımız 
sabah namazıyla 
okula gidiyordu. 
Bunun için yatı 
rımiarı hızlandı 
rarak, arazi temin 
edebilmek ki en 
büyük sıkıntımız 
bu. Yeni binalar, 
modern binalar 
ilimize kazandı 
rarak tekli eğitime 
geçtiğimizde bu 
sorunu kökten 
çözecektir" dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Hangi araç ne katlar MTV ödeyecek?
Sürücüler anlaşmalı 
bankaların internet 
bankacılığını kulla
narak veya banka 
şubelerine başvu 
rarak ödeme yapa
bilecek. Aynı za
manda GİB Mobil 
uygulamasını (IOS 
ve Android) kulla
narak da ödeme 
yapmak mümkün. 
Peki 2018'de hangi 
araç sahibi ne kadar 
MTV ödeyecek? 
MTV ÖDEMESİ 
NASIL YAPILIR? 
MTV ödemesi için 
birçok yol bu
lunuyor. .
1- MTV yönünden 
mükellefiyet 
kaydının bulunduğu 
veya MTVyi tahsile 
yetkili diğer Vergi 
Dairesi müdürlük
lerine başvurarak 
vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı 
bankaların internet 
bankacılığını kulla

narak veya banka 
şubelerine 
başvurarak ödeme 
yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer 
alan "Borç Sorgu
lama ve Ödeme" 
bölümüne 02:00 - 
22:00 saatleri 
arasında giriş ya
parak kredi kartı ve 
banka kartı ile 
ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil 
uygulamasını (IOS 
ve Android) kulla

narak da ödeme 
mümkün.
İşte araç sahip
lerinin 2018'de 
ödeyeceği yeni 
vergi tutarları...
1300 CC VE ALTI 
ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den 
önce tescil edilen
ler:
2018'deki vergi 
tutarı: 743 TL 
1 Ocak 2018 
sonrası tescil 
edilenler:

Fiyatı 40 bini 
aşmayanlarda (1-3 
yaş arası) 743 lira, 
fiyatı 40-70 bin lira 
arası olanlarda 817 
lira, fiyatı 70 bini 
aşanlarda 892 lira 
olarak uygulanacak. 
(Ödenecek vergi 
tutarları 1-3 yaş 
arası araçları 
kapsıyor) 
1301-1600 CC 
ARASI ARAÇLAR 
31 Aralık 2017'den 
önce tescil

edilenler: 
2018'deki vergi: 
1294 TL
1 Ocak 2018 
sonrası tescil 
edilenler: 
Fiyatı 40 bini 
aşmayanlarda (1-3 
yaş arası) bin 294 
lira, fiyatı 40-70 bin 
lira arası olanlarda 
bin 423 lira, fiyatı 70 
bini aşanlarda bin 
553 lira olacak. 
1601-1800 CC 
ARASI ARAÇLAR 
31 Aralık 2017'den 
önce tescil edilen
ler: 
2018'deki vergi: 2 
bin 284 TL 
1 Ocak 2018 
sonrası tescil 
edilenler: 
Fiyatı 100 bini 
aşmayanlarda (1-3 
yaş arası) 2 bin 512 
lira, fiyatı 100 bini 
aşanlarda 2 bin 741 
lira.
1801-2000 CC

ARASI ARAÇLAR 
31 Aralık 2017'den 
önce tescil edilen
ler: 
2018'deki vergi: 3 
bin 598 TL 
1 Ocak 2018 
sonrası tescil 
edilenler:
Fiyatı 100 bini 
aşmayanlarda (1-3 
yaş arası) 3 bin 957 
lira, fiyatı 100 bini 
aşanlarda 4 bin 317 
lira.
2001-2500 CC 
ARASI ARAÇLAR 
31 Aralık 2017'den 
önce tescil edilen
ler:
2018'deki vergi: 3 
bin 598 TL
1 Ocak 2018 
sonrası tescil 
edilenler: 
Fiyatı 100 bini 
aşmayanlarda (1-3 
yaş arası) 3 bin 957 
lira, fiyatı 100 bini 
aşanlarda
4 bin 317 lira.

İŞKUB ea çok işçi acını olan meslekleri açıkladı
İŞKUR tarafından 
verilen ilanlarda 82 
binin üzerinde aktif 
durumda iş ilanı 
buluyor.
Bir çok iş kolunda 
ihtiyaç duyulan 
meslekleri derleyen 
İŞKUR'a internet üz
erinden de başvuru 
yapılabiliyor. İşte en 
çok iş aranan 
meslek grupları ve 
açık pozisyondaki 
işlerin 
kontenjanları.

Beden işçisi (Genel) 
21595
Beden İşçisi 
(İnşaat) 549 
Beden işçisi 
(Temizlik) 463 
Büro Memuru 
(Genel) 1240 
Çağrı Merkezi 
Müşteri Temsilcisi . 
1438
CNC Torna Tezgahı 
Operatörü 500 
Çelik Kaynakçısı 
603
Dikiş Makinesi

Operatörü-Kumaş 
593
Dokuma Konfek
siyon Makineci 607 
Bina Dış Yüzey 
Temizleyicisi 257 
Ambalajcı (Makine 
İle) 523
Ambar/Depo 
Görevlisi 552
Aşçı 512
Ayakçı (Tekstil) 375 
İŞKUR yarım milyon 
işsize nitelik 
kazandırdı 
İşsizlerin mesleki 

niteliklerinin geliş 
tirilmesini 
amaçlayan İŞKUR, 
geçen yıl düzenle 
diği "işbaşı ile 
girişimcilik eğitim 
programlan" ve 
mesleki eğitim 
kurslarıyla toplam 
508 bin 851 kişiye 
eğitim verdi - 
Kurum personelin 
ce, danışmanlık 
hizmetleri kapsa 
mında geçen yıl 4 
milyon 276 bin 25 

bireysel görüşme, 
601 bin 202 işyeri 
ziyareti gerçekleş 
tirildi
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) tarafından 
işsizlerin mesleki 
niteliklerinin 
geliştirilmesi 
amacıyla geçen yıl 
düzenlenen "işbaşı 
ile girişimcilik 
eğitim programlan" 
ve mesleki eğitim 
kurslarıyla toplam 
508 bin 851 kişiye 

eğitim verildi. 
İşsizlikle mücadele 
çalışmaları 
kapsamında, 
işveren ile iş 
arayanı 
buluşturmada 
önemli görev 
üstlenen İŞKUR, 
mesleki eğitim 
kursu ve işbaşı ile 
girişimcilik eğitim 
programı gibi aktif 
işgücü hizmetlerini 
de etkin bir biçimde 
kullanıyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBtKUMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGİlmi SİTESİNDE

HİHOESTAU 
2+IDAİRESAHİBİNOENSAriLIK

05353781800
Facebook sayfamız ü Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Staj »anan anneye erten emeklilik
SGK’dan çalışan an
neye üçlü avantaj 
var. Doğum borçlan 
ması ile prim kaza 
nıyorlar. Staj 
borçlanma için 
geçerli sayılıyor ve 
staj sonrası doğum 
yapmak yaş şartını 
düşürüyor 
Türkiye'de çalışan 
lann emekli ola
bilmeleri için belli 
bir süre sigortalı 
olma, belli bir yaşa 
ulaşma ve prim 
günü ödeme şartları 
gerekiyor. Ancak 
emekli olmak için 

yerine getirilmesi 
gereken şartların 
istisnaları var. Bun
lardan birisi an
nelere tanınan 
doğum borçlanma 
sı. Anneler sigorta 
olduktan sonra 
dünyaya gelen üç 
çocuğu için 
borçlanma yaparak 
2.160 gün (6 yıl) 
kazanıyorlar. Ancak 
doğum borçlanma 
sında bazı ince nok
talar var ki annelere 
ikinci, hatta üçüncü 
avantaj daha > 
sağlıyor.

Mevzuatımız staj ya 
da çıraklıkta geçen 
süreleri emeklilikten 
saymıyor ve bu 
sigortaları başlangıç 
olarak kabul et
miyor. Ancak verilen 
numara ve tecil 
geçerli oluyor. İşte 

bu noktada annelere 
imkân doğuyor. 
Çünkü anneler staj 
ya da çıraklık 
sonrası dünyaya 
gelen çocukları için 
borçlanma yapa
biliyor. Buradaki 
diğer avantaj ise 

sigorta başlangı 
cinin geriye 
çekilmesi. 
Eğer staj ya da 
çıraklık ile 
sigortalı çalışmaya 
başlanılan süre 
arasında doğumlar 
olduysa bunlar 
borçlanıldığında 
sigorta başlangıcını 
geri çekebiliyor. 
Dolayısıyla yaş ve 
prim şartı da 
düşüyor. İş hayatına 
staj yaparak 
başlayan ve adına 
kısa vadeli sigorta 
kolları primi yatan 

kadın sigortalılar 
normal sigortayla 
çalışmaya 
başlamadan önce 
çocuk sahibi 
olmuşsa girişini 
geriye çeke 
bilecek.
Bunu bir örnekle 
açıklayalım. 20 
Mayıs 1991'de staj 
sigortası yapılan ve 
adına prim ödenen 
bir kadın çalışan 
daha sonra 20 
Mayıs 1994'te 
sigortalı olarak 
çalışmaya başlamış 
olsun.

Misi LBtıta sittlttinlııı ılın Mıim. liiılı il limi nliııı
Yurtdışındaki e- 
ticaret sitelerinden 
yapılan alışverişe 
sınır getiriliyor. 
Fiyatı 22 euro'dan 
daha fazla olan 
ürünlerden yüzde 20 
vergi alınacak. Yol 
cu beraberinde ge
tirilen eşyaya da 
aynı vergi uygulana 
cak. Telefon, televiz 
yon, kulaklık, çatal- 
kaşık, mani kür- 
pedikür aletleri bile 
vergiye tabi olacak. 
150 EURO'DAN 
DÜŞTÜ 
Hükümet, Çin'den 
hizmet veren inter
net siteleri başta 

olmak üzere Aliex- 
press, Amazon, 
Ebay'den yapılan 
online alışverişe 
sınırlama getirecek 
adımı attı. Bakanlar 
Kurulu'na sunulan 
yeni yasa tasarısını 
açıklayan Gümrük 
ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, 
"Yurtdışında inter
net üzerinden 
siparişlerde 30 eu- 
ro'ya kadar olan 
kısım, vergiden 
muaftı. Şimdi bu 
oranları, AB ile 
eşitleyerek 22 eu- 
ro'ya düşüreceğiz. 
Muafiyetleri indiri

yoruz. Çünkü çok 
sayıda suistimal var. 
23 euro olursa vergi 
vermek zorunda 
olunacak" dedi, e- 
ticaret ile yapılan 
alışverişlerde ilk 
sınır 150 euro olarak 
belirlenmiş, daha 
sonra bu tutar önce 
75, daha sonra da

30 euro'ya 
indirlmişti. 
Yasa yürürlüğe 
girdiğinde geçiş 
süreci olacak. 
Halihazırda 30 euro 
sınırını gözeterek 
sipariş veren 
alıcıların işlemler 
inin tamamlanması 
ile posta ve hızlı 

kargo operatör
lerinin kendi sistem 
ve iş akışlarını söz 
konusu değişikliğe 
uyarlayabilmesi 
amacıyla 15 günlük 
geçiş dönemi bulu
nacak.
Türkiye'de bulun
mayan bilimsel ve 
eğitim amaçlı kita
plar için uygulanan 
vergi oranının yük
sek olması ne
deniyle bu tür 
eşyaya uygulanan 
vergi oranı, yurt 
içinde uygulanan 
KDV oranı göz 
önünde bulunduru
larak yüzde 8'e in

dirilecek.
Yüzde 20 ek vergi 
ödenecek bazı 
eşyalar şöyle: 
"Kozmetik, kürk, 
cam eşya, manikür 
ve pedikür aletleri, 
altın veya gümüş 
kaplama kaşık, 
çatal ve kaşık- 
çatal takımları, 
klima, ısıtıcı, 
beyaz eşya, 
araç pilleri, küçük 
ev aleti, mikrofon, 
hoparlör, kulaklık, 
ses kayıt ve çalma 
cihazı, ses ve görün 
tü cihazı, hayvansal 
maddelerden süs 
eşyaları."

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
o GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜU 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

■VI Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUR- FERİBOT513 13 53■ MumjuuunuR 513 10 57

513 13 08
513 11 33

(226)814 10 20
(226) 363 43 19
(282) 655 60 31

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Yalova 
Topçular 
EsklhlsarI C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası Oto- 261 54 00

DENİZ UÇAĞI
012 OO 20
013 00 13 büs Terminali (18 Hat)

R Peoasus Akınla Seyahat 
METRO 
Aydın Turtam 
SOzar Turtam 
Kanberogiu-fiaadaf
Kamil Koç

013 20 77
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

________ DAĞITICILAR________

E 012 1O 72

012 O1 03

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER

Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR_______

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE__________ Ergaz 

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

Mar.Sag.OcaOı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

613 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81K TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

R Körfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel

* Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

51323 25 
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 7U
514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

013 30 33

S13 O1 03

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5996 
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)

lEllllilllliMI
VENÜS SİNEMASI 

DELİHA2 
12.00-14.00-15.45- 

17.30-19.15 
ARİF VE 216 
14.00-16.30- 
19.00-21.30 

COCO 
12.00-14.00-15.45- 

17.30-19.15
ENES BATUR: 

HAYAL Mİ 
12.00-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın,

Terzioğlu Moda

MANASTIR 
aile gazinosu

Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK
www.yigitmsaatgemlik.com

SÜNNET - KINA
YEMEKLİ

YEMEKSİZ

CEMİYETLERİNİZ
İÇİN 

HİZMETİNİZDEYİZ

UYGUN

HAZIR GELİNLİK

KAFTAN -
ÖZEL DİKİM

KADROMUZLA

İNŞAAT
YAPI MALZGMGLGRI LTD. ŞTI.

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

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

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98

DÜĞÜN - NİSAN

VE HER TURLU

HER BÜTÇEYE

KİŞİYE ÖZEL VE

Kİ NALI K - NI5ANLIK

VE HAZIR ABIY 
ÇEŞİTLERİMİZ

PROFESYONEL

»HİZMETİNİZDE^

,...., _____________ _ YILI ■
biz masala dönüştürelim... E

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ ■

Manastır Mevkii gemlİk başlamiştir İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK
facebook .0

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

http://www.yigitmsaatgemlik.com
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2017 MODEL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE YÜKSEK VERİMLİ SIKIM! 3 KONTİNÜ

[KAVLAİd
'C?.;

ZEYTİN 
KASALARINIZ 
ANINDA SİZE 
/ TESLİM! J

, RAGÜNLÜK 300 TON .
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ YENİ

(LEMEKYOK
UNDA HİZMETİNİZDE!

MARMARA'NIN EN BÜYÜK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ^05306606880
Kuruluş:197;

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 Şu hat 2018 Cumartesi 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.
Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Umurbey’deki tören...
Dün, Bursa Büyükşehir Belediyesince 

Umurbey Mahallesi’nde yaptırılan Meydan 
ve Cami ile çevresinin düzenlenmesi proje 
sinin tatamlanması nedeniyle resmi tören 
yapıldı.

Kamu kurumlannın yaptırdığı her hizmet 
için tören düzenlenir. Ancak, bu tören iş 
bittikten sonra yapılmaz, mutlaka bir de
vlet adamının gelip kurdela kesmesi ve 
siyasi nutuk atması beklenir.

Geçtiğimiz günlerde TOKİ konutlarında 
olduğu gibi... Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenleme çalışma 
lan tamamlanan Umurbey Tarihi 
Camii ve Meydanı düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali 
nur Aktaş, Bursa’nın çok güzel 
değerlere sahip bir şehir ve Gem 
lik’in de özellikli bir ilçe oldu 
ğunu söyledi. Umurbey’in tarihi 
derinliğine dikkati çeken Aktaş, 
Umurbey Mahallesi meydan dü 
zenleme ve Merkez Camii bakım 
onarım çalışmaları hakkında bil- [W 
//7er verdi. Haberi sayfa 4’de

Kumla nın atık Su tarafından Büyükkumla^'MahaHesi^yakmlâ 
— - nnda yaptırılan Atık Su Tesislerindeki çalış

malar devam ederken, atık suların denizde 
deşarj edileceği öğrenildi. Tesisin atık kirli 
suyunun denize deşarj edilmesi tartışmalara 
neden oldu. Haberi sayfa 4’de

arıtması denize mi 
akıtılacak?

pumn

Oaha'Y’Y* 
F adım W

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad No: 14/B GEMLİK

z BAY VE BAYAN AYAKKABI OgL 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN ®

|/ KARAR VERMEYİN... fH

ı fgemükfiyonkayakkabi@outlook.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:kfiyonkayakkabi@outlook.com
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Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı

Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafın 
dan düzenleme 
çalışmaları tamam
lanan Umurbey Tari 
hi Camii ve Meydanı 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
Dün, Umurbey 
Merkez camiinde 
kılınan cuma 
namazından sonra 
Camii önünde tören 
düzenlendi.
Törene Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
AKP Bursa mil
letvekili Zekeriya 
Birkan, Bennur 
Karaburun, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, AKP 
Bursa İl Başkanı 
Ayhan Salman, AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, G^mHK 
İçe Emniyet Müdü 

rü Abdulkadir Yüce, 
İçe Müftüsü Dr.

Mehmet Reşat Şavlı, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Daire 
Başkanları, Gemlik 
belediye Başkan 
vekili Vedat Büyük 
gölcügezli, Ahmet 
Avcı, bazı muhtarlar, 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
smail Beki ve az 
sayıda Umurbeyli 
katıldı. Tören öncesi 
katılımcılara lokma 
dağıtıldı.
Saygı duruşu ve İs
tiklal Marşı ile 
başlayan törende 
konuşan Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş, Umurbey’in 
özellikli bir yer 
olduğunu, Umurbey 
de 3. Cumhurbaş 
kanının mezarının 
bulunduğunu, tarihi 
özelliği bulundu 
ğunu belirterek, 
Umurbey meydanı 
nın 2015 yılında 
düzenleme yapılma 
sına başlandığını, 
bu arada tarihi camii 
ve çevresini de 
restorasyonunun 
yapıldığına dikkat 
çekti.
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur

Aktaş, Bursa’nın 
çok güzel değerlere 
sahip bir şehir ve 
Gemlik’in de özel
likli bir ilçe 
olduğunu söyledi. 
Umurbey’in tarihi 
derinliğine dikkati 
çeken Başkan 
Aktaş, Umurbey Ma
hallesi meydan dü 
zenleme ve Merkez 
Camii bakım onarım 
çalışmaları hakkın 
da bilgiler verdi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
birçok noktada ta 
rihi kültürel yapıla 
rın bakım ve onarım 
çalışması yapıldığını 
hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Gemlik gibi 
önemli bir ilçemizin, 
mahallelerinin mey 
danları da çok 
önemli. Çünkü böl
geler meydanlarıyla 
anılıyor. İşin biraya 
ğında Gemlik Beledi 
yesi diğer ayağında 
Büyükşehir Beledi 
yesi var. Yapılan 
çalışmalarla bu 
güzel eser ayağa 
kaldırıldı” dedi. 
Başkan Aktaş, 
çalışmada emeği 
olan herkesi tebrik 
ederek, “Umurbey 

deki çalışmalarda 
meydan, 3. Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar’ın türbesin
den başlanarak 
Celal Bayar evine 
kadar olan alan Ta 
rihi Umurbey 
Merkez Camii’ni de 
kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlendi. 
Burada yaklaşık 
5000 metrekare 
granit taş döşendi, 
cami çevresinde bu
lunan yapılar kaldırıl 
dı, tarihi yapının dış 
cephesinde sağlık 
taştırma çalışmaları 
yapıldı” diye 
konuştu.
Caminin etrafında 
tüm duvarların ye
nilenip tarihi bir 
yapıya yakışacak 
şekilde derz işlem 
leri yapıldığını da 
kaydeden Başkan 
Aktaş, “Caminin 
etrafında yaklaşık 
olarak 1000 m2 
traverten ve bazalt 
kaplama zemin 
döşemesi imalatı 
gerçekleştirildi. 
Umurbey merkezine 
girildiğinde görülen 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve Celal 
Bayar heykellerinin

II

etrafları yapılan 
düzenlemelerle ye
nilendi. Umurbey 
merkezinde bulunan 
çardaklı alanın ima 
latı bölge halkından 
gelen taleplere göre 
revize edilerek 
tekrar imal edildi. 
Merkez Camii’nin 
karşısında kalan, 
hem bölge halkı 
hem de turistlerin 
çay kahve içtikleri 
mekanların önle 
rindeki sundurmalar 
da yenilendi” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Aktaş, 2015 
yılı Mart ayında 
başlanan çalışmala 
rın toplam 3 milyon 
TL’ye mal olduğunu 
belirterek, “Gerek 
çardak düzenlemele 
ri gerek zemin döşe 
meleriyle meydan 
bitirildi. Beklentiler 
yüksek. Standartla 
rımız çok yükseldi. 
Düne kadar hayal 
zannettiğimiz birçok 
hizmet artık gerçek 
leşti. Çok daha iyi
leri olacak” dedi.
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
ayrım yapmadan 
tüm ilçelerin prob
lemleriyle ilgilendik- 

lerını de sözlerine 
ekledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
2009’da Umurbey’in 
belde belediyesi 
kapatıldığında vatan 
daşların endişe 
duyduğunu ancak 
bugün yapılan hiz 
metlerle yüzlerin gül 
düğünü ifade ede 
rek, “Burası, İstan
bul’un fethinden 
önce kurulmuş bir 
yerleşim yeri. Tüm 
sokaklarda hemen 
hemen tüm altyapı 
ve yağmur suyu 
hatları yenilendi. Bu 
güzel yatırımlar 
Umurbey’in çehre 
sini değiştirdi. Bun
dan sonraki istika 
met turizm sektörü.
Buranın 600 yıllık 
bir geçmişi var. Çok 
sayıda nitelikli sivil 
mimar örneği bi
nalara sahip. Cumalı 
kızık’ın nasıl turizm 
değeri ön planda ise 
burası da aynı ola
cak tır. Bize düşen 
Umurbey’in tarihi 
güzellik ve özellik
lerini ortaya çıkar 
maktır. Tarihi cami 
mizin restorasyo 
nunda emeği geçen 

Büyükşehir Bele 
diye Başkam’mız Ali 
nur Aktaş ve bürok 
raflarına teşekkür 
ediyorum. Tarih 
Büyükşehir ile canla 
nıyor. Ecdat yadiga 
rı eserlerimiz yepye 
ni yüzüyle halkımı 
zın hizmetine 
sunuluyor. İlçe bele 
diyesi ve Büyükşe 
hir el ele verdiğinde 
bu güzellikler ortaya 
çıkıyor" açıklama 
sini yaptı.
AK Parti Bursa Mil
letvekilleri Bennur 
Karaburun ile Zek- 
eriya Birkan da 
Umurbey’in değeri 
ne ve hizmetlerin 
önemine vurgu 
yaptı. Birkan, Umur 
bey’in sıradan bir 
mahalle olmadığını 
belirterek, 
“Umurbey, Celal 
Bayar ile birlikte 
Kurtuluş Savaşı 
destanının adını 
simgeliyor. Aynı za
manda bir demokra 
si mücadelesinin 
sembolü. O yüzden 
burası ülkemiz için, 
tarihimiz açısından 
önemli bir yer. Bizim 
de gereken önemi 
vermemiz lazım.
Bugün Büyükşehir 
Belediye'miz çok 
güzel bir hizmet 
gerçekleştirdi. Bu 
alanları tarihe ve 
Umurbey’e yakışır 
hale getirdi. Cami 
de aynı şekilde imar 
edildi” diyerek 
emeği geçenleri 
tebrik etti. Umurbey 
Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Duran da 
projeye emeği 
geçenlere teşekkür 
ederek, bölgedeki 
atıl iş gücünün 
harekete geçirilme 
sini istedi.
Konuşmaların 
ardından protokol 
üyeleri, Umurbey 
Çarşı Camii çevresi 
ve meydan düzen
lemesinin açılışını 
gerçekleştirdi.
Protokol daha sonra 
Şehit Ömer Halis
demir Sağlık Merke 
zi’nin temelini attı.



3 Şubat 2018 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'da narkotik 
polisi tarafından 
yapılan 2 farklı ope 
rasyonda toplam 6 
kişi gözaltına alındı. 
Direnin zehir tacir
lerinin evlerine 
kapı lan kırarak 
giren ekipler, 
köpeklerle 
uyuşturucu aradı. 
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler 4 
adrese baskın 
düzenledi. Soğanlı 
ve Çukurca mahal
lelerinde 4 ayrı 
adrese eş zamanlı 
baskın düzenledi. 
Baskına çok sayıda 
polis memurunun 
yanı sıra eğitimli 
narkotik köpekleri 
de katıldı. Baskında 
kapıyı açmakta 
direnen ev sahip-

Defineciler pes dedirtti!
İznik de defineciler 
zeytin tarlasında 
yine kaçak kazı 
yaptı.
Geçen hafta 
mezbaha yolu 
mevkiinde bir 
çiftçinin ihbarı 
üzerine kaçak kazı 
yapıldığı ortaya 
çıkmıştı. Bugün 
aynı bölgede polise 
bir ihbar daha 
yapıldı. Adapazarı 
yolu üzeri Karataş 
mevkiinde yapılan 
kaçak kazıda bu 
kez kepçe

Tıp merkezinde oksilen tüpü patladı
İnegöl de faaliyet 
gösteren özel tıp 
merkezinde oksijen 
tüpü patladı. Has
tane çalışanı Halil 
G.'nin (20) yaralan 
dığı patlama sonra 
sı tıp merkezinde 
yaşanan yoğun

ambulansla 
geldiği hastanede 
intihara kalkıştı

lerınin evlerine kapı 
kırılarak girildi. 
Ekipler evlerde 
arama yaptı. 
Narkotik köpekle 
rinin de katıldığı 
baskınlarda uyuştu 
rucu sattıkları 
tespit edilen Ö.Ş., 
G.S. veY.K. 
gözaltına alınırken, 
3 tabanca, 100 
gram sentetik kan- 
nobinoid, metan 
fetamin ve taban
calara ait çok 

kullanıldığı 
ortaya çıktı. 
Tarla sahibi Osman 
Kara, sabah saat
lerinde zeytin tarla 
sında çift sürerken 

duman, korku ve 
paniğe neden oldu. 
İnegöl'de, Adnan 
Menderes Bulvarı 
üzerinde hizmet 
veren bir tıp merke 
zinin zemin katında 
bu akşam saatlerin 
de patlama mey

sayıda fişek ele 
geçirildi.
Ote yandan 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, İstanbul'
dan Bursa'ya 
uyuşturucu madde 
getirileceği 
yönünde alınan ih
barlar neticesinde 
bir başka baskın 
daha düzenledi. 
Plakası alınan aracı 
durduran ekipler 

derin bir çukurla 
karşıla şarak Kara, 
durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen İznik İlçe Em
niyet Müdürlüğü 

dana geldi. Sağlık 
görevlisi Halil G. 
oksijen tüpünden 
yaknaklanan patla 
manın ardından 
yaralanan, çağrılan 
ambulans ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yüzünde 

araçta 60 gram 
metanfetamin, 1 
adet hassas terazi 
ve 120 adet tabanca 
fişeği ele geçir
ilirken, araçta bulu
nan C.D. E.A.T. ve 
N.D.'yi de gözaltına 
alındı. Yapılan 2 
baskında toplam 
6 şahıs gözaltına 
alındı.
Zanlılar emniyet 
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

ekipleri, kepçe ile 
kazıldığı anlaşılan 
alanda geniş çaplı 
inceleme yaptı.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da, borçları nedeniyle sinir krizi 
geçiren 26 yaşındaki İ.A., götürüldüğü 
Mudanya Devlet Hastanesi'ni birbirine 
kattı. Acil servisten kaçarak hastanenin 
çatısına çıkarak intihara kalkılan ve bu
rada jiletle vucudunu kesen I.A., Hastane 
Başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe 
Emniyet Müdürü Mehmet Dursun 
tarafından ikna edildi.
Bursa'da simit satarak geçimini 
sağlamaya çalışan 2 çocuk babası İ.A. 
bugün Merkez Üsmangazı İlçesi Geçin 
Mahallesi'ndeki evinde iddiaya göre 
ödeyemediği borçları nedeniyle sinir 
krizi geçirdi. Kendini kötü hissettiğini 
belirten İ.A., 112 Acil Servis'ten yardım 
istedi. Kısa sürede belirtilen adrese 
gelen sağlık ekipleri I.A.'yı, yakında bulu
nan Mudanya Devlet Hastanesi'nin acil 
servisine götürdü. Acil serviste kendi
sine sakinleştirici iğne vurulmak istenen 
I.A. kaçarak hastanenin çatısına çıktı 
Çatıdan sarkan İ.A. için polis ve itfaiye 
ekipleri hastaneye gelerek önlem aldı. 
Bu arada hastane Başhekimi Dr. Ömer 
Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü 
Mehmet Dursun çatıya çıkarak I.A.'yı 
ikna etmek istedi. Zaman zaman çatıdan 
sarkan ve vucudunu jilet ile kesen İ.A., 
uzun süren uğraş sonucu ikna edilerek 
çatından indirildi.
Acil serviste müdahalesi yapılan İ.A. 
polis tarafından ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.

birinci derece yanık 
olan Halil G. tedavi 
altına alındı. Bu 
arada patlama 
sonrası tıp merke 
zinde yaşanan 
yoğun duman, 
korku ve paniğe 
neden oldu.

ACİLSflTILİK I
HİSARTEPE MAHALLESİNDE I

FULL DENİZ MANZARALI I 
4+1 DUBLEKS EV I 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR |
053585451 08

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

Güne Bakış

Umurbey’deki tören...
Bu kez devlet adamı yoktu dünkü törende.
O’nun yerine AKP’den 2 milletvekili katıldı törene.
Günlerce yapılan çağalara karşın, katılım yine bekle

nen gibi kalabalık olmadı.
Vatandaş bu tür resmi açılış törenlerine katılmıyor.
Zaten açılmış ve hizmet verilmekte olan bir yer için 

aylar sonra tören düzenlemesi vatandaşa tuhaf 
geliyor.

Bunu siyasi bir gösteri olarak niteliyor.
Dünkü törende Bursa Büyüksehir Belediye Başkanı 

ve daire müdürlerinin tamamı, AK Parti İl başkanı, İlçe 
başkanı katıldı törene.

Umurbeylilerise töreni oturduktan kahvehanelerin 
önünden uzaktan izledi. Uç, beş Umurbeyliise pro
tokolün arkasındaki sandalyelere oturduğunu göz 
lemledim.

Umurbey Meydan düzenlemesi geç kalmış bir pro
jedir.

16 yıldır iktidarda olan AKP’nin 3. Cumhurbaşkanını 
çıkarmış bir yere, bugüne kadar yapılan yatınmlara 
baktığınızda bu ne dersiniz.

Bintez Celal Bay artın evinin bulunduğu etrafı tarih 

bey tilerin hayır dualannı aldı.
Ancak, yapımın gecikmesi, taş döşenmesinin ay

larca sürüp çileye dönüşmesi, Umurbeytileri üzdü.
6 kabinlı olan tuvaletin 3 kabine indirilmesi ise hala 

Umurbey de konuşuluyor.
Örneğin, Gemlik Belediyesince kamulaştırma 

yapılan eski yağhanenin olduğu yerler Meydanın 
genişlemesini sağlarken, Mustafa Oral adlı kişiye ait 
olan bir binanın (Kahvehane olarak kullanılıyor) 
kamulaştınlmamasına kimse anlam veremiyor.

Bu kişinin AKP olduğu için kamulaştırma yapıl 
madiği iddiaları var.

Kamulaştınlmayan bina, Meydanda çirkin bir görün
tüye neden oluyor.

Meydan ortasında bulunan şadırvan türü kahve
hanelere ait bölüm yapılırken, içeriye girilecek kapı 
bırakılmamıştı, vatandaşların uyanlarından sonra 
yapılan duvar yıkıldı ve giriş kapılan açıldı.

Bunlar projede yok muydu bilmiyorum.
Dün tören öncesi meydan temizlenmiş, yıkanmış 

çiçekler dikilmiş, tören için hazırlanmış.
Hariıiı bayram yerine dönmüş.
Caminin pencere demirleri törenden bir gece önce 

acelece takılırken, tarihi caminin tuğlaları da kırılmış.
Sonuç olarak hizmet geç de gelse, Umurbey’e güzel

lik katmış.
Muhtar Mustafa Duran, yaptığı konuşmada değin 

diği gibi Umurbey’deki tarihi doku ortaya çıkanlmalı. 
Onca eski özgün Türk mimari ev maalesef ilgisizlikten 
yok oldu, olmaya devam ediyor.

Oysa, Umurbey bir Cumalıkızık gibi olabilirdi.
Bunun için elimizi çabuk tutarsak meydana yakın 

evlerin eski evlere onanr, Meydanda küçük satış yer
leri yapılırsa, Umurbey bir gezi yeri olur.

Umurbey tiler evlerinde yapacaktan organik ürünleri, 
yöresel el işlerini satarak, aile ekonomilerine katkı 
sağlarlar.

Umurbey de yapılaşmaya özen gösterilmelidir.
Her yere bina doldurursanız, bu tarihi dokuyu yok 

edersiniz.
Umurbey de tarih var, doğa var bir de nostalji ek

lersiniz Gemlik turizmine renk katar.

MniMiiBiaıımımm
Bursa Mag- Der 
eğitmenleri Yol 
Açık Derneği hoca 
larından Yusuf 
Yiğit'in talebi üze 
rine öğrencilere 
Afet Eğitimi verdi. 
Dernek binasında 
gerçekleştirilen 
eğitimde Öğren 
çilere olası deprem 
öncesi, deprem anı 
ve deprem sonrası 
yapabilecekleri 
gösterildi.

yönetim kurulu Baş 
kan Yardımcısı Mak- 
sude Toplu Coşkun,

Eğitim MAG- DER 
Eğitmeni Mesut 
Çaybaşı, dernek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
BUSKI tarafından 
Büyükkumla Ma
hallesi yakınlarında 
yaptırılan Atık Su 
Tesislerindeki 
çalışmalar devam 
ederken, atik sula 
rın denizde deşarj 
edileceği öğrenildi. 
2017 yılı Mart ayın 
da Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başka 
nı Recep Altepe 
tarafından temeli 
atılan tesis 30 
milyon liraya mal 
olacak. Tesiste 
arıtılan atık sular 
100 saflık derece
sine getirilecek.
5.500 gün kapasiteli 
tesisten elde 
edilen sular kışın 
7 bin 500 kişiye, 
yazın ise 25 bin 
kişiye hizmet vere

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üze«» 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533961 6457
Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans

Dernek Genel Sek 
reteri Yahya Özde 
mir ve Dernek yöne
tim kurulu üyesi 
Emrah İğdır tarafın 
dan verildi. Eğitim 
sonrası soru 
cevaplar 
kısmına geçildi. 
Mag - Der yönetimi 
duyarlılıklarından 
dolayı Yol Açık 
Derneği yönetimine 
ve üyelerine 
teşekkür ettiler

cek. 2017 yılı Ekim 
ayında hizmete 
girmesi planlanan 
ancak belirlenen 
tarihte tamamlana
mayan tesisin kirli 
atık sularının döşe 
nen borularda deni 
ze de deşarj edile 
ceği öğrenildi.

Bunun için 
çalışmalara devam 
ediyor. Küçük 
Kumla Atık Su 
Arıtma Tesisinden 
elde edilecek 
arıtılmış su Manas 
tır’dan Narlı 
Köyü’ne kadar böl
genin içme suyu

ihtiyacını 
karşılayacak. 
Tesisin atık kirli 
suyunun denize 
deşarj edilmesi 
tartışmalara 
neden oldu. 
Bu konuda 
açıklama yapılması 
isteniyor.

KASEDE BEKLEMEK YOK

güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora
Tel : (0.224-) 513 96 83 GEIVII-Ilv

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sanayi kenti 
Bursa, 2018'in İlk 
ayında gerçekleş 
tirdiği 1 milyar 149 
milyon dolarlık 
ihracat ile tarihin
deki en yüksek 
ocak ayı dış satış 
rakamına ulaştı. 
İhracattaki artış 
oranı ise yüzde 
14 oldu.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
2018'in ilk ihracat 
verisini açıkladı. 
Toyota'nın Sakarya 
tesislerinde 
yapılan açıklama 
da, Türkiye'nin 
ocak ayı ihracatı 
mn yüzde 16,3 
yükselişle 12 mil
yar 198 milyon 
dolar olduğu belir
tildi. 2018 ocak ayı 
ihracat tarihindeki 
en yüksek üçüncü

ocak ayı olarak 
kayıtlara geçti. Son 
12 aylık ihracat da 
yüzde 10,1 artarak 
158 milyar 4 
milyon dolara 
ulaşırken, miktar 
bazında ihracat ise 
ocakta yüzde 9,8 
yükselişle 9,7 
milyon tona çıktı. 
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükek 
şi, "12 aylık ihraca 

timiz 158 milyar 
doları aştı. 1-2 ay 
içerisinde 160 mil
yar dolar barajını 
da aşacağız, yıl so
nunda 170 milyar 
doların üzerine 
çıkacağız" dedi. 
Türkiye'nin en çok 
ihracat gerçek 
leştiren ikinci ili 
olan Bursa ise 
ocak ayında dış 
satışlarını geçen 

yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,7 
oranında artırdı. 
2018'in ilk ayında 1 
milyar 149 milyon 
dolarlık ihracat 
gerçekleştiren kent 
böylece tarihindeki 
en yüksek ocak ayı 
ihracat rakamına 
ulaşmış oldu. 
Aralık ayına göre 
ise 4 milyon 
dolarlık bir gerile 

me söz konusu. 
Kent 2017 aralık 
ayında 1 milyar 153 
milyon dolarlık dış 
satış gerçekleş 
tirmişti. Bursa, 5,1 
milyar dolar ihra
cat gerçekleştiren 
İstanbul'un 
ardından ikinci 
olurken, 981 mil 
yon dolara ulaşan 
Kocaeli'nin önünde 
yer aldı. İhracat 
sıralama sında 
İzmir üçüncü (794 
milyon dolar), 
Ankara dördüncü 
(525 milyon dolar), 
Gaziantep ise (522 
milyon dolar) 
beşinci sırada 
bulunuyor. 
Türkiye'nin ve 
Bursa'nın ihracat
taki lokomotif sek
törü olan otomotiv, 
dış satışlarını ocak 

ayında, 2017'nin 
aynı ayına göre 
yüzde 10 artırarak, 
726 milyon dolara 
yükseltti. Sektör 
aralık ayına göre 
de yüzde 5'lik artışı 
yakalamayı 
başardı. Otomotivi, 
yüzde 17'lik artış 
ve 88,7 milyon 
dolarlık ihracatla 
tekstil ve ham 
maddeleri sektörü 
izlerken, makine ve 
akşamları sek
töründeki yıllık 
yüzde 48'lik artış 
dikkat çekti. 2017 
ocak ayında 38 
milyon dolarlık 
ihracat gerçekleş 
tiren söz konusu 
sektör, 2018'in 
aynı ayında 56,4 
milyon dolarlık 
dış satışa imza 
attı.

Hurda tesıriki ile Haili cok önemli açıklama
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal: "16 yaş ve 
üzeri araçların hur
daya ayrılması 
karşılığında, yeni 
araç alımı nda 10 
bin liraya kadar 
ÖTV indirimi 
sağlanacak" dedi. 
Türkiye genelinde 
8 milyona yakın 16 
yaş üstü araç var. 
Meclis'e sunulan 
tasarıya göre ikinci 
el araçların trafik
ten çekilmesi ve 
yeni araçalımının 
teşviki amacıyla, 
31/12/2019 tarihine 
kadar uygulanmak 
üzere; 16 yaş ve 
üzerindeki otomo
bil, panelvan, 
minibüs, otobüs, 
kamyonet ve 
kamyonların,

ihracatı veya imha 
Merkezlerine tes
lim edilmek 
suretiyle trafikten 
kaydı silinerek hur
daya ayrılması 
karşılığında, araç 
sahiplerine, yur- 
tiçinden yeni araç 
atımında 10 bin 
lirayı geçmemek 
kaydıyla ÖTV in
dirimi sağlanabil 
mesi imkanı geti 
rilmektedir. 
Türkiye İstatistik

Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre 
2017'de trafiğe 
kayıtlı araç sayısı 
22 milyon 218 bin 
945 adede yük
selirken, bu 
araçların 2 milyon 
631 bin 723 adedi 
16-20 yaş arasında, 
5 milyon 40 bin 37 
adedi ise 21 ve üze 
ri yaşlarda. Yani 
ÖTV teşviki alacak 
taşıt sayısı şu an 
için 7 milyon 671 

bin 760 adettir. 
Asgari ücret üze 
rindeki vergi yükü 
nün, gelir vergisi 
tarifesinin ilk dili
minde sabit tutul 
ması suretiyle kah 
cı olarak asgari 
ücretin yıl boyunca 
vergi dilimi artışın 
dan etkilenmemesi 
sağlanmaktadır. 
Sanayi sicil belge
sine sahip işletme 
lerin yatırım teşvik 
belgesi aranmak 
sızın imalat sanayi
inde kullandıkları 
yeni makine ve 
teçhizat alımlarına 
31/12/2019 tarihine 
kadar KDV istis 
naşı getirilmekte
dir. Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım faaliyet
lerinde bulunan

lara, teknopark 
larda, Ar-Ge ve 
tasarım merkez
lerinde ve üniver
sitelerin araştırma 
laboratuvarlarında 
kullandıkları yeni 
makine ve teçhizat 
alımlarına 
31/12/2019 tarihine 
kadar KDV istisna 
sı getirilmektedir. 
Yatırım teşvik bel
geli olsun veya 
olmasın imalat 
sanayiinde veya 
Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım faaliyet
lerinde kullanılan 
ve 31/12/2019 tari
hine kadar alınan 
yeni makine ve 
teçhizatın mevcut 
amortisman 
sürelerinin yarısı 
kadarlık daha kısa 

bir sürede amor
tismana tabi tutu
larak gider yazıla 
bilmesine imkan 
sağlanmak tadır. 
Yeni kurulan ve 
yatırım teşvik bel
gesi alan sermaye 
şirketlerince, 
yurt dışından 
sermaye olarak 
Türkiye'ye 
getirilen dövizin, 
kuruluşu takip 
eden hesap döne
minin sonuna 
kadar belli şartlarla 
kur değerlemesine 
tabi tutulmaması 
ve böylece kur 
değerlemesinden 
kaynaklanan kazan 
cin vergilenmesi 
nin önüne geçil 
mesi amaçlan 
maktadır.”

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Uludağ Üniversitesi nde yabancı öğrenci sayısı 5 hine ulaştı
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Türkçe 
Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi'ni (ULUTÖ 
MER) ziyaret etti. 
Ulcay, Uludağ 
Ûniversitesi'nin 124 
ülkeden 5 bin 
öğrenciye eğitim 
verdiğini söyledi.

ULUTÖMER'in yeni 
müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Eroğlu 
ve ekibine hayırlı 
olsun ziyareti 
gerçekleştiren Rek
tör Yusuf Ulcay, . 
yeni dönemde 
merkezin çok daha 
başarılı ve kaliteli 
çalışmalara imza 
atacağına inandığını 
söyledi. Yaklaşık 
76 bin öğrencisiyle

Türkiye'deki üniver
siteler arasında 
öğrenci sayısı 
bakımından ilk 
1O'da yer aldıklarını 
vurgulayan Ulcay, 
"Uludağ Üniver
sitesi, 124 ülkeden 
5 bin yabancı 
öğrenciye eğitim 
veriyor. Göreve 

geldiğimiz 3 yıl 
önce bin 900 
öğrenci vardı. 
Şimdi 5 bin yabancı. 
öğrenci var. Daha 
önce yabancı 
öğrenci alım 
sınavını burada 
Türkçe bilen 
yabancılara yapı 
yorduk. Geçtiğimiz 

yıl 10 ülkede 12 
merkezde onların 
diliyle sınav yaptık. 
Bu yıl sınav yapa 
cağımız ülke sayı 
sini 20 olarak be
lirledik. Öğrencilere 
kendi dilinde sınav 
yaptıktan sonra 
ULUTÖMER 
bünyesinde de

Türkçe eğitimi 
vereceğiz. Türkçe 
eğitimini başarı ile 
geçen 
öğrencilerimiz, 
kazandıkları fakül
telerde eğitimlerine 
devam edebilecek
ler" diye konuştu. 
Türkiye'nin en 
önemli Türkçe 
öğretim merkezleri 
arasında yer alan 
ULUTÖMER'e 2018 
yılında bir bina 
kazandırmak için 
kollan sıvadıklarını 
kaydeden Ulcay, 
hızla artan yabancı 
öğrenci sayısını 
göz önünde bulun
durarak hazır 
ladık lan projelerde 
sona geldiklerini 
belirtti. Konsept 
bir yapıda ve 
modern mimari ile 

özel bir bina 
yapacaklarını 
söyleyen Ulcay, 
mevcut yerinin 
şuan için geçici 
olduğunu ve yeni 
bina ile ULUTÖ 
MER'in prestij 
kazanacağını 
ifade etti. 
ULUTÖMER 
ziyaretinde 
öğrencilerle de 
sohbet eden 
Ulcay, öğren 
çilerin istek ve 
sıkıntılarını dinledi. 
ULUTÖMER'in yeni 
müdürü olan Doç. 
Dr. Süleyman 
Eroğlu ise, merke 
zin nitelik ve nicelik 
olarak büyütülmesi 
için ekip halinde 
çalışmalar yürüte
ceklerinin altını 
çizdi.

OtomoMl pazarı ocak ayında huyudu
Türkiye'de otomobil 
satışları ocak 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,59 
artışla 26 bin 611 
oldu.
Türkiye'de otomobil 
satışları ocak 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,59 
artışla 26 bin 611 
oldu.
Otomotiv Dis
tribütörleri 
Derneği'nden (ODD) 
yapılan açıklamaya 
göre, bu yılın ocak 

ayında otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazarı 35 bin 76 
olarak gerçekleşti. 
35 bin 323 olan 
2017 yılı ocak ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre 
satışlar yüzde 0,7 
azaldı. Otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
ocak ayı ortalama 
satışlara göre 
yüzde 10,82 artış 
gösterdi.
Otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı

ayına göre yüzde 
3,59 artışla 26 bin 
611 oldu. Ocak 
2017'de 25 bin 689 
satış gerçekleş 
mişti. Ocak 2018'de 
hafif ticari araç 

pazarı geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 12,13 
azalarak, 8 bin 465 
olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 9 bin 
634 satış olmuştu.

2000cc üstü otomo
billerde yüzde 21,1 
azalış izlendi 
Bu yılın ocak 
ayında 1600cc 
altındaki otomobil 
satışlarında yüzde 
1,7 ve 1600-2000cc 
aralığında motor 
hacmine sahip oto
mobil satışlarında 
yüzde 19,1 artış 
görülürken, 2000cc 
üstü otomobillerde 
yüzde 21,1 azalış 
izlendi. Bu yılın 
ocak ayında 9 adet 
elektrikli ve 518 
adet hibrit otomobil 

satışı gerçekleşti. 
Aynı dönemde oto
mobil pazarında or
talama emisyon 
değerlerine göre en 
yüksek paya yüzde 
39,0 oranıyla 100- 
120 gr/km 
arasındaki otomo
biller 10 bin 378 ile 
sahip oldu. 
Söz konusu 
dönemde dizel oto
mobil satışlarının ' 
payı yüzde 56,83’e 
gerilerken, otomatik 
şanzımanlı otomo
billerin payı yüzde 
67,28’e yükseldi.

Gemlik Körfez
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Trafiğe tanını araç sayısı açıklandı
Türkiye'de trafiğe 
kayıtlı araç sayısı, 
2017'de bir önceki 
yıla göre yüzde 5,4 
artarak 22 milyon 
218 bin 945'e 
yükseldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Aralık ayı 
motorlu kara 
taşıtları istatistik
lerini açıkladı. Buna 
göre; Aralık ayı 
sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı toplam 
22 milyon 218 bin 
945 adet taşıtın 
yüzde 54,1 ’ini oto
mobil, yüzde 
16,4’ünü kamyonet, 
yüzde 14'ünü moto

siklet, yüzde 8,3’ünü 
traktör, yüzde 3,8’ini 
kamyon, yüzde 
2,2’sini minibüs, 
yüzde Tini otobüs, 
yüzde 0,2’sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Aralık ayında 103 
bin 42 adet taşıtın 
trafiğe kaydı yapıldı 
Aralık ayında trafiğe 
kaydı yapılan 
toplam 103 bin 42 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 65,2 ile ilk 
sırada yer aldı. 
Bunu sırasıyla yüz. 
de 16,5 ile kamyo
net, yüzde 7,3 ile 
traktör, yüzde 7 ile 
motosiklet takip etti.

Taşıtların yüzde 
4’ünü ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı bir önceki aya 
göre yüzde 5,7 
azaldı. Aralık ayında 

trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 5,7 azaldı. Bu 
azalış otomobilde 
yüzde 2,9, kamyo
nette yüzde 9,7, 
kamyonda yüzde 
33,8, motosiklette 

yüzde 22,3, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 8,3, traktörde 
yüzde 1,2 olarak 
gerçekleşti.
Minibüste yüzde 14, 
otobüste ise yüzde 
46 artış oldu.
Trafiğe kaydı yapı 

lan taşıt sayısı ge 
çen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,6 arttı 
Aralık ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısında 
yüzde 1,6 artış 
gerçekleşti. Bu artış 
otomobilde yüzde 
2,4, minibüste 
yüzde 3,7, otobüste 
yüzde 29,2, kamyo
nette yüzde 9,8 
olarak gerçekleşti. 
Kamyonda yüzde 
45, motosiklette 
yüzde 3,4, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 11,2, trak
törde ise yüzde 3,2 
azalış oldu.

Ocakta en fazla salatalığın fiyatı arttı
İstanbul* Ticaret 
Odası (İTO), bu yılın 
ocak ayında İstan
bul'da perakende 
fiyatı en fazla artan 
ürünün yüzde 
40,21'le salatalık 
olduğunu bildirdi. 
İTO tarafından, 
Ocak 2018 döne
minde İstanbul'da 
perakende fiyatı en 
fazla artan ve azalan 
harcama kalemleri 
açıklandı. 
Buna göre, ocak 
ayında perakende 
fiyatlar, İTO'nun İs

tanbul'ûbretmer 
Geçinme İndeksinde 
yer alan 242 ürün
den 111'inde ar
tarken, 50'sinde 
azaldı, 81'inde ise 
değişmedi.
Bu dönemde, gıda 
harcamaları yaş 
kuru sebze ve 
meyve grubunda 
bulunan salatalığın 
fiyatı yüzde 40,21 
arttı. Salatalık bu 
oranla, ocak ayında 
fiyatı en fazla artan 
ürün olurken, bunu 
yüzde 26,20'yle ütü,

yüzde 25'le boğaz 
köprü geçiş ücreti, 
yüzde 21,94'ie elek
trik süpürgesi ve

yüzde 14,81'le de 
mandalina izledi.

FİYATI EN FAZLA

AZALAN ÜRÜN 
ETEK 
Kadın giyimi 
harcamaları

grubunda yer aian 
etek ücreti bu yılın 
ocak ayında yüzde 
18,91 geriledi. 
Böylece etek, 
ocakta fiyatı en fazla 
azalan ürün oldu. 
Aynı dönemde 
fiyatında azalış 
görülen diğer har
cama kalemleri ise 
yüzde 15,65'le kadın 
kazağı, yüzde 
14,96'yla maç giriş 
bileti ücreti ve 
yüzde 14,49'la da 
kadın bluzu 
şeklinde sıralandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ OAİRELER* BENİZ OTOBÜSİr

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

KAYMAKAMLIK

Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAöl 613 6613

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

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Haet. 513 23 29*
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
SuAnza Yalnız 185

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

VAPUB-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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5997 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tEKSİBİİ

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
Totalgaz________
Akcan Petrol 
MAR-PET 

j Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
613 1O 70
613 30 33
613 16 45
513 O1 03

VENÜS SİNEMASI
DELİHA2 

12.00-14.00-15.45- 
17.30-19.15 

ARİF VE 216 
14.00-16.30- 
19.00-21.30

COCO 
12.00-14.00-15.45- 

17.30-19.15
ENES BATUR: 

HAYAL Mİ 
12.00-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

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

REZERVASYONLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

Q Terzioğlu Moda
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ıGemllk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık yarışı başladı

mrahinı Talan ajanlığını açılılaılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP de Kılıçdaroğlu ile devam..
2-4 Şubat günleri Ankara’da toplanan Cum 

huriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı’nın can 
alıcı noktası Genel Başkan Kemal Kılıçdar 
oğlu’nun değişip değişmeyeceğiydi.

Kurultayın ilk günü Genel başkan seçile
cekti. CHP tüzüğüne göre Genel Başkan 
seçilmesi için delegelerden 127 kişinin aday 
için imza vermesi gerekiyordu.

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Ümit 
Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu 
aday olabilmek için gerekli olan delegenin 
yüzde 10 u bulamayınca elendi. Dev. 4’de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 21 Şubat’ta 
Pırıltı Düğün Salonu’nda yapılacak olan genel ku
rulunun yaklaşması üzerine, Oda’nın eski başkan 
larından İbrahim Talan, düzenlediği basın toplan 
tısında adaylığını resmen açıkladı. İbrahim Talan, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na yeniden seçildiği 
takdirde, esnaf ve sanatkarlar için sanayi sitesi 
yaptıracağını, Gemlik Sporuna eskiden olduğu 
gibi destek vereceklerini ve kulüplerin ortak kulla 
nacağı bir otobüs alacaklarını, büyük marketlerin 
esnafın işyerlerini kapatmasına neden olduğun 
dan bugüne kadar bu konuda çıkarılmayan kanun 
için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi. 2’de

CHFli delegeler Kema 
Kılıcdaroğlu dedi

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 3-4 Şubat 
günleri Ankara Spor 
Salonu’nda topla 
nan kurultayında 
yapılan seçimlerde, 
Kemal Kılıçdaroğlu 
790 oyla yeniden 
genel başkan seçilir 
ken, Muharrem İnce 
ise 447 oy aldı. 
Kurultay da divana 
verilen aday göster 
me imza listelerin 
de, 49 kişinin iki ada 
ya da oy vermesi 
kriz yarattı. Sorun, 
Kılıçdaroğlu’nun lis
tesinden bu kişileri 
silmesiyle giderildi. 
Muharrem İnce 
konuşmasında, CHP 
yönetimini sert bir 
şekilde eleştirdi.

İnce, tarihi, konuş 
masına karşın, 
delegeden genel 
başkan olacak oyu 
alamadı. Dün yapı 
lan PM seçimlerinde 
Burşa’dan millet 
vekili Orhan Sanbal, 
Kılıçdaroğlu listesin 
den PM’ye girdi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ve eski İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
kurultay delegesi 
olarak seçimlerde 
oy kullandı.
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, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık varışı başladı

Him Talan adayınım açıkladı
İbrahim Talan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na yeniden seçildiği takdirde, esnaf ve sanatkarlar için sanayi sitesi yaptıracağını, Gemlik 
Sporuna eskiden olduğu gibi destek vereceklerini ve kulüplerin ortak kullanacağı bir otobüs alacaklarını, büyük marketlerin esnafın 
işyerlerini kapatmasına neden olduğundan bugüne kadar bu konuda çıkarılmayan kanun için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nın 21 Şubat 
tarihinde Pırıltı 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak olan genel 
kurulunun yaklaşma 
sı üzerine, Oda’nın 
eski başkanlarından 
brahim Talan, dü 

zenlediği basın top 
lantısında adaylığı 
nı resmen açıkladı. 
Manastır Saklı 
Bahçe’de cumartesi 
günü saat 11.oo de 
yapılan kahvaltılı 
basın toplantısına 
brahim Talan, yöne

time alacağı adaylar 
ve Talan’ı destekle 
genler katıldı.
brahim Talan, basın 

toplantısında 
göreve seçildiği 
takdirde ilk yapaca 
ğı hizmetin ilçeye 
yeni bir Sanayi 
Sitesi kazandırmak 
olduğunu söyledi. 
Hizmeti esnaf ve 
sanatkarların ayağı 
na getireceklerini 
söyleyen İbrahim 
Talan, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Türkiye de Bağ- 
Kur bürosunu bir 
ilçede açan biz 
olduk. Bu konuda 
yaptığımız girişimler 
olumlu sonuç verdi, 
esnafını bir tescil işi 
için, Bursa’ya gidip 
gelmesinden kurtar 
dik. Sicil konusunda 
şube açılmadan 
önce de bir Oda per
sonelini, üyelerimi 
zin işleri için Bursa’ 
ya göndererek esna 

fimizi bürokrasiden 
kurtardık.
Her şeyin ilkini biz 
başlattık. Birçok 
Odaya örnek olduk. 
Arzu ederdim ki 
bugün yönetimde 
olan arkadaşlarımız 
işlerini tam yapmış 
olsalardı, biz yeni 
den adaylığa talip 
olmazdık.

GÖREV VERİLİRSE 
SANAYİ SİTESİ 
KURDURACAĞIM

Göreve geldiğimde 
yapacağım en önem 
li işlerin başında 
esnafımıza ve 
sanatkarımıza bir 
sanayi sitesine 
kavuşturmaktır. 
İlçemizin tek sanayi 
sitesinin ilk kurucu 
larındanım. Arkadaş 
larımla birlikte bu 
siteyi yaptırarak 
esnafımızı şehir 
içinden kurtardık. 
Türkiye’nin en kısa 
sürede tamamlanan 
Sanayi Sitesini 
yaptırdık. Ancak, 
bugün bu Site ihti 
yaca cevap vermi 
yor. Belediyeye 
daha önce yeni bir 
Site yapılması için 
başvurmuştuk. 
Bize yer göstersin
ler yeter. Esnaf ve 
Sanatkarımız bu 
siteyi yapar. Bu 
sorun mutlaka çözül 
melidir. Gemlik’te 
arsa fiyatları hızla 
yükseliyor, gecikme 
sanatkarlarımızın 
aheyhine olur.

Belediye 150 dönüm 
lük bir alanı imar 
planlarında sanayi 
sitesi olarak belir
lemesi yeterli 
olacaktır.’’ 
İbrahim Talan, 
Kanun Hükmündeki 
kararname ile Gem- 
lik’in orman özelliği 
ni kaybetmiş alan
lara taşınacağının 
açıklanmasından en 
çok esnafların zarar 
gördüğünü, belir 
terek açıklamasına 
şöyle devam etti: 
“Bu durum ilçemi zi 
de ticareti fena 
halde etkilemiştir. 
Başta emlak korniş 
yoncuları esnafımız, 
nalburlar, boyacılar, 
marangozlar, mobil 
yacılar, camcılar, 
keresteci, müteah
hitler, çalışan işçi 
kardeşlerimiz etki 
lendiler. THK 
konusunda Gemlik 
Duyarhlar Derneği 
ilk bu konuda Gem
likleri uyardığı için 
onlara teşekkür 
ediyorum. Yaptıkları 
açıklamalarda taşın 
manın yanlış bir 
söylem olacağını, 
yerinde dönüşümün 
yapılması gerekti ği 
ni ilgililere anlat 
tılar. Bu durumun 
düzeltilmesi zaman 
alacaktır. Biz her 
zaman esnafımızın 
yanında olacağız.’’

GEMLİK’TEKİ SPOR 
KULÜPLERİNE 
OTOBÜS 
ALACAĞIZ..

Talan, Gemlik’teki 
spor kulüplerine es
kiden olduğu gibi 
destekleyeceklerimi, 
yanında olacaklarını 
belirterek, kulüple 
rin acil bir otobüse 
ihtiyacı olduğunu, 
tümünün kullana 
bileceği bir otobüsü 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası öncülü 
ğünde esnafın des 
tekleriyle alacakla 
nnı ve spor kulüp
lerinin hizmetine 
sunacaklarını da 
söyledi.
Büyük marketlerin 
esnafı zora soktu 
ğunu belirten İbra 
him Talan, başkanlı 
ğı döneminde 
Türkiye de 2 kez bir 
büyük marketi 
ruhsatsız olduğu 
için kapattırdıkları 
nı, bunun üzerine 
İstanbul Bakkallar 
Odası’nın kendisini 
arayarak, bu işi 
nasıl yaptıklarını 
sorduğunu hatırla 
tarak, “İlçemizde 
mantar gibi çoğalan 
BİM, Ş OK ve A 1001 
gibi büyük market
lerini uzantıları her 
sokakta bir mağaza 
açarak esnafımıza 
büyük zararlar 
veriyor. Bu konuda 
geçmişte büyük 
mücadeleler verdik. 
Belediyeler gerekli 
desteği vermedik
lerinden bu sorun 
çözülemiyor. Bu 
mağazaların çevre 
sinde oto parkın

olmaması, mal in
dirimi sırasında 
yaşanan sorunlar 
hala devam ediyor. 
Bu tür marketler on
larca esnafımızın 
kapılarına kilit vur 
masına neden oldu. 
Sorunun çözülebil 
mesi için hükümetin 
özel kanun çıkar ma 
sı gereklidir. Yıllar 
dır bu kanun neden 
se çıkarılmıyor” 
dedi
Oda olarak bir 
ambulans aldıklarını 
ve 10 yıldır esnaf ile 
sanatkarlara hizmet 
ettiğini hatırlatan 
Talan, “Acil servis 
kurulunca Sağlık 
Bakanlığı Belediye 
ve Odalardaki ambu 
lansları kaldırttı.” 
dedi.

PAZARYERİ 
BEKLENEN GİBİ 
OLMADI
Pazar yeri konusuna 
değinen Talan, 
geçmiş dönemde, 
Belediyeden Kapalı 
Pazaryeri yapılması 
için imar planlarında 
yer göstermesi halin 
de pazar yerini Oda 
olarak yapacaklarını 
söylediğini, bunun z 
kabul gördüğünü ve 
hemen çalışmalar 
başlattığını belir 
terek, “İki üç tane 
proje hazırlattık. Mu
danya’daki Esnaf 
Odası’nın yaptığı 
Kapalı Pazar Yerine 
belediye başkanımı 
zı götürdük. Çok 
beğendi. Bu konuda 

bizim yapmamıza 
izin verdi.
Arsa sahipleriyle 
yer konusunda 
anlaşma yaptık. 
Bankalarla kredi 
anlaşması yaptık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
kararından cayarak, 
‘Kapalı Pazar Yerini 
biz yapacağız’ dedi. 
Yaptıkları pazaryeri 
esnafın görüşü 
alınanarak yapılma 
mıştır. Asansörü, 
yürüyen merdiven
leri çalışmamakta 
dır. Yağmurlu 
havalar da içeride 
vatandaş şemsiye 
ile geziyor. Elektrik 
şebekesi yetersiz, 
sözün kısası bu iş 
istediğimiz gibi 
olmadı. Şimdi 
işletmesi Odamıza 
verildi, ama hala 
sorunlar gideri 
lemedi. Köylü esnafı 
kışın soğukta, yazın 
güneşte yanıyor. 
Biz göreve geldiği 
m izde tüm sorunları 
en kısa zamanda 
çözeceğiz” şeklinde 
konuştu.
Talan, yapılacak 
genel kurulun esnaf 
için hayırlı olmasını 
dilerken, birlik bera 
berlik içinde genel 
kuruldan yapacak 
lannı belirterek, 
“Bu bir hizmet 
yarışıdır. Biz kaza 
nırsak esnaf ve 
sanatkar da kazanır. 
Esnafımız Oda’sına 
sahip çıkmalıdır.” 
dedi.
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Buluşma
Gürkan ÇETİNKAYA

Adalet ve Cesaret Kurultayı...
Türkiye'nin 

kilitlendiği CHP'nin 
Adalet ve Cesaret 
Kurultayı’nda790 oy 
alan Kıhçdaroğlu 
yeniden genel 
başkan seçildi.
Muharrem İnce ise 
447 oyda kaldı.

Her iki aday da bir 
önceki kurultaya 
göre oylarını arttırdı.

“Emanetimiz 
Cumhuriyet, 
gücümüz halk,

Yine, yeniden 
cumhuriyet,

Hukuk bizimle bir
likte gelecek,

Adalet güneş gibi 
doğacak.”

Kurultay salonuna 
hakim olan slogan
lardan da anlaşıla 
cağı üzere, 

CHP; 36’ncı kez 
topladığı Olağan 
Kurultayı’nın 
temasını “Adalet ve 
Cesaret” olarak 
saptamış.

Evet günümüzde 
gelinen süreç ce
saretli olmayı 
zorunlu kılıyor..

Çünkü adaletin 
olmadığı yerde ce
saretli çıkışlar 
gerekiyor. Siyaset 
çiler, avukatlar, tabi
pler, sivil toplum 
örgütleri ses çıkan 
yorlar karşılığında 
gözaltına alınıyorlar..

Onun için cesaret 
sorumluluk ve 
zorunluluk...

CHP de bu gerçek
ten yola çıkarak 
adalet arıyor bu ku

rultayla..
Görünen o ki genel 

merkezin bu tavrı 
parti tabanında da 
karşılık bulmuş ve . 
Anadolu’nun dört bir 
yanından gelen par
tililer kurultay salo
nunu tıklım tıklım 
doldurmuş.

Gerçi Afrin’de 
gerçekleşen askeri 
operasyona saygının 
bir ifadesi olarak 
program ağırlaştırıl 
mışsa da umutlan 
söndürmemiş.

Delegenin ve 
konukların gözlerin 
deki ışık geleceğin 
aydınlık olduğunu 
işaret ediyor.

Divan başkanlığına 
oy birliğiyle seçilen 
Eskişehir Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen 
de açılış konuşma 
sında ; “bu Kurultay, 
normal zamanlardaki 
bir Kurultay olmak
tan çok, Sivas'ta 
toplanan ilk kong 
remiz gibi, ülkemizi 
ve milletimizi içinde 
bulunduğu alacaka 
ranhktan aydınlığa 
çıkaracak yolu 
tartışmak ve bulmak 
için bizlere büyük bir 
görev ve sorumluluk 
yüklemektedir”diy- 
erek kurultayın öne
mine vurgu yaptı ve 
delegelere sorum- 
lulu ğunu anımsattı.

Söylem ve yaptığı 
tespitlerle lider 
olduğunu kanıtlayan 
Kemal Kıhçdaroğlu 
kurultay konuşma 

sında doğru ve etkili 
mesajlar verdi ve 
kararlılık vurgusu 
yaptı.

Örneğin "İstediği 
niz kadar baskı 
kurun, üzerimize 
gelin, biz bildiğimiz 
yoldan asla dönme 
yeceğiz. Çünkü biz 
Kuvayı milliyeciyiz" 
demesi ulus devlete 
giden yolun taşlarını 
ören iradeye sonuna 
dek sahip çıkacağını 
ve asla değersizleş 
tirilemiyeceğini or
taya koydu.

Yargıdan eğitime, 
ekonomiden dış 
politikaya dek tespit 
ve çözüm önerileri 
sunan konuşma 
sında Kıhçdaroğlu 
"Hükümete açık 
çağrı yapıyorum; 
Suriye hükümeti ile 
derhal temasa 
geçiniz" dedi.

'Lozan 
tartışmaları'na da 
değinen Kıhçdaroğlu 
"Türkiye'nin sınırları 
cetvelle çizilmedi. 
Lozan verdiğimiz 
milli kurtuluş savaşı 
nın onur belgesidir. 
O onur belgesini 
kimseye tartıştırma 
yız."

Kurultayın önemine 
de vurgulayan Kılıç 
daroğlu şöyle 
konuştu.

Bu kurultay 
Türkiye’yi yaşanan 
sorunlardan çekip 
çıkarma kurultayıdır.

Bu kurultay, 
Cumhuriyeti demok 
rasi ile taçlandırma

kurultayıdır.
Bu kurultay Gazi 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Dolma 
bahçe’den bakıp 
'Geldikleri gibi gide
cekler’ dedikleri 
kurultaydır.

Sivas Kongresi’nin 
ruhunu taşıyanların 
kurultayıdır.

Adalet için cesare
tle yola çıkanları 
kurultayıdır.

Bu kurultay Kuvayı 
Milliyecilerin kurulta 
yıdır.

Firavun karşısında 
Musa olanların 
kurultayıdır.

Zulmün karşısında 
dilsiz şeytan olma 
yanların kurultayıdır.

Bu kurultay salo
nunda terör örgütleri 
ile pazarlık kuranlar 
yoktur.

Bu kurultay salo
nunda terör örgütleri 
ile aynı menzile 
yürüyenler yoktur.

Bu kurultay salo
nunda terör örgütle 
rine “Ne istediniz de 
vermedik” diyenler 
yoktur.

Vatan toprağını 
terör örgütlerine tes
lim edip Süleyman 
Şah Türbesi’ni kaçı 
ranlar yoktur.

Bu kurultay salo
nunda namussuzlar 
kadar cesur olmaya 
ant içmiş namuslular 
vardır.

Ülkenin içinde 
bulunduğu duruma 
da dikkat çeken 
Kıhçdaroğlu bugün 
beş temel sorunla 
karşı karşıyayız. 
Karamsar bir tablo 
var. Bu tablo 
kaygıları derinleş 
tiriyor. Oysa 2002’de 
iktidar olduklarında 
Türkiye’nin bir temel 
sorunu vardı. Bu 
bazen Kürt sorunu, 
bazen toplumsal 
barış, bazen Güney 
doğu sorunu olarak 

dillendirildi. 
Demokrasi, ekono 
mi, eğitim ve dış poli 
tika sorunları ek
lendi.

Ve sonuç. Bu kurul
tayda binler bir 
aradayız. Milyonlar 
TV’de bizi izliyor. 
Kurultaydan sonra 
hepiniz Anadolu’ya 
dağılacaksınız. Size 
çok büyük görevler 
düşüyor.

Çünkü;
1- Bu ülkenin 

huzura ihtiyacı var, 
her yerde 
savunacaksınız.

2- Bu ülkenin 
adalete ihtiyacı var, 
her yerde 
savunacaksınız.

3- Demokrasiyi her 
yerde 
savunacaksınız.

4- Bu ülkenin darbe 
hukukundan 
ayrılmış toplumsal 
uzlaşmaya dayalı 
yeni bir anayasaya 
ihtiyacı var. Bunu 
her arkadaşım 
ezberleyecek. Her 
yerde her ortamda 
savunacağız.

5- Kimseyi 
ötekileştirmeden 
huzuru, adaleti ve 
demokrasiyi, yeni bir 
anayasa ihtiyacını 
her yerde seslendi
receksiniz.

6- ‘Ben değil biz ne 
olacağız’ diyenlerle 
birlikte mazlumun ve 
mağdurun yanında 
olacağız. Aylardır 
hapiste yatan 
gazeteciler var...

Kim olursa olsun 
hakkı hukuku adaleti 
sonuna kadar 
savunacağız.

Bu 6 temel görevi 
yerine getirdiğimiz 
zaman göreceksiniz 
ki; tek adam rejimi 
yıkılacak, parla
menter demokrasi 
kurulacak ve 
Cumhurbaşkanı

tarafsız olacak.

Genel Başkan 
adaylarından Muhar
rem İnce ise sözleri 
ne Nazım Hikmet’in;

“Seni düşünmek 
güzel şey seni 
düşünmek ümitli şey 

dünyanın en güzel 
sesinden en güzel 
şarkıyı dinlemek gibi 
bir şey

fakat artık ümit yet
miyor bana ben artık 
şarkı dinlemek değil

şarkı söylemek is
tiyorum...” diyerek 
başladı ve şöyle 
sürdürdü;

“Benim amacım 
birlikte haykırmak. 
Kongrelerini 
stadyumlarda yapan 
bir CHP yaratmak. 
Benim amacım 
umudun CHP'si, 
başarının, demokra 
sinin CHP'si 
olmaktır. Ben 3 kez 
milletvekili oldum. 
Türkiye'de bir zalim 
diktatörleşiyor. 
Erdoğan 
diktatörleşiyorsa 
direniş haktır. Ben 
başınızı dik 
gezdirmek için 
buradayım. Ben bu 
ülkeye vali atamak, 
müdür atamak için 
buradayım. Bu 
bozuk düzeni yıkıp 
yerine hakça bir 
düzen kurmak için 
buradayım. Bu 
köprüden önceki 
son çıkıştır."

Sonuç olarak dele
genin oylarını Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
konulara hakim, 
çözümler öneren 
tavrı, Muharrem İn- 
ce’nin etkili hitabeti 
ve muhalefete sert 
çıkışı belirledi.

Ve;
“Kılıçdaroğlu’na 

-söylemlerini sertleş 
tir, İnce’ye de biraz 
daha çalış” dedi.

ACİISMIUK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
O 535 854 51 08

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533961 6457

KASEDE BEKLEMEK YOK

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

CHP de Kılıçdaroğlu ile devam 
Böylece geriye Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Mil

letvekili Muharrem İnce kaldı.
Kılıçdaroğlu için 1081 imzalı bir önerge divana 

verilirken, İnce nin önergesinde 127 imza vardı.
Kurultay başladıktan sonra adaylar konuşmala 

nnı yaptıktan sonra "Mükerrer imza" skaldalı 
yaşandı. Divanda Eskişehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen 49 oyun mükerrer olduğunu 
açıkladı. Bu Muharrem ince’nin adayolamayacağı 
demekti.

Muharrem İnce, buna sert tepki koydu. Kılıçdar 
oğlu ise kendi listesinden bu kişilerin çıkarılmasını 
teklif etti.

İcazetle başlan adayı olmayacağını söyledi 
ancak divan İnce yi de aday kabul ederek seçime 
geçildi.

Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ince'ye 
fark atarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Deniz Baykal’a 
kaset ile kurulan kumpastan sonra Genel başkan 
oldu.

2002 yılında kurulan AKP’nin tek başına iktidar 
olmasından sonra ne Deniz Saykal, ne de Kemal 
Kılıçdaroğlu girdikleri seçimlerde partinin çıtasını 
yükseltemedi.

CHP yüzde 25 oy trendini aşamadı. Kılıçdaroğlu 
kibar, kendini geliştirmiş, saygın bir kişi. Ama bu 
lider elmaya yetmiyor.
Siyasi partiler iktidara, ülkeyi yönetmeye taıi 'p 

olurlar.
CHP gibi Türkiye Cumhuriyetini kuran köklü bir 

partinin halktan beklenen oyu alamaması 
düşündürücüdür.

Parti kadrolan bu hendikabı ortadan kaldırmak 
için yapılması gerekeni yapamıyorlar.

Türkiye gibi demokrasiyi tamamlayamamış 
gelişmekte olan ülkelerde halk, partilerin ilkelerine, 
programına değil, liderlerine oy veriyor.

Yanılmıyorsan Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 dan 
sonra girdiği hiçbir seçimde partisini birinci parti 
yapamadı.

Bu da değişimin gerekli olduğunun işaretidir.
Kemal Kılıçdaroğlu son kurultayda aday olmayıp 

kenanya çekilmesini beklerdim.
Ancak, tüzük oyunlarıyla, delege oyunlarıyla 

yapılan kurultaylarda, delegeleri belirleyen genel 
merkeze bağlı kapı kulu yönetimleri, Kurultay 
delegelerine bağlı oldukları genel başkanı seçecek 
kişilerden oluşturuyor.

2019 yılında Türkiye için çok önemli bir seçim 
var. Ülkenin kaderini belirleyecek olan bu seçim 
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi getirecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıkıp bu seçimlerde 
aday olacağını açıklayamayan bir genel başlandır.

Oysa, daha yeni kurulan İyi parti Genel Başkanı 
Meral Akşener bile aday olacağını söylüyor.

CHP Kılıçdaroğlu ile partisinin oylarını yüksel
temedi.

Ekmelettin Ihsanoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı 
gösterilmesi sonucu, oluşturulan koalisyon yeterli 
gelmedi. Sandık hileleriyle binlerce oy mühürsüz 
zarflar kullanılarak geçerli sayılıp Recep Tayyip 
Erdoğan Cumhurbaşkanı yapıldı.

Bugün o koalisyonda yok.
Çünkü MHP yine AKP kuyrukçuluğu yaparak, 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip 
Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

2019 yılında yapılacak seçimleri Erdoğan kazanır 
sa, Türiyenin geleceğinden endişe

CHP beklenen değişimi sa ' 
tayda, 2019 da da beklenen oyu« 
rum. CHP’nin yeni lidere ihtiyacı 
düşünüyorum.

ı bu kurul-
ını sanmıyo 
unu

Yılmaz, Bahluazan'nda knıustıı
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
geçtiğimiz haftaki 
“Gemlik Buluşuyor*' 
toplantısını 
Bahkpazarı’nda bir 
Kahvehanede yaptı. 
KHK ile ortaya 
çıkan söylentilere 
ve vatandaşların 
kafalarında beliren 
sorulara cevap 
vermek için düzen
lenen programa 
AKP Bursa Mil
letvekili İsmail 
Aydın, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve yetkililer 
katıldı.
Yılmaz, yaptığı 
konuşmada 
“Gemlik'in taşınma 
yacağını, yerinde 
dönüşeceğini bir 
kez TIRların dolaş 
masını engellemiş 
bir parti iken, bu 
bölgelerin liman 
bölgesi olacağı 
nereden çıkıyor?" 
UGUl'ı 
Eski Terme Kaplıca 
sının Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan termal tesis 
olarak yapılacağını, 
bu nedenle restore 
edilen Bahkpazan 
Hamamı'nın da 
kültür merkezi 
olarak hizmet 
vereceğini anlatan

Bağlı Zeytin Gemlifc'te açıldı
Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı 
Ali Osman Alınca 
tarafından 
Orhangazi Cadde- 
si'nde açılan Dağlı 
Zeytin açılışına pro
tokol büyük ilgi 
gösterdi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ak 
Parti Bursa il 
Başkanı Ayhan 
Salman. Ak Parti 
Gemlik ilçe Başkanı

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

Refik Yılmaz, Paşa 
Konağı yanındaki 
eski jandarma 
lojmanının da yıkılıp 
sağlık ocağı yapıla 
cağını söyledi. 
Cihattı Mahalle
sinde yapılan 1400 
konutlu toplu konut 
hamlesinde ilk etap 
yerleşimin mayıs 
ayında yapılacağını, 
Engürücük'e 60 
adet, Çukurbah 
çe've 20 adet, Has
tane çamlık mevki
ine de 18 adet toplu 
konut yapıldığını 
belirten Yılmaz, 
okullar, sağlık 
ocakları ve cami
lerin de belediye 
tarafindan yapıldı 
ğını hatırlattı. Bu 
binaların yarısının 
satılacağını, yansı

Yaşar İslam, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki ve çok 
sayıda Gemlikli 
katıldı, öte yandan 
açılışta Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü 
Başkanı Fikret 
Orman'ın çelenk 

nın da takas yoluyla 
maliyetine verilece 
ğini belirten Refik 
Yılmaz, "Gemlik 
bina bazlı yerinde 
dönüşecek" 
diye konuştu. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın da 
konuşmasına, Gem
lik'in deprem riski 
gerçeği, fay hattı, 
sağlıksız zemini ve 
zeytinliklerle çevrili 
olmasına değinerek, 
"insan odaklı 
çözümler üretiyo 
ruz. Gemlik olduğu 
yerde duracak. 
Gemlik hiçbir yere 
taşınmıyor. Yeni 
imar alanı açıyoruz. 
Gemlik'e deprem 
riskine karşı güçlü 
konutlar kazandı ra 

göndermesi dikkat 
çekti.
Dağlı Zeytin'de 
zeytin çeşitleri, 
zeytinyağı, 
zeytinyağı sabunu, 
turşu çeşitleri bu
lunuyor. Kendi 
zeytinliklerindeki 
mahsûller 

cağız" dedi. 
Toplantıda Gem
lik’te ilk kentsel 
dönüşümü Manastır 
da uygulayan 
Vizyon Yapı sahibi 
Hamza Aygün ile 
tartıştı. Aygün, 
başkan Yılmaz’a 
konuşma lannda 
kendini suçladığına 
dikkat çekerek, 
Gemlik’in bina 
bazında değil ada 
bazında kentsel 
dönüşümün gerçek 
leşmesi gerektiğini, 
KHK ile yapılacak 
konutlar ile ilgili 
kararnamede belir
tilen şeylerin açıklık 
getirilmesini istedi. 
Bu konuda yetkinin 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanhğı’nda 
olduğunu vurguladı.

olduğunu belirten 
Ali Osman Alınca, 
"Açılışımıza katılan 
herkese teşekkürle 
rim izi sunuyoruz." 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş'da, 
"Bir Bursasporlu 
olarak Beşiktaşlılar 
Derneği Başka 
nı Ali Osman 
kardeşimizin 
İşyerini açmak 
bize nasip oldu. 
İş yerinin hayırlı 
olmasını diliyorum, 
ama maçta başanlar 
dileyemeyeceğim." 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Senit ateşi inenöl’e düştü
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) Suriye'nin 
Afrin bölgesinde 
yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekatı'nda 
şehit düşen Uzman 
Onbaşı Halil 
İbrahim Aygül'ün, 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki baba 
sına acı haber 
verildi.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) Suriye'nin 
Afrin bölgesinde 
yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekatı'nda

şehit düşen Uzman 
Onbaşı Halil 
İbrahim Aygül'ün, 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki

babasına acı haber 
verildi.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
Suriye'nin Afrin

bölgesinde 
yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekatı'nda 
şehit düşen 22 
yaşındaki Tank

Uzman Onbaşı 
Halil İbrahim 
Aygül'ün, 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi Mesudiye 
Mahallesi'nde 
yaşayan babası 
Mustafa Aygül'e 
acı haber verildi. 
Acı haberi, İnegöl 
Kaymakamı Ali 
Akça, AK Parti İs
tanbul Milletvekili 
Metin Külünk, İn
egöl Jandarma 
Komutanı Binbaşı 
Uğur Baş, İnegöl 
Belediye Başkanı 
Alper Taban verdi.

Oğlunun şehit 
haberini alan baba 
Mustafa Aygül, 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Şehit Aygül'ün, 
anne ve babasının 
ayrı yaşadığı, anne 
Zeynep Aygül'ün 
Çorum'da ikamet 
ettiği öğrenildi. 
Şehit Tank Uzman 
Onbaşı Halil 
İbrahim Aygül'ün 
cenazesinin, 
Çorum'un Alaca 
ilçesinde toprağa 
verileceği bil 
dirildi.

Bursaia şitaıetlerin cağunluğu olumlu sanuçlannıor
Bursa'da, 2017 
yılında piyasaya 
sunulan mal ve 
hizmetler ile diğer 
tüketici işlemleri 
üzerinden hakem 
heyetlerine ve 
tüketici demekleri 
ne 35 binden fazla 
şikayet yapıldı. İlk 
sırada fınansal 
şikayetler yer ahr 
ken, şikayetlerin 
yüzde 87'sinin tü 
ketici lehine so 
nuçlandığı belir
tildi.
Bursa Tüketiciler 
Derneği Başkanı 
Sıtkı Yılmaz, 2017 
yılında, hakem 
heyetlerine yapılan 
başvurular 
hakkında bilgi 
verdi. Geçen yıl 
Bursa'da piyasaya 
sunulan mal ve 
hizmetler ile diğer 
tüketici işlemleri

üzerinden hakem 
heyetlerine ve tü 
ketici derneklerine 
35 binin üze rinde 
şikayet yapıldığını 
belirten Yılmaz, bu 
şikayetlerin yüzde 
87'sinin tüketici 
lehine sonuçlan 
dığını söyledi. 
Şikayetlerde, ilk 
sırada önceki yılda 
da olduğu gibi fı- 
nansal hizmetlerin 
yer aldığını kayde
den Yılmaz, "Bu 
konuda, hayat

sigortası ve diğer 
masraf kalemleri 
önde geliyor. Fi- 
nansal hizmetlerin 
ardından ayıplı mal 
ve hizmetler 
geliyor. Ayıplı mal 
ve hizmetlerde 
elektronik ürünler 
ve mobilya şikayet 
leri, abonelik 
sözleşmeleri ön 
plana çıkıyor. 
Üçüncü sırada da 
mesafeli sözleş 
meler yani internet 
satışları, devre 

tatiller, kapıdan 
satışlar ve taksitli 
sözleşmeler var". 
diye konuştu. 
ÜLKE GENELİ 
BAŞVURU SAYISI 
636 BİN 
Ülke genelinde, 
hakem heyetlerine 
yapılan başvuru 
sayısının 636 bini 
aştığını da vurgu
layan Yılmaz, 
"Öncelik sırası, 
yine finansal 
hizmetlerdedir.
Bunu ayıplı mal ve 

hizmetler takip et
mektedir. Şika yet- 
lerin yüzde 77'si, 
tüketici lehine; 
kalanı ise satıcı ve 
sağlayıcı lehine 
çözümlenmiştir" 
dedi 
Önceki yıllara 
göre, şikayetlerde 
azalma olduğunu 
dile getiren Başkan 
Yılmaz, şunları 
söyledi: "Bunun 2 
nedeni bulunmak 
tadır. Birinci ne 
den, tüketici ve 
konut kredilerden 
alınan kredi tahsis 
ücretinin yasallaş 
ması ve bu ne
denle banka şika 
yetlerinin azalması. 
İkinci neden, 
hakem heyetlerine 
başvuru yapılması 
durumunda karar 
ların 6 ayda çıkmış 
olmasıdır. 100 lira 

mağduriyetin 
giderilmesi için 6 
ay beklenilmesi ve 
şikayetin haklı 
bulunması duru
munda da paranın 
tahsil edilmesi 
süreçleri çok uzun 
olduğundan 
tüketici için hak 
aramak cazip 
olamamaktadır. 
Ayrıca 100 liranın 
alınması için 
avukat vekaleti için 
100 liraya yakın 
notere para ver
ilmesi, ayrıca 
tüketici için 
caydırıcı bir neden 
olmaktadır. Bu 
nedenlerle hem 
ülke genelinde 
hem de il 
genelinde tüketici 
şikayet sayıları 
azalsa da tüketici 
mağduriyetleri 
devam etmektedir.

Hava kirliliğine lodos da çare olamadı
Bursa'da insan 
sağlığını olumsuz 
etkileyecek sevi 
yeye ulaşan kirli 
havayı saatte hızı 
47 kilometreyle 
esen lodos da 
temizleyemedi 
Bursa'da hava 
kirliliğine lodos da 
çare olamadı 
Şehrin üst kısımla 
rı pırıl pırıl olurken, 
ova üzerinde yo

ğunlaşan kirli hava 
ise Ulu dağ'ın etek
lerinden çarpıcı bir

şekilde ortaya 
çıktı. Bursa'da 
hava kirliliği o

kadar tehlikeli 
boyutlara ulaştı ki 
geçtiğimiz gün
lerde Şehircilik 
Bakanlığı'nın Hava 
Kalitesi Indeksi'ne 
göre yapılan ölçüm 
lerde normalde 70 
olması gereken 
değerler 167 olarak 
ölçülmüştü. Kent 
merkezinde hava 
kirliliğinin özellikle 
yaşlılar, çocuklar

ve solunum yolu 
rahatsızlığı çeken
ler için tehlikeli 
düzeyde olduğu 
uyarısı yapılmıştı. 
Bugün Bursa'da 
etkili olan ve saatte 
hızı 47 kilometreye 
ulaşan lodos ' 
şehrin tüm nokta 
larında kirli havayı 
temizlemeye 
yetmedi. Normal 
şartlarda lodos

estiğinde şehrin 
tüm noktalarında 
hava pırıl pırıl bir 
görünüme kavu 
şurdu. Bugün esen 
lodos ile aynı 
durum söz konusu 
olmadı. Yüksek 
mahallelerde hava 
temiz gözükürken, 
ovada hava 
kirliliğinin lodosa 
rağmen etkili 
olması dikkat çekti.
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Uludağ Kış Senlini' 10-11 Su batta
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 3-4 
Şubat tarihlerinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanan ‘Uludağ 
Kış Şenliği’, hava 
muhalefeti ne
deniyle 10-11 
Şubat tarihlerine 
ertelendi.
Türkiye’nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden

Uludağ’ın yılın 12 
ayı kent ekonomi
sine katkı sağlayan 
bir merkez olması 
amacıyla 
çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, bir 
gelenek haline 
getirdiği Uludağ Kış 
Şenliği, hava 
muhalefeti ne
deniyle ertelendi.

ULUDAĞ

; Bursa Büyükşehir Belediyesi
Uludağ Kış Şenliği kapsamında bilet alan vatandaşlarımız, Teleferik ve İkram 

blletierini 28 Şubat 2018 tarihine kadar diledikJeri herhangi bir günde kullanabilirieı 
Aynca indirimli kayak kıyafeti ve lakımı kiralayabilirler..

Hava şartları 
elverişli olduğu 
takdirde 10-11

Şubat tarihlerinde 
Uludağ Kayak 
Merkezi Teleferik Is- 

tasyonu’nda 
yapılacak şenlikte 
vatandaşlar, şişme 
ve plastik kızak, 
şişme oyun 
parkuru, müzik 
şovu ve çeşitli 
takım oyunlarından 
ücretsiz faydala 
nabilecek.
Şenlik kapsa 
mında bilet alan 
vatandaşlar, tele
ferik ve ikram

biletlerini ise 28
Şubat 2018 tarihine 
kadar diledikleri 
herhangi bir 
günde 
kullanabilecek 
ve indirimli kayak 
kıyafeti ve takımı 
kiralayabilecekler. 
Etkinlik hakkında 
detaylı bilgiye 
www.bursakultur.co 
m internet adresin
den ulaşılabilir.

Gemlik PaintbalLYeniYerinde
Daha önce Umur 
bey'de Fevziye yol
unda ağaçlık 
bölgede hizmete 
açılan oyun sahası 
şimdi yeni yerinde. 
İlk paintball 
sahalarının rampa 
olduğundan şikayet 
eden paintball se 
verlerin önerilerini 
dikkate alarak daha 
düz bir sahaya 
geçtiklerini belirten 
işletme sahibi

Mustafa Katırcı, 
"Yine Umurbey'de 
ama bu sefer daha 
düz bir zeminde 
daha profesyonel 
bir sahada hizmet 
vermeye başladık." 
dedi.
Gemlik Paintball 
olarak ulusal turnu
valarda da Gemlik'i 
temsil ettiklerini 
vurgulayan Katırcı, 
"Hazırladığımız sa
hada mücadeleler

başladı. Ortalama 
bir maç 1 saat sürü 
yor. Oyunda ekstra

mermi alınabiliyor. 
Oyunun süresi 
böylelikle uzaya

biliyor. Kıyafet ve 
donanım bizden 
oluyor ve temizlik
lerini biz sağlıyo 
ruz. Paintball 
amacımız da hem 
insanların eğlene 
bilmesi, dostluk 
ların pekişmesi. 
Gemlik'te olmayan 
şeyleri artı olarak 
katmaya çalışıyo 
ruz. Spor dallarında 
eksik gördüklerimi 
zi ileride eklemeyi

düşünüyoruz. Çok 
yakın bir zaman 
içerisinde de Paint
ball Federasyonuna 
bağlı olarak çalışma 
larımıza devam 
edeceğiz.” ifadele 
rine yer verdi. 
Gemlik Paintball 
Arena randevu sis
temi ile çalışıyor. 
0532 475 48 37 
numaralı telefonu 
arayarak randevu 
alabilirsiniz.

BursalI kus tutkunlarını buluşturan fuar
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bünye 
sindeki Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM), Türkiye Ka
narya ve Kafes 
Kuşları Federas 
yonu ve Bursa Ka
narya Sevenler 
Yetiştirenler 
Derneği tarafından

düzenlenen 'kuş 
fuan'na ev sahipliği 
yapıyor.
Türkiye Kanarya 
ve Kafes Kuşları 
Federasyonu ve 
Bursa Kanarya 
Sevenler 
Yetiştirenler 
Derneği tarafından 
düzenlenen 'kuş 
fuarı', 3-4 Şubat tar

ihleri arasında 
Merinos AKKM 
Fuar Alanı'nda 
düzenleniyor. Yü
zlerce kuş çeşidinin 
sergilendiği fuara, 
Bursa, İstanbul, 
İzmir ve birçok 
şehirden gelen kuş 
meraklıları ilgi gös
teriyor. Yaklaşık 400 
masanın kurulduğu

fuarda, meraklılar 
kuşlan yakından 
inceleme ve bilgi 
edinme imkanı 
sunuyor buluyor. 
Bursa Kent * 
Konseyi Başkanı 
Haşan Çepni 
de kuş fuarını 
gezerek yetkili 
terden bilgi 
aldı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

KİİÇÜKKUMLA 
İZGlmi SİTESİNDE

HAVUnUEŞYAlI 
2+1DAİRESAHİBİNDENSATII.IK

05353781800
^acebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

http://www.bursakultur.co
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Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak
Acil servislerde 
doğrudan uygu
lanan acil girişimse! 
işlemler ile 24 saat 
içinde acil gözlem 
ünitelerinde uygu
lanan tüm sağlık 
hizmetleri için ilave 
ücret alınamayacak. 
Sosyal Güvenlik Ku
rumu Sağlık Uygu
lama Tebliğinde 
yapılan değişiklikle, 
hastanın acil 
servise başvuru 
sundan itibaren 24 
saat içinde stabilize 
edilerek ilgili kliniğe 
yatışı ya da başka 
bir sağlık hizmeti 
sunucusunun yatak 
lı kliniğine sevk 
edilmesiyle acil hal

sona erecek.
Sosyal Güvenlik Ku
rumu Sağlık Uygu
lama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Tebliğ, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Finansmanı sağla 
nan sağlık hizmet
lerine ait ödeme 
kural ve kriter 
değişiklik lerinin 
uygulanabilmesi 
amacıyla yapılan 
düzenlemelerle 
Yeşil Kartlı hasta 
ların belediye has
tanelerine sevksiz 
gitmeleri sağlan dı. 
Tebliğe göre, Milli 
Savunma Bakanlı 
ğının talebi üzerine

er/erbaşların asker
lik hizmetine baş 
lamadan önceki 
döneme ait katılım 
payı borçları, asker
lik hizmetleri 
tamamlanıncaya 
kadar ertelenecek. 
Trafik kazasında 
olduğu gibi iş kaza 

sı hallerinde de diş 
tedavilerinde, hare 
ketli ve sabit diş 
protezlerinin 4 yıl 
olan yenilenme 
süresi dikkate alın 
mayacak.
Yurt dışı kemik iliği 
nakli şahıs ödeme 
leri, fatura/dekont 

tarihindeki T.C. 
Merkez Bankası 
döviz satış kuru 
esas alınarak Türk 
Lirası üze rinden 
yapılabile cek. Ev 
hemodiyalizi te
davisi için gerekli 
sağlık kurulu raporu 
için diyaliz merkez

lerinde yapılan he
modiyaliz tedavi 
lerinde olduğu gibi 
tek hekim tarafın 
dan düzenlenen 
uzman hekim ra
poru yeterli olacak. 
Obezite tedavisi 
Tebliğe göre, 
Sağlık Bakanlığının 
önerisiyle vücut 
kitle endeksi 40 
kg/m2'nin üze 
rindeki kişilerin yanı 
sıra vücut kitle en
deksi 35-40 kg/m2 
olan ve eşlik eden 
hastalığı bulunan 
kişilere yapılacak 
obezite ameli 
yatları geri ödeme 
kapsamına alı 
nacak

Bu işaretlere dikkat! Yüzde 15 daha pahalı olacak
Tescilli coğrafi 
işaretli ürünlerde 
amblem kullanımı 
nın zorunlu hale ge
tirilmesi ile birlikte 
Türk Patent ve 
Marka Kurumu 
tarafından tescil 
işlemleri tamam
lanan tarım ve tarım 
dışı ürünler de coğ 
rafi işaret amblemi 
ile marketlerde 
yerini aldı. 10 Ocak 
2018 tarihi itibariyle 
tescilli coğrafi işaret 
ile birlikte amblem 
kullanımı zorunlu 

hale getirildi. 
Böylece; Finike 
Portakalı, Taşköprü 
Sarımsağı, Malatya 
Kayısısı, Kayseri 
Pastırması, Ezine 
Peyniri gibi tescili 
tamamlanan ürünler 
coğrafi işaret amb 
lemi ile marketlerde 
yerini aldı.
Konuya ilişkin bilgi 
veren Türk Patent 
ve Marka Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan, “10 
Ocak 2017 tarihinde 
Sınai Mülkiyet Ka

nunu veya bir başka 
isimle yeni Patent 
Kanunu yürürlüğe 
girdi. Bu Kanun’da 
pek çok Sınai 
Mülkiyet hakkında 
getirilen düzen
lemeler var. Coğrafi 
işaretler de bu Ka- 
nun’un önemli bir

parçasıdır.
Türkiye’de yöresel 
değerlerimiz ile il
gili, bir yörede belli 
özelliklerle öne 
çıkan tarım ürünleri 
veya tarım dışı 
ürünler ile ilgili 
düzenleme yapıldı. 
Bunlara coğrafi 

işaretler diyoruz. 
Yaklaşık bir yıldır da 
bu mevzuat yürür
lükte. Son bir yıldır 
da 100’ün üzerinde 
coğrafi işaret tescili 
yapıldı ve toplam 
tescil sayısı şu anda 
300’ü geçti. Yasa da 
ikinci bir düzenleme 
ise, coğrafi işaret 
lerde amblem 
kullanım zorunlulu 
ğu getirildi. 10 Ocak 
2018 tarihine kadar 
süre verildi ve 29 
Aralık 2017 tari
hinde bu konuyla il

gili yönetmelik yü 
rürlüge girdi. Bun
dan sonra piyasada 
coğrafi işaret tescili 
almış ürünlerimiz, 
örneğin Taşköprü 
Sarımsağı, Finike 
Portakalı, Antep 
Baklavası, Aydın İn
ciri, Giresin Tombul 
Fındığı gibi ürünler 
marketlerde satıldığı 
zaman tüketici bu 
ürünler üzerinde 
tescilli coğrafi işaret 
amblemini görmek 
zorundadır” 
ifadelerini kullandı
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

155
156

513 10 55
513 15 79
51312 06

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 Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

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

IHASIM 513 15 07
Pamukkzle
DENİZ UÇAĞI
Pagssus Akm İS Seyahat
M0TRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanbarofilu-Esadaf
Kamil Koç

012 OO 25

• 13 12 12
513 20 77

5*12 O1 53

513 14 14
513 13 64
524 55 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

L 613 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 20

BELEDİYE__________
Mer.Sag.Ocagı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 88 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 15 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

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

513 23 25 
5134521-182 
5134521-111

Yalnız 185

DENİZ OTORÜsT
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tea.

256 77 84 
544 30 60

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

ın
513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 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 48
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 10 79 .
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5998 
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 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
DELİHA2 

12.00-14.00-15.45- 
17.30-19.15 

ARİF VE 216 
14.00-16.30- 
19.00-21.30

COCO 
12.00-14.00-15.45- 

17.30-19.15
ENES BATUR: 

HAYAL Mİ 
12.00-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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KİŞİYE ÖZEL VE 
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KINALIK - NİSANLIK 
KAFTAN - 

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİ\ 

ÇEŞİTLERİMİZ JLE 
PROFGSYONE^ 
KADROMUZLA^. 

HİZMETİNİZDEYİZ

D W? YILI
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facebook. . o_______ | Terzioğlu Moda
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Bursa Büyükşehir Belediyesi nce restorasyonu 1 milyon 200 bin liraya gerçekleştirildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Balık Pazarı Hamamı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Recep Al- 

tepe’ nin başkanlığı döneminde Gemlik’teki 
eski tarihi birkaç binanın aslına uygun 
olarak onarılması için adım attı.

Bunlardan biri de Balık Pazarı Hamamı idi.
Altepe, Gemlik’te restorasyonunu yaptırdı 

ğı iki bina oldu.
Bu gün BUSMEK’in kullandığı, benim de 

ortaokulu okuduğum eski bina aslına uygun 
onarıldı.

Bir de Balıkpazarı Mahallesi 1 Notu Cadde 
de bulunan Italyan mimarın özgün çizgilerini 
taşıyan Bekçelerln evi onarıldı. Devamı 4’de

Büyükşehir Belediye Başkanı AlinurAktaş, 
Gemlik’te yer alan ve restorasyon çalışmala 
rı Büyükşehir Belediyesince yapılan Balık 
Pazarı Hamamı’nda incelemelerde bulundu. 
Başkan Aktaş, kısa zamanda hizmete alına 
cak olan tarihi mekanın, ‘kültür merkezi’ ola 
rak faaliyet göstereceğini söyledi. Syf 2’de

Ali Bilire 
polisten ters 

kelepçe

Demokrat Parti İl Başkanı Ali Biliz, bir 
restaurantta yemek yerken, genel güvenlik 
araması yapan Bursa polisi yemek 
yemekte olan Ali Biliz’in üzerini aramak 
istedi. Polis memurunun "Kalk lan seni 
arayacağım" diye hitap etmesi üzerine, 
uyarılan polis, böbrek nakli operasyonu 
geçiren Biliz’e ters kelepçe takarak 
saldırdı. Biliz’in tedavisi sürüyor. 2’de

Fiyonk Ayakkab
AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJINALDIR

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK

yeni şubemiz 
ÇARŞI DERESİ 

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA

gem i i kf iyon kayakkabi@outlook. com

Daha W®

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesince restorasyonu 1 milyon 200 bin liraya gerçekleştirildi 

M Balılpazarı İmi Mi Merkezi mimin 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’te yer alan ve restorasyon çalışmala 
rı Büyükşehir Belediyesince tamamlanan Balıkpazarı Hamamı’nda incelemelerde bulundu

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, Gemlik’te yer 
alan ve restorasyon 
çalışmaları Büyük 
şehir Belediyesince 
yapılan Balık Pazarı 
Hamamı’nda incele 
melerde bulundu. 
Başkan Aktaş, kısa 
zamanda hizmete 
alınacak olan tarihi 
mekanın, ‘kültür 
merkezi’ olarak 
faaliyet gösterece 
ğini söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gem
lik’teki ‘Balık Pazarı 
Hamamı’nda in

celemelerde bu
lundu. Başkan 
Aktaş’a incelemede 
AK Parti Bursa Mil
letvekili İsmail 
Aydın ile AK Parti İl 
Başkanı Ayhan 
Salman ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
eşlik etti. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş, Balık Pazarı 
Hamamı’nın resto 
rasyon çalışmala 
nmn Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaklaşık 1 mil 
yon 200 bin TL har
canarak gerçekleş 

tirildiğini ifade etti.

ÇALIŞMALAR SON 
AŞAMADA 
Restorasyon 
çalışmalarında sona 
gelindiğini, tefrişat 
hazırlıklarıyla bir
likte hamama son 
şeklinin verileceğini 
kaydeden Başkan 
Aktaş, tarihi meka 
nın bundan sonra 
‘kültür merkezi’ ola 
rak kullanılacağını 
açıkladı. Mekanın 
Gemlik Belediyesi 
tarafından işletilece 
ğini ve yakın zaman 
da açılışın gerçekle 
şeceğini söyleyen

Başkan Aktaş, “Bu 
mekan, 265 metre 
karelik işlevsel bir 
alana sahip. Her 
bölümü ayrı şekilde 
kullanılabilecek du
rumda. İnşallah 
yapacağımız çalış 
malarla, başta 
çocuk ve gençler 
olmak üzere bölge 
insanına hizmet 
veren bir kültür 
merkezi haline 
dönüşecek” diye 
konuştu.

TARİHİ DEĞERLER 
YAŞATILIYOR 
Başkan Aktaş, 
Büyükşehir Bele 

diyesi’nin bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
tarihi eserlere sahip 
çıkacağını sözlerine 
ekledi. Beton 
binaların yükseldiği 
bir dönemde tarihi 
yapıların öneminin 
gün geçtikçe daha 
iyi anlaşıldığını 
söyleyen Başkan 
Aktaş, “Bursa’mızın 
her köşesinde bir
birinden farklı özel
liklere sahip tarihi 
eserlerimiz yer ah 
yor. Bu tür alanları 
yaşatmak konusun 
da kararlıyız” dedi. 
AK Parti Bursa Mil

letvekili İsmail Ay 
din ise tarihi yapının 
ortaya çıkartılma 
sında emeği bulu
nan Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve 
Başkan Aktaş’a 
teşekkür ederek, 
yapılan yatırımla bir
likte hem tarihi eser
lere sahip çıkıldığını 
hem de Gemlik’e 
yeni bir kültür 
merkezi kazandırıl 
dığını vurguladı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, göster 
diği hassasiyet ne
deniyle Başkan 
Aktaş’a teşekkür 
etti.

Cumartesi akşamı genel güvenlik uygulaması yapan Bursa Polisi, bir restaurantta yemek yemekte olan DP İl Başkanı Biliz’i 
kısa süre gözaltına aldı. Biliz, kendisine polisin kaba davrandığını belirterek, polislerden davacı oldu.

İlli Blllz’e polisten ters kelepçe
Demokrat Parti İl 
Başkanı Ali Biliz, 
cumartesi günü 
akşamı İskele 
Meydanı’ndaki bir 
restaurantta yemek 
yerken, genel 
güvenlik araması 
yapan Bursa polisi 
yemek yemekte olan 
Ali Biliz’in üzerini 
aramak istedi. 
Bursa’da bugün 
com.’un haberine 
göre olay şöyle 
gelişti: 
Kimlik kontrolü

sırasında bir 
polis memuru 
"Kalk lan seni 
arayacağım" 
deyince Ali Biliz, 
vatandaşlara 
böyle hitap ede
mezsiniz uyarı 
sında bulundu. 
Bunun üzerine 
çıkan tartışmada 
Biliz, bir grup poli 
sin saldırısına 
uğradı. Kaburga, 
omuz ve dirsek
lerinde çatlaklar 
oluşan Demokrat

Parti Bursa İl 
Başkanı, darp 
raporu aldı.
Bursa Asayiş Şube 
Müdürü dahil olaya 
karışan otuz polis
ten şikayetçi olan, 
bir süre önce 
böbrek nakli ope 
rasyonu da geçiren 
Biliz’in hastanede 
tedavisine devam 
ediliyor.
Bursada Bugün 
muhabirine 
açıklamalarda bulu
nan Biliz, "Polisler 

ısrarla vurmayın de
meme, böbrek 
nakli olduğumu 
belirtmeme rağmen, 
ters kelepçe takıp 
acıma sızca bana 
saldırdı lar. An
talya'da nakil 
olduğum hastanede 
tedavim sürecek" 
dedi.
Böbrek nakli oluğu 
Antalya ya gitmekte 
olan Ali Biliz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, olaydan 
sonra Gemlik poli

sine şikayetçi 
olduğunu ve Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne 
götürülerek rapor 
aldığını, kasıklarına 
atılan tekmeler 
sonucu böbrek nakli 
olduğu bölgeden 
kanama gelmesi 
üzerine Antalya 
giderek tedavisini 
burada sürdürece 
ğini söyledi.
Biliz, "Gemlik polisi 
olmasaydı. Fena 
dayak yiyecektim” 
dedi.
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4 M$llik aile sobadan zehirlendi
İnegöl de, sobadan 

sızan karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenen 4 kişi te
davi altına alındı. 
Akhisar Mahallesi 
Egehan Sokağı'nda 
ikamet eden Çiftçi 
ailesi, evlerindeki 
kömür sobasını 
yakarak uyudu. 
Sabah saatlerinde 
uyanan baba 35 
yaşındaki Ersin . 
Çiftçi, tüten kömür 
sobasından ze
hirlendiklerini fark 
ederek durumu 
112'ye bildirdi. Be

lirtilen adrese gelen 
sağlık ekibi, baba 
Ersin Çiftçi, anne 
30 yaşındaki 
Songül Çiftçi ile 8 
yaşındaki Armina

OiıMaa kailli Itoısüi
Bursa'da 80 bin 
liralık sondaj 
borusunu çalıp 
hurdacıya satan 
hırsızlar yapılan 
operasyonla 
yakalandı.
Orhaneli ilçesinde 
krom madeni 
yapan bir firmanın 
sondaj yapmada 
kullandığı 80 bin 
lira değerin deki 
borularının 
çalındığı ihbarını 
alan Bursa İl Jan
darma ekipleri 
yaptıkları operas 
yonla Orhaneli 
ilçesinde ikamet 
eden T. D ve 
Ö.D isimli iki 
kişinin boruları

çaldığını tespit Şüphelilerin
etti. çaldıkları boruları

ICİISMILII
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

Nur Çiftçi ve 2 
yaşındaki Nisanur 
Çiftçi'ye ilk müda
haleyi yaptı. 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 

kaldırılan Çiftçi 
ailesi burada 
yapılan müda
halenin ardından 
müşahede altına 
alındı.

hurdacıya sattığını 
tespit eden jan
darma ekipleri 
hurdacıya 
düzenle diği op
erasyonla çalınan 
80 bin lira 
değerindeki 122 
adet sondaj boru 
sunu ele geçirdi. 
Boruları çaldığı 
iddia edilen 
T.D ve Ö.D 
yapılan işlemin 
ardından tutukla
narak ceza evine 
gönderildi. 
Ayrıca boruları 
alan hurdacı 
hakkında da 
çalıntı malı satın 
almak suçundan 
işlem yapıldı.

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533 961 64 57

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı 
uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi 
gözaltına alındı.ll Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi 
ilçesinde uyuşturucu bulundurmak 
suçundan O.K.'yi yakaladı. Devam eden 
çalışmalarda bu şahsa uyuşturucu 
sattığı tespit edilen E.Ç. gözaltına 
alındı. Bu şüphelinin evinde ve üzerinde 
yapılan aramada 85 gram bonzai ve 1 
adet hassas terazi ele geçirildi.
Diğer operasyonlarda ise, İ.S. ve İ.G.'nin 
üzerinde 50 çıkı bonzai ve bir miktar 
metamfetamin ele geçirildi. Osmangazi 
ilçesinde durdurulan araçta yapılan ara
mada ise, esrar bulundu. U.G. gözaltına 
alındı. 5 şüpheliden 4'ü işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.

ÇaldiBi otomonilin H 
plafcasmı denisiirirken 

yakalandı

Bursa'da düz kontak yaparak otomobil 
çalan şüpheli, aracın plakasını bantla 
değiştirirken yakalandı.
Olay, Osmangazi'ye bağlı Kuruçeşme 
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, F.K.'ya ait otomobil düz 
kontak yapılarak çalındı. İhbar üzerine 
harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü 
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
çalınan aracı bulmak için çalışma 
başlattı. Otosansit'te kontrol yapan 
ekipler, bir kişinin aracın plakasını bant 
ile değiştirdiğini fark etti. Bunun üzer
ine harekete geçen ekipler, aracın 
F.K.'ye ait olduğunu belirledi. Gözaltına 
alınan M.P., işlemlerinin ardından adli 
yeye sevk edildi.

Fpcebook sayfamız : Gemlik Körfez - GülerAjans
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Balık Pazarı Hamamı
Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yapılara sahip 

çıkmasaydı, sonlan Dr. Şefti Ankan’ın evine ben
zeyecekti.

Bekçe terin evi konusunda sayısız yazılar yazdım. 
Bu evin bir müzeye çevrilmesini önerdim.
Veva konuk evi vpojlmasını istedim.
Bizim belediveler buna kulak tıkadılar.
Sonunda Büyükşehir Belediyesi binanın imdadına 

yetişti.
Bekçelerin evi ablamın nişanının yapıldığı, benim 

ve rahmetli kardeşim Nuri’nin sünnet olduğu bir 
binaydı. Mahallemizin en güzel eviydi. Bizim evim 
tam karşısındaydı.

Bizler Büyük Bekçe ailesiyle birlikte büyüdük.
Mahallemizde çocukluğumuzda komşuluk vardı. 

Kapılar açık, ya anahtarı üzerinde olurdu, ya da ipi 
üzerinde.

Bir evde pişen bir yemek, genelde komşulara da 
giderdi.

Çok katlı yapılaşmalarla bu geleneklere kaybol 
du.

Koca bekçe Ailesi dağıldı. Yeni yapılan apartman
lara taşındılar.

Konağın bakımı zordu. Zeytinlikler apartman olun 
ca bakımı daha kolay olan bu evler tercih edildi. 
Eski evler ise kaderine terk oldu.

Yapımı bitmek üzere olan Balıkpazarı Hamamı da 
bizlerin anılarında çok yeri vardır.

Bir kez o hamamın sahipleri bizim mahalledendi. 
Coşkunlar Ticaret Sahibi Esat Coskun’un dedesi.

Ekrem Taraklı ve ortağı Hüseyin Avcı tarafından 
işletilirdi bu hamam.

Çocukluk yıllarımızda her evde su olmadığından 
aileler mutlaka evde yıkanmadığından o bölgedeki 
hamamlara giderlerdi.

Bahkpazan hamamı ünlüydü.
Bir hamam da Asım Koca bıyık cami inin önünde 

(eski pazar yeni önü) ki hamam vardı.
Ayrıca yıkılan Terme Kaplıcası’nın yerindeki 

ahşap Kaplıca...
Gemlik’ın nüfusu çok az olduğundan bu iki 

hamam ve bir kaplıca ilçe halkının temizlenme 
ihtiyacını gideriyordu.

Balıkpazarı hamamı geniş bir hamamdı. Kadınlar 
ve erkeklere ayrı ayrı zamanlara çalışırdı.

OsmanlI mimarisi ile yapılmış ilçemizdeki nadir 
binalardan biriydi.

Çocukluğumuzda annemiz bize defalarca bu 
hamama götürmüş, kuma başındaki sakır taslarla 
ev sabunuyla ova ova yıkarlar, derimizi yüzercesine 
keselerlerdi.

Sonra da göbek taşına yatar buhardan kızarmış 
yanaklarımızın normale dönmesini beklerdi.

Bu hamamın bir özelliği de Damat hamamı 
olmasıydı.

0 günlerin düğünleri salonda değil damat evinin 
önünde yapılırdı. Sokak düğünleri olurdu. Damatlar 
pazar günü arkadaşlarıyla hamama gider yıkanırdı, 
buna aamat hamamı’benıral. uamat namamına 
giderken damat evinde bakır siniler de dolmalar 
nazırlanır, ciğerler kızartılır, küçük küçük lokmalar 
dizilirdi. Tabii birde 70'likrakı.

Çalgılarla damat hamama götürülür, hamam 
İçinde müzik devam ederdi. Bir yandan da 
oynanırdı. 0 yıllarda erkek tarafı köçek tutardı 
düğünlerde. Daha zenginleri ise dansöz oynatırdı.

balıkpazarı Hamamının en müdavimlerinden biri 
Hayrettin Akcandı. Kulakları çınlasın. Hayrettin 
ağabey rakıyı fazla kaçırınca toksinlerini atmak İçin 
her sabah erkenden Balıkpazarı hamamına giderdi.

Balıkpazarı hamamının blzdeki yeri farklıdır.
Şimdi orasını Büyükşehir Kültür Merkezi 

yapacakmış.
İnşallah yine burayı bir yandaş cemaate ve ya der 

nege vermezler. Çünkü Gemlikte bu konuda bir lobi 
var. Bu lobi ya İlim yayma Cemiyeti, ya birlik Vakfı 
ya da MTTB devreye sokuyor. Bizden hatırlatması.

Gemlik Lisesi 
Mezunları 
Derneği’nin bu yı İki 
buluşması Umurbey 
Aytepe Tesisleri’nde 
gerçekleşti. 
Gemlik Lisesi’nden 
çeşitli dönemlerde 
mezun olanlar bu yıl 
Aytepe’deki kahvaltı 
da biraraya geldiler. 
Geçtiğimiz yıl 
yaşamını menfur bir 
cinayet sonucu 
kaybeden Gemlik 
Lisesi mezunları 
Derneği eski 
Başkanı Özgür Ak- 
soy’un anılmasıyla 
başlandı.
Toplantıya eski 
öğretmenlerden 
Sami Aslım ve eşi, 
Haşan Basri 
özdemir, özgür Ak- 
soy’un annesi 
emekli öğretmen 
Gülay Aksoy ve çok 
sayıda Gemlik Lise 
si mezunları katıldı. 
Hoş anların yaşan 
dığı Gemlik Lisesi 
mezunıan Rarivaıii 
buluşmasında, eski 
okul arkadaşları 
okul günleri anıları 
nı anlatırken, bol 
bol da fotoğraf 
çektirdiler.

İstiklal Caddesi, 
UEDAŞ karşısında 
hizmete giren, 
Uyku Uzmanı İşbir 
Yatak Gemliklilere 
kapılarını açtı.
İşbir Yatak Uyku 
Merkezi Gemlik 
İşletme Sahibi 
Berkay Bulut;
"Yatak Uzmanı Slo 
gani ile uyku sağlığı 
ve konforunu, mo
bilya sektöründen 
ayrı tutarak, başlı 
başına bir uzmanlık 
alanı olarak ele alan 
İşbir Yatak, ülkemiz 
pazarında büyük 
söz sahibi olduğu

MiMMım İlamlın it Mııstı

Dernek Başkanı ğin kurulma
Savaş Akkan yaptığı amacının mezunlan 
konuşmada, derne buluşturmak ve

Gemlik Lisesi’ne 
sahip çıkmak, yeni 
bir okul yaptırmak 
olduğunu belirte 
rek, "Yeni bir lise 
binası yapıldı. Bu 
okulun eksiklerini 
tamamlamak biz
lerin görevi olmah. 
Ayrıca muhtaç öğ 
rencilere burs 
sağlanması ile 
Üniversite kayıtların 
da harcını ödeyeme 
yecek öğrencilere 
yardım etmek 
için desteklerinizi 
bekliyoruz." 
dedi.
Özgür Aksoy’un 
ölümü üzerine 
Gemlik Lisesi 
Mezunlan Demeği 
Başkanlığına Savaş 
Akkan getirildi.

■ " ---------- ---------- ----------------------

l$Hlr Yalak hizmete nirdi

gibi Avrupa ülkele yapmaktadır” dedi.
rine ve daha birçok Gemlik Halkını
ülkeye ihracat kalite ile buluştur

ma sözümüz, 
Bulutoğlu 
Ailesi olarak 
devam ediyor 
diyen Berkay 
Bulut; "Satış 
Mağazası, açılışa 
özel indirim 
kampanyaları ve 
kişiye özel yatak be
lirlemede uzman 
satış elemanları ile 
uyku sağlığına 
önem veren vatan 
daşlarımıza uyku 
sağlığını ve kon
forunu birleştiren 
çözümler sunarak 
Gemliklilere hizmet 
verecektir” dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfajnız'yGemlikkörfez - Güler Ajans
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GBS'DEN GÜMÜŞ MADALYA
Atletizm Federasyo 
nunun faaliyet 
programında yer 
alan “Türkiye 14 
Yaş Altı Salon Atle
tizm Festivali” 29 - 
30 Ocak 2018 tarih
lerinde Ataköy 
Atletizm Salonu’n 
da 571 sporcunun 
katılımı ile gerçek 
(eştirildi. 571 
atletin mücadele 
ettiği yarışmada 2 
gün boyunca ne
fesler tutularak 
dereceye giren 
atletler belli oldu. 
Gemlik Belediye 
Gençlik ve Spor

Kulübü adına yarı 
şan Beyzanur Top 
çu 60 metre engelli 
koşusunda, Türki 
ye 2’ncİsi olarak

ailesini ve seven
lerini sevince boğ 
du. Bir diğer Bele 
diye Gençlik ve 
Spor kulübü koşu

cusu Fatma Ulutaş 
ise 200 metrede, 
28.55’lik derecesi 
ile aynı dereceyi 
koşan 7 sporcu

arasında Türkiye 
9’uncusu oldu. 
Kazanılan başarılar 
la alakalı düşünce 
lerini dile getiren 
Belediye Gençlik 
Ve Spor Kulübü 
Atletizm Antrenörü 
Burhan Gümüş, 
Gemlik Belediyesi 
tarafın dan Atatürk 
Stadyumuna yaptı 
rılah tartan pistin, 
özellikle atletizm 
sporcularının geli 
şim ve başarıları 
na büyük ölçü de 
artı sağladığına 
dikkat çekti. Gü 
müş, "Tüm sporcu 

larımı, kutluyorum. 
Desteklerinden 
ötürü, başta Gem
lik Belediye 
Başkanı Sayın 
Refik Yılmaz 
olmak üzere, Kulüp 
Başkanı Hulisi 
Gandar'a ve 
yönetimine de 
sonsuz teşek 
kürlerimizi su 
nuyorum. Başarı 
larımız devam 
edecek. Hedefi 
miz Gemlik'i ve 
ülkemizi uluslar 
arası düzeyde 
temsil etmek" 
dedi

Saadet, Bursasporluları ağırladı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkila 
tının bu haftaki 
konukları “Gemlik 
Bursaspor Taraftar 
lar Derneği” oldu. 
Dernek başkanı 
Ferhat Orhan ve 
arkadaşları, Yıldız 
ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandı.
Derneğin başkanı 
Ferhat Orhan, 
Yıldız ve yöne
timine teşekkür 
ederek başladığı 
konuşmasında şu 
konulara değindi: 
"Öncelikle sporun 
sadece gençlere 
yönelik bir aksiyon 
olmadığını her 
yaşta insanın yaşı

na uygun olan 
spor dalında faali 
yet göstermesi 
gerektiğini belirt
mek istiyorum. 
Derneğimizin adı 
her ne kadar "Gem 
lik Bursaspor 
Taraftarlar Derne 
ği” olsa da, Gem- 
lik’in Milli Takımı

Gemlik Spordur 
diye düşünüyoruz. 
Öncelikle, ilçe fut
bol takımımızı hak 
ettiği yerlerde 
seyretmek istiyor 
ve bu konuda çaba 
sarf ediyoruz. İlçe 
mizde bulunan 
amatör futbol ku 
tüplerimizin 45 bin 

tl civarında olan 
yıllık gelirlerini 
yeterli görmüyö 
ruz. Bu konuda 
gerekli çahşmala 
nn yapılması ve 
yapılan çahşmala 
nn hayata geçirli 
meşini istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
İlçe Başkanı Ahmet 

Vakkas Yıldız ise; 
öncelikle partimize 
yapmış olduğunuz 
ziyaretten dolayı 
memnun olduğu 
muzu belirtir 
şahsım ve arkadaş 
tarımın adına 
teşekkür ederim.
"Maalesef, siyaset
teki kutuplaşmayı 
ilçemizdeki amatör 
futbol kulüplerinde 
de görmekteyiz.
Sporun olduğu 
yerde kutuplaşma 
yı değil, dostluğu, 
arkadaşlığı ve 
kardeşliği görmek 
istiyoruz. Spor 
siyaset üstüdür ve 
Gemlikspor’a 
sahip çıkmak her 
Gemlik’linin göre 

vidir. Gençlerimizi 
sigara, alkol ve 
uyuşturucu gibi 
kötü alışkanlıklar 
dan korumak ve 
kurtarmak adına 
faaliyetler yürütü 
yoruz. Bu konu 
ile alakalı olarak 
Genç lik Kolları 
ve Anadolu 
Gençlik Derneği 
baş kan lan mızın 
yoğun çaba lan 
var. Allah’ın izni 
ile, Gemlik 
Belediyesinin anah 
tartarını aldığımız 
gün ilçe sporu
muzu da hak 
ettiği yerlere 
getireceğiz." 
diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

KRALIM DİŞ AĞRISI GEMLİK'TE SAHNELENDİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Kralın 
Diş Ağrısı’ adlı 
oyunu ile ilçelerde 
vatandaşlarla 
buluşmaya devam 
ediyor. Büyükşehir 
tiyatro oyuncuları 
‘Kralın Diş Ağrısı’ 
adlı oyununu, 
Pazar günü 11:00 
ve 14:00’da 
Cumhuriyet Ma
hallesi, Yunus 
Emre Kültür

Merkezinde gençler kadar
sahneledi. yetişkinlerin de
Çocuklar ve keyifle izlediği

oyun, büyük ilgi 
gördü. İzleyenler, 
tiyatro 
oyuncularını alkış 
yağmuruna tuttu. 
Pekcan Türkeş’in 
yazdığı ve E. Ertan 
Akman’ın yönettiği 
‘Kralın Diş 
Ağrısı’nda kralı M. 
Eren Topçak 
canlandırdı. Oyun
daki sevilen diğer 
karakterlere de Bü
lent Uçar. Uğur 
Serener, İpek Zey-

lan, Seçil Girgin 
Serener ve Serdar 
Soyer can verdi. 
Diş hekimlerinden 
çok korktuğu için, 
ülkesindeki bütün 
diş hekimlerini 
kovan bencil kralın 
yaşadıklarını keyifli 
bir dille gözler 
önüne seren oyun, 
40 dakika boyunca 
çocuklara 
eğlenceli anlar 
yaşattı.
Dekorunu Murat

Şimşek, kostüm
lerini Funda Çebi 
ve Murat Şimşek, 
ışık tasarımını 
Haluk Sayılır ve 
müzik düzen
lemesini de Müge 
Açıkdüşünenler’in 
yaptığı oyun 
sonrasında Gem
likliler, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 
sanatçılarına 
teşekkür etti.
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Ulı>aBİIniversftesi'ııisecHitııatorliursaı1wacaiı
Uludağ Üniversite- 
si'nin 2 yıldır yürüt 
tüğü burs kampan 
yasına her kesim
den destek gelmeye 
devam ediyor 
Rektör Prof. Dr.
Yusuf Ulcay 
tarafından ilk olarak 
2016 yılında startı 
verilen kampanya 
sayesinde üniversit
edeki fakülte ve 
meslek 
yüksekokullarının 
yüzde 65'inde

I öğrenciler burs ala
biliyor. Başarılı 
öğrencilerin Uludağ 
Üniversitesi'ni ter
cih etmeleri 
maksadıyla 
başlatılan kampa
nyaya önceki ay 10 
öğrenci ile katılan 

| özel hastane 

tarafından ikinci kez 
destek geldi. Tıp ve 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi'ni seçe
cek en yüksek 
puanlı 10 öğrenciye 
daha hastane 
tarafından aylık 500 
TL başarı bursu ver
ilecek. 2018-2019 
eğitim öğretim 
döneminde Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi veya 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi'ni tercih 
edecek en yüksek 
puanlı 25'er öğrenci 
mezun oluncaya 
kadar aylık 500 TL 
başarı bursu ala
bilecek. Üstelik 
dönem sonunda 
sınıfını birincilik ile 
bitirmeye hak 
kazanan öğrenciye

ayrıca 750 TL'lik 
bir burs daha 
verilecek. Başarı 
bursu protokolü UÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Özel 
Ceylan International 
Hospital Hastane 
Müdürü Aşır Özen 
tarafın dan 

imzalandı. 
Son iki yıldır 
giderek büyüyen 
bir kampanyayı 
oluşturmuş olmak
tan dolayı büyük 
bir memnuniyet 
duyduklarını vurgu
layan Rektör Yusuf 
Ulcay, "Tıp Fakül

tesi ve Sağlık Bilim
ler Fakültesi için 
2017 sonunda ve 
2018 başında 
toplam 5 protokol 
imzalamış olduk. Bu 
iki fakülteyi tercih 
edecek 25'er 
öğrencimize burs 
verebileceğiz. Bu da

bizi tercih edecek 
öğrencilerin daha 
başarılı olmasına 
vesile olacak. 
Emeği geçen 
herkese ve bizlere 
destek olan BursalI 
firmalarımıza 
gönülden teşekkür 
ediyoruz. Protokol 
imzaladığımız 
firmalarımızla 
ilişkilerimizin 
sadece burs 
protokolünde 
kalmasından 
yana değiliz. Bu 
firmalarımızla iş 
birliği de yapmak 
istiyoruz. Karşılıklı 
katma değer 
oluşturacak Ar-Ge 
projelerini de bir
likte yapabilme 
şansımız var" 
diye konuştu.

üıomotivde ihracat şampiyonları belli oldu!
Türkiye'de otomotiv 
sektöründe geçen 
yıl en çok ihracat 
yapan ilk üç firma 
nın sırasıyla Ford, 
Toyota ve Tofaş 
olduğu bildirildi. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliğinden 
(OİB) yapılan yazılı 
açıklamada, geçen 
yıl 28,5 milyar 
dolarlık ihracata 
imza atan otomotiv 
sektörünün zirve 
sinde Ford firması 
nın yer aldığı 
kaydedildi. 
Otomotivde en çok 
ihracat gerçekleş 
tiren firmalar 

sıralamasında 
Ford'un ardından 
Toyota'nın ikinci, 
Tofaş'ın da üçüncü 
olduğu aktarılan 
açıklamada, bu 
şirketleri sırasıyla 
Oyak Renault, Kibar 
Dış Ticaret, Mer
cedes-Benz Türk, 
Bosch Sanayi, Man 
Truck & Bus ve 
Goodyear Lastikler
inin takip ettiği be
lirtildi.
Açıklamada, OİB 
verilerine göre oto
motiv sektörünün 
ocak ayı ihracatının 
ise yüzde 10,8 
artışla 2 milyar 287 
milyon dolar oldu

ğu bildirilerek, şu 
ifadelere yer 
veril di: "Böylece 
bugüne kadarki en 
iyi ocak ayı ihracat 
rakamına ulaşan 
sektörün Türkiye 
ihracatından aldığı 
pay da yaklaşık 
yüzde 19 olarak 
gerçekleşti. Otomo
tiv, aynı zamanda 
Ocak 2016'dan bu 

yana son iki yıldır 
aralıksız her ay 
artış göstermiş 
oldu. Ocak ayı ihra
cat artışında oto
motiv yan sanayisi 
ve otobüs-minibüs- 
midibüs ürün 
gruplarındaki çift 
haneli artışlar temel 
belirleyici oldu. AB- 
D'ye yönelik yüksek 
oranlı ihracat artışı 

devam etti. ABD 
154 milyon dolar 
ile en fazla ihracat 
yapılan beşinci 
ülke konu 

muna yükseldi.” 
Ocak ayında mal 
grupları bazında 
otomotiv yan 
sanayisi ihracatının 
yüzde 24 artışla 896 
milyon dolar, binek 
otomobil ihracatı 
nın yüzde 4 artışla 
954 milyon dolar, 
otobüs-minibüs- .* 
midibüs ihracatının 
yüzde 31 artışla 116 
milyon dolar 
olduğu, eşya 
taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar

ihracatının ise 
yüzde 16 azalışla 
268 milyon 
dolar olarak 
gerçekleştiği 
belirtildi.
- Otobüs-minibüs- 
midibüs ürün 
grubunda ihracat 
İtalya'ya yüzde 457 
arttı. Otomotiv 
yan sanayisinde 
ihracatın, en büyük 
pazar olan Al
manya'ya yüzde 20, 
Fransa'ya yüzde 22, 
Romanya'ya yüzde 
50, İtalya'ya yüzde 
29, Birleşik Krallık 
ve ABD'ye yüzde 
26'şar arttığı 
kaydedildi

Gemlik Körfez
; --------- ILIIIIIHM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
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Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Oran belli oldu
TÜİK tarafından 
açıklanan enflasyon 
verilerine göre 2018 
yılında ikinci ay olan 
Şubat'ta kiralara 
yapılacak zam 
miktarı belli oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından senenin 
ilk ayı Ocak 2018 
enflasyon rakamla 
rının açıklanması 
sonrasında gözler 
milyonlarca ev 
sahibi ve kiracıyı 
yakından ilgilendi

ren kira artışı 
oranlarına çevrildi. 
2018 yılında ikinci 
ay olan Şubat'ta ki
ralara yapılacak zam 
miktarı belirlenmiş 
oldu. Buna göre 
yılın ikinci ayı olan 
Şubat ayı kira artışı 
hesaplaması yapıldı.

ENFLASYON 
RAKAMLARI 
AÇIKLANDI 
TÜİK verilerine 
göre, Yurt içi üretici 
fiyat endeksi

(Yİ-ÜFE), 2018 yılı 
Ocak ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,99, bir

önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 
0,99, bir önceki yılın 
aynı ayına göre

yüzde 12,14 ve 
on iki aylık ortala
malara göre 
yüzde 15,66 artış

gösterdi. 
KİRA ARTIŞ 
ORANI 
Buna göre Şubat 
2018 kira artış oranı 
ÜFE’nin 12 aylık 
ortalaması olan 
yüzde 15,66. Ev 
sahibi kiranıza 
yüzde 15,66 
oranında zam ya
pacak anlamına 
geliyor. Yeni 
Borçlar Kanunu’na 
göre kiraya 
UFE’nin üzerinde 
zam yapılamaz.

10 milyon Türk yurt dışına çıkacak
Türkiye turizminde 
2018 için rekor 
turist ve gelir bek
lenirken, Türk turist 
de erken rezervas 
yonlarla yurt dışına 
akın ediyor. Bu yıl 
*10 milyon Türk 
vatandaşının yurt 
dışına çıkacağı tah
min ediliyor. 
FETÖ’nün hain 
darbe girişimi ve 
terör saldırıları ne
deniyle yüzde 
50’lere varan turist 
ve gelir kaybı 
yaşayan Türkiye tur
izmi, toparlanma yılı 
ilan ettiği 2017’de 
patlama yaşadı. 
Resmi verilere göre; 
turizm geliri 2017’de 
bir önceki yıla göre 

yüzde 18.9 artarak 
26 milyar 283 mi
lyon 656 bin dolara 
yükselirken aynı 
dönemde turist 
sayısı da yüzde 23.1 
artarak 38 milyon 
620 bin 346 kişiye 
ulaştı.
Türkiye’nin 2018 
rezervasyonlarında 
da bazı lokasyonlar 
için yüzde 70’e 
yaklaşan artış 
yaşanırken, turizm
ciler bu yılın turist 
sayısı ve gelir 
bakımından rekor 
yılı olacağına kesin 
gözüyle bakıyor. Bir 
taraftan iç turizmi 
hareketlendiren sek
tör Türk turistin 
artan yurt

dışıtalebine de 
yetişmeye çalışıyor. 
Prontotour Pazarla
madan Sorumlu 
Genel Müdür 
Yardımcısı Gürkan 
Erol, 2018’deki 116 
gün tatilin çok cazip 
geldiğini, 15 günlük 
ara tatilde de başta 
kayak merkezleri 
olmak üzere Türk 
tatilcinin yurt dışı 
seçenekleri

değerlendirdiğini 
belirterek “Erken 
rezervasyonu çok 
sevdik. Yan yıl 
tatilinde de erken 
rezervasyonla fiyat
lar yüzde 45 düştü. 
Yine tatilciler 116 
günlük izin döne
minde yurt dışını 
tercih ediyor. Yurt 
dışı erken rezer
vasyonlarda büyük 
doluluk var” dedi.

Geçen yıl Türkiye’
den yurt dışına 8 mi
lyon 886 bin kişi 
çıkarten Türk tur
istin erken rezer
vasyon ile uygun 
fiyata tatil yapmayı 
sevdiğini belirten 
Erol “Bu yıl Avrupa 
ülkelerinden ve 
Rusya’dan gelen 
turist sayısında 
ciddi artış bek
leniyor. Yurtdışı na 
çıkan ziyaretçi 
sayısının da 10 mily
onu geçeceğini 
düşünüyoruz. Bu yıl 
116 tatil günü var. 
Seyahat severlerin 
daha çok tatil 
yapacakları bir yıl 
olacak” dedi.
Yurt dışı seyahat 

tercihlerinde 
Yunanistan’ın re
vaçta olduğunu be
lirten Erol 
“Avrupa’da klasik 
rotaların dışında 
vizesiz coğrafyalar, 
Fas ve Beyrut gibi 
rotalar da talep 
gören yerler 
arasında. Öte yan
dan erken rezer
vasyon dönemi 
yurtdışı turlarında 
yüzde 40’lara varan 
indirimlerle, yurtiçi 
ve Kıbrıs otellerinde 
yüzde 45’e varan 
indirimlerle satıştan 
devam ediyor. 
Yerli tatilci Ege ve 
Akdeniz ile Kuzey 
Kıbrıs’ı tercih 
ediyor” dedi.
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Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanmMûd. 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 saa 30 «o
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)81113 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 613 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTODUS
ULAŞIM

Pamukkale İ1ÎOOM
DENlZ UÇAÛI #13 •• 13
Pagaaua Alunla Seyahat S14 03 82
METRO »1» 12 12
Aydın Turizm 113 20 77
80zer TUrtam 012 1O 72
Kanbarofilu-Eaadas 014 40 40
Aflltur 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
Mllangaz 513 22 69
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 55 00
BP Gez 514 59 61
Bütünler Llkltgez 513 80 00
Akçegez 514 55 70
Totalgez 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HasL 513 23 29
Mor.Sag.Oce£ı 513 10 65
Tomoksy Tomografi 513 05 20
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TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
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BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
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BUSKİ 514 57 96
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Su Anza Yalnız 185
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Beyza Petrol 513 01 03
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İRFAN ÜNLÜ
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2013 yılı Temmuz ayında temeli atılan Büyük Kumla Barajı 29 Ekim 2016 günü bitirilecekti.

Büyük Kumla Barajı gecikti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik’e Devlet Yatınmlan
Gemlik’te geçtiğimiz yıllarda temeli atılan 

önemli birkaç devlet yatınmlan var.
Bunlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi veya 

onun kurulusu olan BUSKİ gibi şirketlerin 
yatınmlan dışında olan hizmetlerdir. 
Bunların başında Büyük Kumla Barajı 
yapımı gelir.

Gemlik’e devlet eliyle yapılan en büyük 
yatırımlardan biridir bu.

2 Temmuz 2013 tarihinde Gemlik İskele 
Meydanı’nda düzenlenen törenle temeli atı 
lan proje, 2016 yılı 29 Ekimde bitecekti. 4’de

İlçemiz Büyük 
Kumla Mahallesi 
eski köy mevkiinde 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nca yaptı 
rılan ve temeli 2013 
yılının Temmuz ayı 
başında atılan Bü 
yük Kumla Barajı be
lirlenen süre içinde 
tamamlanamadı. 29 
Ekim 2016 tarihinde 
bitirilmesi planlanan 
barajın ne zaman 
biteceği belli değil. 
Haberi sayfa 2’de

gemlİK'In ununu (M
। ।--------------------------------------T — zın merkez ve köyden dönüşen(MuoıniiumııcM tırmalan başlatılıyor. Sayfa 4’de

OahalyWe 
. Adimdi

Figoulc Ayakkabı
YENİ ŞUBEMİZ AYAKKABININ YENİ ADRESİ f
ÇARŞI DERESİ anı

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA

puma:
HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

Mrk: Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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2013 yılı Temmuz avında temeli atılan Büyük Kumla Batalı 29 Ekim 2016 günü bitirilecekti.

Büyük Kumla Barajı gecikti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından proje
lendirilen 2 Temmuz 2013 tarihinde o günlerin Başbakan 

Yardımcısı Bülent Arınç, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’nun katılımıyla törenle temeli atılmıştı

İlçemiz Büyük 
Kumla Mahallesi 
eski köy mevkiinde 
Orman ve Su İşleri 
Bakanhğı’nca 
yaptırılan ve temeli 
2013 yılının Temmuz 
ayı başında atılan 
Büyük Kumla 
Barajı belirlenen 
süre içinde 
tamamlanamadı. 
3 yılda bitirilmesi 
planlanan ve ihalesi 
buna göre yapılan 
Büyük Kumla 
Barajının temel 
atma töreni İskele 
Meydanı Festival 
Alanı’nda yapılan 
görkemli bir törenle 
gerçekleştirilmişti. 
Törene, o günlerin 
Başbakan

Yardımcısı Bülent 
Arınç, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, 
AKP Bursa Mil
letvekili İsmail 
Aydın, eski Bursa 
Valisi Şaha bettin 
Harput, eski Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, eski Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, eski Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, siyasiler, 
sivil toplum kurulu 
şu temsilcileri 
katılmışlardı.
Temel atma törenin 
de konuşan Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürü Akif Özkal 
dı, projenin 57 

milyon liraya mal 
olacağını, barajın 
15 milyon 250 bin 
metreküp depolama 
alanı 82 metre yük
sek liginde 2 milyon 
665 bin gövde 
hacimli olacağını 
belirterek, barajın 
bittiğinde toplanan 
suyun Gemlik İlçe 
Merkezi, Narlı, Kara- 
caali, Küçük Kumla, 
Büyük Kumla, 
Kurşunlu, Gençali, 
Umurbey yerleşim 
alanları ile birlikte 
Serbest Bölge ve 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ne yılda 19 
bin metreküp içme, 
kullanma ve endüst. 
ri suyunun karşılana 
cağını söylemişti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
konuşmasında, 
Büyük Kumla Barajı 
nın bitiminde bara 
jın kullanım hakkı 
nın Büyükşehir’e 
devredilerek, BUSKİ 
aracılığıyla işletilece 
ğini açıklamış, Vali 
Harput ise konuşma 
sında Bursa’nın 
sadece sanayi kenti 
olmadığını belirte 
rek, “Tarihi Bursa 
kenti tarım şehri, 
su şehri, yeşil 
şehirdir” demişti.

29 EKİM 2016 
TARİHİNDE 
BİTİRİLECEKTİ 
Büyük Kumla

Barajı’nın bitiminin 
tarihi ise 29 Ekim 
2016datamamlana 
cağı şeklinde 
belirtilmişti.
Protokol imzasının 
da belirtilen bu 
tarihte baraj 
bitmediği takdirde 
yüklenici firma 
Gemlik’e bir okul 
yapma taahhüdünde 
bulunmuştu.
Büyük Kumla Barajı 
yapılan protokole 
karşın 29 Ekim 2016 
tarihinde bitirileme 
di. Aradan 15 aydan 
fazla zaman geçtiği 
halde barajın kesin 
olarak ne zaman biti 
rileceği belli değil.

ÇALIŞMALAR

SÜRÜYOR 
Büyük Kumla 
Barajını alan 
yüklenici firma iha
leyi aldığı günden 
beri baraj alanında 
çalışmalarını sürdür 
meşine karşın bara 
jın bir yıldan önce 
bitmesinin beklen 
mediği öğrenildi. 
Baraj sahasında 
yaptığımız in
celemede, zemin 
dolgusu, yan duvar
lar devam ediyor 
İnşaat çalışmaları 
nın bitiminden su 
tutma ana duvarının 
yapılmasından 
sonra su toplama 
çalışmalarına 
başlanarak, baraj 
tamamlanacak.

3915 metrekare 3 blok betonarme olarak yapılacak olan Cihatlı Toplu Konut İlköğretim Okulu yer tesliminden 450 gün sonra tamamlanacak

Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçemiz 
Cihatlı Mahalle- 
si’nde yaptırıl 
makta olan toplu 
konutlar bölge 
sinde yapılacak olan 
ilköğretim oku 
lunun ihalesi 
bugün 
gerçekleştirilecek. 
Gemlik Belediyesi 
İhale Komisyonu 
huzurunda 
yapılacak olan ihale 
4734 sayılı kamu

ihale kanunun 
19. maddesine 
göre açık ihale 
usulü ile 
yapılacak 
3915 metrekare 3 
blok betonarme 
ilköğretim okulu 
ihalesine katılmak 
isteyenler ihale 
saatine kadar ihale 
şartnamesinde be
lirtilen belgeleri 
temin etmeleri 
ayrıca teklif edilen 
bedelin yüzde

10 undan az olma
mak üzere nakit 
veya banka teminat 
mektubu ile ihaleye 
katılabilecekler. 
İhale ile ilgili 
şartname EKAP 
üzerinden 
öğrenileceği gibi 
ihaleye buradan da 
katılabilinecek. 
İhaleyi kazanan yer 
tesliminden itibaren 
450 gün içinde iha
leyi tamamlamış 
olması gerekiyor



7 Şubat 2018 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 3

Film sahnelerini aratmam
Bursa'da bir kadını 
av tüfeğiyle vurduk
tan sonra hastane 
ye bırakarak ka çan 
şahıs, jandarma 
ekipleri tarafından 
kovalamaca 
sonucu yakalandı. 
Olay, Bursa'nın 
Gürsu ilçesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik Açık 
Cezaevi'nden kaçan 
ve hakkında 23 ayrı 
suç dosyası bulu
nan A.K., ilişki 
yaşadığı A.Ç.'yi av 
tüfeğiyle vurdu. 
A.K., daha sonra 
ağır yaralanan 
A.Ç.'yi hastaneye 
bırakarak kaçtı. 
Jandarma ekipleri

yaptıkları 
araştırmada 
A.K.'nin Gürsu 
ilçesinde bir 
ikamette 
saklandığını be
lirledi. İlçede arama 
çalışmaları yapan 
ekipler, şüpheli 
buldukları bir 
aracı kovalamaya 

başladı. Bir süre 
jandarma ekip
lerinden kaçan oto
mobil kaza yapınca, 
içindeki şahıslar 
yaya olarak kaç
maya çalıştı. Kısa 
süreli kovalama 
canın ardından 
4 zanlı da yakalan 
dı. Zanlıların

arasında A.Ç.'yi av 
tüfeğiyle vurarak 
ağır yaralayan 
A.K.'nin de olduğu 
tespit edildi. 23 ayrı 
suçtan dosyası 
olan A.K. çıka 
rıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Karacabey de, evinde 148 gram bonzai 
ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. 
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, A.O.'nun (22) 
evine baskın düzenledi. A.O'nun Mah- 
muriyet Mahallesi'ndeki evinde satışa 
hazır halde 148 gram bonzai ele geçiril 
di. Bonzai ile yakalanan A.O., Emniyet 
Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin 
ardından çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

Bursa'da Mî merasııııııı
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik soruş 
turma kapsamında 
gözaltına alınan 
eski 13 polisten 9'u 
tutuklandı.
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlü ğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerince 
gözaltına alınan 
şüphelilerin işlem 
leri tamamlandı.
Adliyeye sevk

edilen zanlılardan 
9'u çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanırken, 4 
şüpheli ise adli

kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
Bursa Cumhu 
riyet Başsavcılı 
ğınca yürütülen

»elimi»
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR
O 535 854 51 08

soruşturma 
çerçevesinde daha 
önce meslekten 
ihraç edilen, 
açığa alınan ve 
emekli olan 
13 polis hakkında 
yakalama kararı 
çıkarılmıştı. Bunun 
üzerine harekete 
geçen Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, belirlenen 
adreslere eş 
zamanlı operasyon 
düzenlemiş, 
şüphelileri 
gözaltına almıştı.

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533 961 64 57

Telefon bataryası 
elinde patladı

İnegöl de, telefon tamircisinin elindeki 
batarya bomba gibi patladı. Güvenlik 
kameralarına saniye saniye yansıyan 
patlamada tamircinin kaşları ve saçları 
yandı. İnegöl'de ikamet eden Aykan 
Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir 
için Sarraflar Çarşısı'nda faaliyet 
gösteren arkadaşı telefon tamircisi 
Ayhan Şahin'e getirdi. Şahin, şişen 
bataryayı aparatıyla sökmek isterken bir 
anda batarya patlayarak alev aldı. Patla
mayla şoka giren işyeri sahibi ve 
arkadaşı kaçtı. Alev alan batarya 
masadan yere düşünerek söndü. Ay
naya bakan işyeri sahibi, kaşlarının ve 
saçının bir kısmının yandığını fark etti. 
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay 
ise işyerinin güvenlik kameralarına 
saniye saniye yansıdı.
Ayhan Şahin, "Arkadaşım bataryası 
şişen telefonunu getirdi. Masa üzerinde 
bataryayı aparatla çıkarmaya çalıştığım 
sırada bir anda patladı. Kaşlarım ve 
saçımın bir kısmı yandı. Korkulan bir 
şey olmadı. Yeni batarya taktım ve tele
fon çalıştı. Oldukça sağlam bir 
telefonmuş" dedi.

PaceböÖk sayfamız s Gemlik Körfez - GtHer Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik’e Devlet Yatırımları...
Bir başkası ise köyden dönüşen mahallelerde 

yapılan sulama göletleridir.
Sağlık Bakanlığı’nca yaptırılan 225yataklı Gem

lik Devlet Hastanesi yatırımını da bunlara ekle
memiz gerekir.

Büyük Kumla Barajı ve devlet hastanesi yapımı 
Gemlik için en büyük kamu yatırımlarıdır.

Büyük Kumla Barajı ve Devlet Hastanesi belir
lenen tarihlerde bitirilemedi.

İlgililerle Devlet Hastanesinin açılısı konusunda 
Mayıs 2017 de yaptığım görüşmede Hastanenin 
Ağustos ayında bitirileceği açıklanmıştı.

Daha sonra il Sağlık Müdürü açılışın 2018 yılı 
Ocak ayında yapılacak diye demeçler vermişti 
ama görülen o ki, bu iş Haziran veya Temmuz 
ayını bulacak.

Sonuçta başlayan devlet yatırımı tamamlanacak. 
Gecikme nedenlerini ise kimse sormayacak.
Düşünüyorum, devlet bütçesinden yapılan hangi 

hizmet var dive bylamıvorum.
Belki Cihattı Mahallesinde yapımı devam eden 

Cihattı Özel Eğitim İş Okulu inşaatı var.
İhale Bedeli 4 milyon 118 bin lira.
Başka benim takip edemediğim belki bir okul 

inşaatı daha olabilir.
Yalnız, İzmir- Gebze Otobanı yapılırken, ilçemiz 

sınırlarından geçen yolun karayollarında kamulaş 
tırılması yapıldı.

Kurşunlu taraflnoan kamuıhşûrııtnası ûaşıhnıp 
şikayetler üzerine güzergahı değiştirilecek olan 
Yük Treni Yolunu devlet yatırımları arasına koya
biliriz.

Örneğin devlet eliyle Gemlik’e bir fabrika kurul 
madı. İşsizliği önleyecek bir yatırım yapılmadı 
sizin anlayacağınız. Bunları küçüksemek için 
söylemiyorum. Baraj ve Devlet Hastanesi büyük 
yatırımlardır emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Çünkü Büyük Kumla Barajı projesi 1985 terde 
ANAP hükümeti döneminde hazırlanmaktaydı.

Gemlik Belediyesi’nde Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır iken, İznik Gölünün suyundan bir bölümü 
nün Gemlik’te içme suyu olarak kullanılması için 
Vali ve DSİ Bölge Müdürünün katıldığı bir brifing 
te, Çözümün Büyük Kumla Barajı olduğu o gün
lerde DSİ Bölge Müdür olan Erdem Saker 
anlatmıştı.

Bu ancak 2013 te ablan temel ile gerçekleşiyor.
Gemlik’e devletin yapacağı yeni yaürım ise KHK 

ile ilçenin sağlıksız yapıların yerine, orman 
özelliğini kaybetmiş alanlarda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yapılacak olan Toplu Konutlar pro
jesi olacaktır.

Devlet projelerinin küçük olanları bilhassa 
okullar genelde zamanında bitir i İse de, büyük 
yatırımlar nedense verilen süreden çok daha 
gecikmeli olarak yapılıyor.

Bunun örneği Büyük Kumla Barajıdır.
Temel atma töreninde yapılan konuşmalar dün 

gibi gözlerimin önüne geliyor.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın müteahhidi 

inşaatı 29 Ekim 2016 da bitirmediği takdirde Gem
lik’e bir okul yapacaksın taahhüdünü aldığını 
unutmuyorum.

Büyük Kumla Barajı yapımı devam ediyor, 
müteahhit zamanında yapı bitirilmedi, ne zaman 
da biteceği belli değil.
0 zaman Gemlik’e bir okul daha yapılacak de

mektir.
Bekleyip göreceğiz.
Devletimiz büyüktür, hep Suriyelileri milyar 

dolarlar harcayacak değil ya, kendi vatandaşlarına 
da birşeyler yapar!

CMunıumsmıCMintM
BİLKİSJmiRIITMIHlAAKTMtllUAK
Bursa Kadastro 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
ilçemizin merkez ve 
köyden dönüşen 
mahallerinde 
sayılaştırma 
çalıştırmaları 
başlatılıyor.
Bursa Kadastro 
Müdürlüğü Gemlik 
Belediyesi’nden 
yaptırdığı anons 
ise şöyle: 
“Müdürlüğümüzün 
2018 çalışma 
programı gereğince 
Büyük Kumla, 
Karacaali, Kurşun 
lu, Hamidiye, Narlı, 
Muratoba, Şükriye, 
Balıkpazarı, Demir 
subaşı, Halitpaşa 
ve Kayhan Mahal
lelerinde 3402 sayılı 
Kanunun Ek 1.
Maddesi gereğince 
sayılaştırma çalış

başlatılacaktır.

BİLGİSAYAR 
ORTAMINA 
GEÇİLECEK

Konuyla ilgili bilgi
lerine başvurdu 
ğumuz Gemlik Cen
giz Harita sahibi 
Cengiz Karakuş, 
sayılaştırmanın,

lemeler yerine, 
bugünün teknik 
imkanlarıyla bil* 
gisayar ortamına 
aktarılmasının sağ 
■anacağını söyledi. 
Kadastrodan iste
nen yerlerle ilgili 
çizimler elle 
çizilerek verilirken 
bu işlemler tamam 
(andığında bilgisa-

1967 yılında yapılan yar ortamından

Kuzey planlan 
sırasında ortaya 
çıkan 1967 
yılındaki teknik 
olanaklarla yapılan 
ölçümler ile yeni 
yapılan dijital 
ölçümlemelerde 
farklılıkların ortaya 
çıkması bu işin ye
nilenmesi ve bil
gisayar ortamına 
aktarılmasını

İ
malarına 13 Şubat kadastraî çalışma doğrudan vatandaş zorunlu hale 
2018 tarihinde larda yapılan ölçüm lara verilebilecek. getirdi.

Beleıiive Meclisi huıiin ıııliirt
Gemlik Belediye 
Meclisi bugün saat 
17.oo de Belediye 
Ek Hizmet bina 
sında toplanacak. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
çağrısı ile 
toplanacak olan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde Şubat 
ayı olağan toplantısı 
yapılacak.
Belediye Meclisi 
toplantısının 
bugünkü günde
minde Daire Müdür
lüklerinin teklifleri 
mecliste ele 
alınarak ilgili 
komisyonlara 
gönderilecek. 
Bunlar arasında 
Emniyet 
Müdürlüğüne araç 
devri yapılması, 
Kardeş şehir Bosna 
Hersek Zavidovici

kentine spor salonu 
projesinin ve 
inşaatının yapılması 
önerisi, 2018 yılında 
ruhsat aşamasında 
ödenmesi gereken 
yol katılım bedel
lerinin belirlenmesi, 
Hisar, Engürücük ve 
Kurtul Mahal-

lelerinin 1/1000 
ölçekli uygulamalı 
imar planı ile ilgili 
Mahkeme kararla 
rının uygulan 
masıyla ilgili karan 
ele alınacak.
Ayrıca Ocak ayında 
komisyonlara gön
derilen önerilerin

raporları belediye 
meclisinde 
görüşülerek karara 
bağlanacak.
Bunlar arasında
İmar Komisyonunun 
Kentsel dönüşüm 
ile ilgili 31.1.2018 
tarihli raporu da bu
lunuyor.

Facebook sayfamız|Gtemlik Körfez - Güler Ajans
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Makedonya'dan Bursaya dostluk köpriisü
Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Makedonya El Hilal 
Derneği Genel 
Başkanı ve Eski 
Milletvekili Be- 
hicuddin Şahabi ile 
Bursa’da bir araya 
geldi. Başkan 
Aktaş, Bursa’da 
Balkanların, 
Balkanlarda da 
Bursa’nın önemine 
vurgu yaparak 
ülkeler arası dostlu 
ğun değerli 
olduğunu söyledi 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, 
Makedonya El Hilal 
Derneği Genel 
Başkanı ve Eski 
Milletvekili Be-

hicuddin Şahabi ile 
Bursa’da Büyük 
şehir Belediyesi 
Hizmet Binası’nda 
bir araya geldi.

Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Ali 
nur Aktaş, Balkan 
göçmenlerinin yo 
ğunlukla yaşadığı

şehirlerden biri 
olan Bursa’da 
Balkanların, 
Balkanlarda da 
Bursa’nın önemli 
olduğunu ifade etti. 
Balkan ülkelerinin, 
Türkiye ile Avrupa 
ülkeleri arasında 
adeta bir sigorta 
görevi üstlendiğini 
de ifade eden 
Başkan Aktaş, 
dost ülkeler 
arasında sıkı 
bağlar kurulma 
sının geleceğe de 
güç katacağına 
işaret etti.
Makedonya El Hilal

Derneği Genel 
Başkanı ve Eski 
Milletvekili Be- 
hicuddin Şahabi’ye 
Bursa ziyaretinde 
El Hilal Derneği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İrfan Isaku 
ile Profesör Talat 
Sadiku ile 
ilahiyatçı Ali 
Sadiku da eşlik 
etti. Bursa’nın 
Balkanlar’daki öne
mine vurgu yapan 
Şahabi, Başkan 
Aktaş’ı Bursa’ya 
değer katan 
çalışmalarından 
dolayı tebrik etti.

Araçların satış, 
devir ve tescil hiz 
metlerinin yürütül 
meşine ilişkin 
yönetmelikte ger 
çekleştirilen deği 
şiklikler ile sahte 
plaka satışının 
önüne geçilecek. 
Yönetmelikte 
yapılan değişikliğe 
göre, plakalar, 
tabakasında 10x10 
milimetrelik bir 
alana sığacak 
şekilde, yatay 100 
milimetre ve dikey 
50 milimetre 
aralıkla tekrar eden

kare kutucuklar 
içinde ay yıldız ve 
TR güvenlik 
işaretleri bulunan 
yansıtıcıh folyo ile

kaplanacak.
Sahte plaka 
satışlarının önüne 
geçilmesi amacıyla 
yapılan düzenle

meyle birlikte, 
güvenlik işaretleri 
yansıtıcı üst 
tabakanın imalatı 
aşamasında, ref

lektif tabakanın 
içinde ayrılmaz bir 
bütün olarak imal 
edilecek.

BENZERİ 
ÜRETİLE 
MEYECEK

Plakalar üzerinde 
yapılan değişiklikle 
'güvenlik işaretleri' 
fiziksel ve 
kimyasal yollarla 
çıkarılamayacak. 
Fotoğraf, fotokopi, 
baskı, hologram ve 
diğer görüntü 
işlemleri ile benz

eri üretilemeyecek 
plakalarda, güven- 
İik işaretleri takılı 
tescil plakası, 
aracın 1.8 metre 
önünde veya 
arkasında ayakta 
durulduğunda ve 
30 derecelik bir 
açıyla bakıldığında 
görülebilecek. 
Araca 1 metreden 
fazla yaklaşıldı 
ğında veya 4 
metreden fazla 
uzaklaşıldığında 
ise güvenlik 
işaretleri görüle
meyecek.

Bursa’da okullara Büvenlilt atarı
Bursa’da 2017- 
2018 Eğitim-Öğre 
tim yılının 2.dönem 
'Okul Güvenliği 
Toplantısı' Çarşam 
ba Valilik Hizmet 
binasında Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük 
Başkanlığında 
gerçekleştirildi. 
Okullarda güvenli 
bir ortamda eğitim 
görmenin kaliteyi 
de üst seviyeye 
taşıyacağına 
değinen Vali 
Küçük:" Bursa’da 
uyuşturucu ile mü
cadele anlamında 
ciddi mesafeler

kat ettik. Halende 
bu mücadelemizi 
arttırarak 
sürdürüyoruz. 
Uyuşturucu ile 
mücadele

bağlamında 500 
bin tane ailelere 
dağıtılmak üzere 
broşür bastır 
dik. Her ailemize 
ulaşmasını

hedefliyoruz.
Çünkü bu mücade
lenin en önemli 
ayağı anne ve 
babalar. Eğer 
kendi çocukların 

dan bihaber 
olurlarsa, siz em
niyet veya başka 
tedbirlerle mü
cadelenizde başarı 
sağlayamıyor 
sunuz. Bu 
broşürlerde 
'Çocuğunuzun her 
hangi bir mad 
deye bağımlı 
olup, olmadığım 
nasıl anlarsınız?' 
sorusunun cevabı 
ve anlarsanız 'Ne 
yapmalısınız!' 
gibi yanıtlar yer 
alacak. İnşallah 
mart ayında da 
ilk 'İnsanlık 
Köyü'müzü 

açıyoruz ve burada 
bağımlı bireyleri 
mizin rehabili 
tasyon süreçlerini 
yürüteceğiz. 
Ben bu topyekun 
mücadelemizde 
bizlere destek olan 
herkese yürekten 
teşekkür ediyo
rum.'* dedi.
Bursa merkezinde 
yer alan mahalle 
muhtarlarının 
sorun ve taleplerini 
Vali İzzettin 
Küçük'e iletmeleri 
ile devam eden 
toplantı, çekilen 
toplu fotoğraf ile 
son buldu.
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Kamu ihalelerine 
katılacak is
teklilerin, motorlu 
taşıtlar, damga ve 
şans oyunlarına 
ilişkin vergi borçları 
bulunmadığını 
beyan etmeleri 
gerekecek.
Kamu İhale Kuru- 
munun Kamu ihale 
Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Tebliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna 
göre, ihalelere 
katılacak isteklilerin 
motorlu taşıtlar ve 
şans oyunlarına 
ilişkin toplam 
5 bin lirayı aşan 
tutarlardaki borçlan 
da artık vergi 
borcu olarak 

kabul edilecek. 
İstekliler vergi 
borcu olmadıklarına 
ilişkin belgeyi her
hangi bir vergi 
dairesinden veya 
Gelir İdaresi Başkan 
lığının internet 
adresi (www.gib. 
gov.tr) üzerinden 
alabilecekler.

PERSONEL 
ÇALIŞTIRIL 
MASINDA HİZMET 
ALIMI

Personel 
çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alımı, 
ihale konusu işte 
çalıştırılacak per
sonel sayısının 
ihale dokümanında 
belirlendiği, bu per

sonelin çalışma 
saatlerinin tamamı 
nın idare için 
kullanıldığı, 
yaklaşık maliyetinin 
en az yüzde 70’lik 
kısmının asgari 
işçilik maliyeti ile 
varsa ayni yemek 

ve yol giderleri 
dahil işçilik 
giderin den 
oluştuğu ve niteliği 
gereği süreklilik arz 
eden hizmet 
atımlarını ifade 
edecek.

VERGİ 
BORÇLARINA 
İLİŞKİN DÜZEN
LEME, 1 MARTTA 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRECEK 
Danışmanlık 
hizmetleri, hastane 
bilgi yönetim sis

temi hizmetleri ve 
çağrı merkezi 
hizmetleri, personel 
çalıştırılmasına 
dayalı hizmet olarak 
kabul edilmeyecek. 
Mahalli idare veya 
şirketlerinin 
bütçelerinden 
yapılan, yıl boyunca 
devam eden, niteliği 
gereği süreklilik arz 
eden ve haftalık 
çalışma saatlerinin 
tamamının idare 
için kullanıldığı park 
ve bahçe bakım ve 
onarımı ile çöp 
toplama, cadde, 
sokak, meydan ve 
benzerlerinin temiz
lik işleri personel 
çalıştırılmasına 
dayalı hizmet olarak 
kabul edilecek.

MıilıııMHI^İIIIıııılııMıMal^
Yarıyıl tatilini kap
sayan 19 Ocak-5 
Şubat tarihlerinde, 
3 milyondan fazla 
yolcu, Atatürk 
Havalimam'nı 
kullandı.
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Funda 
Ocak, sosyal 
medya hesa 
bından yaptığı 
paylaşımda, 
yarıyıl tatilinde 
Atatürk

Havalimam'nda 
hizmet verdikleri 
yolcu sayısında 
büyük artış 
olduğunu bildirdi.

20 BİNDEN 
FAZLA UÇUŞ
GERÇEK 
LEŞTIRİLDİ

Funda Ocak, 19 
Ocak ve 5 Şubat 
tarihleri arasında 
havalimanında, iç 
hat ve dış hatta 
hizmet alan toplam 
yolcu sayısının 3 
milyon 14 bin 514

olduğunu 
kaydetti. 
Ocak, aynı

tarihlerde 
havalimanından 
iç hatlarda 6 bin

271, dış hatlarda 14 
bin 277 olmak üzere 
toplam 20 bin 548

uçağın iniş kalkış 
yaptığını bilgisini 
vererek, "Tatil 
öncesi ve bitiminde 
gerekli tüm önlem
leri eksiksiz alan, 
yolcularımızın rahat 
ve konforlu 
yolculukları için 
yoğun çaba 
gösteren kıymetli 
mesai 
arkadaşlarıma ve 
paydaş kuruluşların 
değerli 
çalışanlarına 
teşekkür ediyo
rum." ifadelerini 
kullandı.

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 
Td:(0.224)5139683GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGİİZELYALI SİTESİNDE
■MI 

MMİKSMMHSII

0 535 37818 00
Facebook sayfamızs Gemlik;^ - Güler Ajans

http://www.gib
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10 Hin H indirimi duyan koştu
Geçtiğimiz günlerde 
torba yasa ile gün
deme gelen 16 yaş 
ve üstü araçlar için 
getirilecek 10 bin 
TL’lik ÖTV indirimi 
sonrası kıyıda 
köşede atıl durumda 
bulunan araçlar 
kıymete bindi. 
Düzenlemenin duyu 
rulmasının ardından 
galeri ve oto sanayi 
sitelerin de hareket 
lilik yaşanırken, in
ternet siteleri üze 
rinden çok sayıda 
eski model otomobil 
de 3 ile 7 bin TL 
arasında satışa 
çıkarıldı.
Maliye Bakanlığı 
model yılı ilerlemiş 
ve yıpranmış araçla 
rın ihraç edilerek 
veya hurdaya ayrı 
larak trafikten çekil 
mesi için uyguladığı 

hurda indirimini 
yeniden başlatıyor. 
Trafikteki 16 yaş ve 
üzerindeki 6 milyon 
aracı ilgilendiren 
düzenleme Meclis'e 
sevk edildi. 2002 
model ve altı araçla 
rı ilgilendiren düzen 
leme kapsamında 
aracını hurdaya 
ayıran araç sahipleri 
ne yurt içinden yeni 
araç atımında 10 bin 
lirayı geçmemek 
kaydıyla Özel Tüke
tim Vergisi (ÖTV) in
dirimi sağlanacak. 
İkinci el araçların 
trafikten çekilmesi 
ve yeni araç alımı 
mn teşviki amacıyla 
hayata geçirilecek 
düzenleme 
Meclis'ten geçtikten 
sonra uygulanmaya 
başlayacak. 16 yaş 
ve üzeri aracı olan

vatandaşlar 10 bin 
TL’lik indirimden 31 
Aralık 2019 tarihine 
kadar yararlanabile
cek. Uygulamanın 
gündeme gelmesi 
ile birlikte 2002 
model ve altı araçla 
ra olan ilgii de arttı. 
Sıfır araçta 10 bin 
TL’lik fiyat avanta 
jından yararlanmak 
isteyenler oto 
sanayi siteleri ile 
galerilerin kapılarını 

aşındırmaya 
başladı. Hurda araç 
tarafında ise fiyatlar 
3 bin TL’den 
başlayıp 6-7 bin 
TL’ye kadar çıkıyor.
10 BİN TL+ 1800 TL 
KDV İNDİRİMİ 
Düzenlemenin hay
ata geçirilmesi ile 
birlikte 31.12.2019 
tarihine kadar 16 
yaş ve üstü aracının 
kayıt ve tescili 
sildirenlerin yeni 

araç atımlarındaki 
ÖTV oranlarında 10 
bin TL’ye kadar in
dirim yapılacak. Bu 
oran sıfır araç 
alımında uygulanan 
yüzde 18’lik KDV’- 
den de istisna 
tutulacağı için in
dirim tutarı 11 bin 
800 TL’ye kadar 
çıkacak.
ÖTV indirimi 
kapsamında 
ekonomi yönetimi 

söz konusu araç 
sahiplerine iki 
seçenek sunuyor. 
16 ve üstü yaştaki 
araçların sahipleri 
ya araçlarını bir 
daha kullanmamak 
üzere hurdaya 
ayıracak ya da 
kendisi veya 
ihracatçılar vasıtası 
ile aracını başka bir 
ülkeye satacak. 
Model yılı 2002 ve 
daha eski olan araç 
sahipleri araçlarını 
hurdaya ayırmak 
için bedelsiz olarak 
İl özel idarelerine 
teslim edebilecek. 
Bakanlar Kurulu’n- 
dan karar çıkması 
halinde ise Makine 
Kimya Endüstrisi 
tarafından söz 
konusu araçlar belli 
bir bedel karşılığın 
da satın alınacak.

Kira geliri vergisinde yeni donem
Evi ve işyeri kirada 
olanlar için vergi 
dönemi başlıyor. 
2017’de kira geliri 
elde edenler, 1-26 
Mart arasında vergi 
beyannamesi vere
cek. Aralık 2017 
itibarıyla kira geliri 
nedeniyle vergi 
mükellefi olanların 
sayısı 1.9 milyon.

Kira gelirleri için is
tisna tutar 3900 lira. 
3900 liranın (ayda 
325 liranın) altındaki 
kira geliri için beyan 
name verilmeyecek. 
Kira gelirine ilişkin 
beyanlar hazır 
beyan sistemi üz
erinden yapılıyor. 
2017’de ne kadar 
kira geliri varsa o kaldıysa ve 10 aykadar beyan edile- cek. Ev 2 ay boş

kira geliri varsa 
10 aylık kira geliri 
beyan edilecek. 
60 yaş üzeri, 
engelli, okuma- 
yazma bilmeyen ve 
hastalara talep 
edilmesi durumun 
da vergi memuru 
gönderiliyor. Bunun 
için Maliye’den ran
devu alınabiliyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez * Giiler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMI IK 513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

ULAŞIM 513 15 07
Pımukk*!»
DENİZ UÇAÖI
Pegasus A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
80 zar Turizm
Kanbaroûlu-Eaaday
Anıtur r
Kemli Koç___________

612 OO 26
614 63 62
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

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

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

HASTANELER
rıaiK cgıum muu. dij io^o
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 20 BELEDİYE

Mer.Sağ.OcaÇı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23 
51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
lemllk 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 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBİİSİT

Bursa 256 77 84
Mudanya $44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. si3 23 94

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik KRrfez
GEUSİUİİ

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 15 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akc“" Çü.*™1 ota 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz ai3 ıe 45
Bayata Petrol a t a o^oş_

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6000 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
Tel: 5139683 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
DELİHA2 

12.00-14.00-15.45- 
17.30-19.15 

ARİF VE 216 
14.00-16.30- 
19.00-21.30

COCO 
12.00-14.00-15.45- 

17.30-19.15
ENES BATUR: 

HAYAL Mİ 
12.00-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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DUGUN SOLONU tiagal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

MANASTIR 1
AİLE GA*/N08~U|

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

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM Â 
VE HAZIR ABİYG# 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE/J 
profesyonOI 
KADROMUZJ& f 

HİZMETİNİZDE®®

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

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

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

•• q W yili 
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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www.kavlak.com.tr

<*444 68 80 Z^y-Hnyağı
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 
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GemlikKKrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

8 Şubat 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK ____ j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Hürriyet Gazetesi Gemlik’! manşete çıkardı, Star ve NTV Tv’leri Gemlik’te hayatın durduğunu öne çıkardı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sevdiklerimizi birer birer yitiriyoruz 
Her gün bir sevdiğimiz aramızdan ayrılı 

yor..
Farkında mısınız Gemlik’te bir yıl içinde ne 

kadar çok sevilen insanı kaybettik.
Ben kendi penceremden baktığımda önce 

rahmetli İnan Tamer ağabeyimi, ardından 
Mehmet Taspmar Hocamızı, sonra Zafer Ol- 
gen’i, Av. özgür Aksoy’u, Ali Altıntaş’ı dün 
de sevgili kardeşim, arkadaşım Murat Ata- 
soy’u aramızdan sonsuzluğa uğurladık. 
Murat 1970’li yıllarda Gemlik gençliğinin se 
vilen Dalgalar Orkestrasının gitaristiydi. 4’de

696 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile Gemlik’in Orman 
özelliğini kaybetmiş makilik alan
lara taşınacağı konusunda karar
name yayınlanınca ulusal medya 
nın baş köşesine yerleşen ilçemiz, 
bu kez de “Gemlik’e Çivi bile çakıl 
mıyor”, “Gemlik’te Hayat Durdu" 
başlıklarıyla büyük gazetelerde ve 
televizyon kanallarında haber oldu 
Hürriyet Gazetesi’nin 6 Şubat günlü 
sayısında manşetten verilen haber 
de “Gemlik’te çivi bile çakılmıyor" 
başlığı atılırken, alt başlıkta “Gem
lik’te söylenti depremi" spotu 
kondu. Haberi sayfa 2’de M fe,] 1

Biliz, DP Genel Başkanııa 
kızmadayhiınıacıklaılı j

Çından darp 
edildiğim iddia eden DP Bursa İl Başkam Ali 
Biliz, Antalya da böbrek nakli yapıldığı has
tanede, nakledilen böbreğini kavbettiâini 
ykladr. Biliz ben DPgenel başkanı aSây, 
larak yola çıkıyorum Allah yar ve yardımcımız 

olsun”şeklınde konuştu. Haberi 2^

(£££' pıımıı
HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

f gemlikfiyonkayakkabi@outiook.com

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA

MİKASININ YENİ ADRESİ
Ç Artçı UİLıtiLolDahaWe

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Demeği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
outiook.com
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Hürriyet Gazetesi Gemlik’i manşete çıkardı, Star ve NTV Tv’leri Gemlik’te hayatın durduğunu öne çıkardı

fiemlil ulusal medyaıla yeniden gündemfle
696 Sayılı Kanun 
Hükmündeki Karar
name ile Gemlik’in 
Orman özelliğini 
kaybetmiş makilik 
alanlara taşınacağı 
konusunda karar
name yayınlanınca 
ulusal medyanın 
baş köşesine yerle 
şen ilçemiz, bu kez 
de “Gemlik’e Çivi 
bile çakılmıyor”, 
“Gemlik’te Hayat 
Durdu” başlıklarıyla 
büyük gazetelerde 
ve televizyon kanal 
larında haber oldu 
Hürriyet Gazetesi’ 
nin 6 Şubat günlü 
sayısında 
manşetten verilen 
haberde “Gemlik’te 
çivi bile çakılmıyor” 
başlığı atılırken, alt 
başlıkta “Gemlik’te 
söylenti depremi” 
spotu kondu. 
HHA Bursa muhabi 
ri İdris Emen’in 
haberine Hürriyet’te 
naoenne Hürriyette 
önemli yer verildi 
Haberin 1.sayfadan 
manşetten verilme
sine karşın 8.say- 
fadaki devamında 
“Gemlik Durdu” 
başlığı atıldı.

Haberde Gemlik’te 
açıklamalar nede 
niyle satışların 
durduğu, vatandaş 
ların evlerinde 
değişiklik yapamaz 
olduğu, bazı kişile 
rin fiyatların daha 
da düşmesi üzerine 
gayrimenkul alımları 
için emlakçılara tali
mat verdiği, karar
namedeki “Taşın 
ma” sözü üzerine 
vatandaşın rahatsız 
olduğu belirtildi. 
Önceki gün Star Tv. 
v»ı ıı>erM yuı ı oidi ı v. 
ve NTV de yayınla 
nan haberlerde yine 
aynı konular işlendi 
ve “Gemlik’te hayat 
durdu” başlığı atıldı. 
Tv. haberlerinde 
bankaların kredileri 

kesmesi ile emlak 
sektörünün felce 
uğradığı belirtilir 
ken, belediye başka 
nı Refik Yılmaz ile 
röportaj ve telefon 
konuşmasında, 
Yılmaz’ın Kentin 
taşınmayacağı 
sağlam zeminli alan
larda yapılacak top 
lu konutlara isteyen
lerin gideceğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, NTV 
haberin canlı 
ıiduerııı carili - 
yayınına telefonla 
bağlanarak, Gem
lik’in dönüşümü ile 
ilgili spekülasyon
lara bir kez daha 
açıklık getirdi.
Başkan Yılmaz,

“Bize verilen alanlar 
eğimli bölgeler 
olduğu için, burada 
sadece toplu konut 
yapabileceğiz.
Gemlik, olduğu 
yerde kalacak. Bü 
tün ticari hayat de 
vam edecek. Sadece 
riskli binalar dönüş 
türülecek. Bir an
lamda riskli binalar 
dönüştürüldükten 
sonra, şehrin seyret 
tilmesi söz konusu 
olacak. Bu seyrelti 
len alanlarda, yeşil 
ten aıanıaraa, yeşil 
alanlar, parklar, 
meydanlar yapıla 
cak. Belediye olarak 
merkezde 5 Aile 
Sağlığı Merkezi 
yapıyoruz. Sokulu
muza kapalı spor 

salonu yapıyoruz. 
Bununla beraber 
valiliğimiz de mer 
kezde okullar yap
maya devam ediyor. 
Birçok yatırım zaten 
ilçede devam 
ediyor. Hiçbir şekil 
de vatandaşımız ve 
emlak sektörü 
endişeye kapılma 
sın. Ülkemizde nasıl 
ki 7 milyon 500 bin 
bina dönüşecekse, 
Gemlik’te evvelden 
deniz kumuyla , 
yapılmış ve şu anda 
demirleri çürümüş, 
taşıma kapasitesi 
kalmamış olan riskli 
binalar dönüşecek 
tir.” dedi
Yılmaz, “Burada 
Devletimiz ve 
hükümetimiz, 
depremi risk olmak
tan çıkarıyor. 
Dolayısıyla bunun 
dışında şehrin taşın 
ması söz konusu 
değildir. Böyle bir 
değildir. Böyle bir 
uygulama olmaya 
çaktır. Sadece 
riskli binalar 
dönüşecektir” dedi. 
“Vatandaşların dep 
rem testini yaptırdı 
ğında çıkan sonuç 

lar, 2007 deprem 
yönetmeliğindeki 
şartları taşımıyorsa, 
vatandaşımızı 
2 ay öncesinden 
binasından çıkar 
mak zorunda 
kalırız” diye 
konuşan Yılmaz, 
“Şu anda herhangi 
bir test yapmıyoruz. 
Binalarının testini 
yaparak, bu bina 
çürüktür buradan 
çıkın diyemeyiz” 
dedi.
Dönüşümün 
gönüllük esasına 
göre yapılacağına 
bir kez daha 
vurgu yapan 
Refik Yılmaz, 
“Hiçbir vatandaşı 
mızı istemediği 
halde binasından 
çıkarmamız söz 
konusu değildir. 
Ancak daha güzel 
ve deniz manzaralı 
konutları yaptıktan 
sonra vatandaşımı 
sonra vatandaşımı 
za teklif sunacağız. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Beledi 
yemizin işbirliği ile 
bu dönüşümü 
sağlamış olacağız” 
diye konuştu.

DP BURSA İL BAŞKANI ALİ BİLİZ, POLİSİN DARPI SONUCU BÖBREĞİNİ KAYBETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Biliz, UF Genel Baştanına kızdı adaylığını acıMaılı
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
akşamı ilçemizde 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayis 
Şubesi ekiplerince 
yapılan güvenlik 
aramasında, bir 
restaurantta yemek 
yerken, üzerinin 
araması sırasında 
bir görevlinin 
“Kalk Lan” sözü 
üzerine başlayan 
tartışma sonucu 
polisin şiddet 
uyguladığını 
söyleyen ve kendi
sine ters kelepçe 
takıldığını ve darp 
edildiğini iddia eden 
DP Bursa il Başkanı 
Ali Biliz, Antalya da

böbrek nakli yapıldı 
ğı hastanede, nakle 
dilen böbreğini 
kaybettiğini 
açıkladı.
Sosyal medyada 
paylaşımlarda 
bulunan Ali Biliz, 
3 ay önce böbrek 
nakli olduğunu 
ve nekahat 
döneminde 
yaşanan olaylar 
nedeniyle ameliyat 
olduğu Antalya’ya 
gitti.
Facebook 
üzerinden yaptığı 
paylaşımda, böbreği 
ni kaybettiğini 
söyleyen Biliz, 
fethullahçı polislerin 
saldırısına uğra

başkanına sahip 
çıkmadığını ve ara

dığını iddia etti. 
Biliz, Bursa il

yarak geçmiş 
olsun demeyen, 
DP Genel Başkanı 
Gültekin Uysal’a 
kızarak, DP Genel 
başkanlığına aday 
olacağını açıkladı. 
Ali Biliz şunları 
söyledi:
“Başta Sayın demok 
ratlar özel organize 
polislerce ters 
kelepçeye alınıp, 
dakikalarca fetocu- 
lerin adamlarınca 
dövülen, BURSA İl 
Başkanına sahip 
çıkmayı bırakın, bu 
gece arayıp, Başka 
mm nasılsın, iyi 
misin, Allah iyilikler 
versin, demeyen bir 
genel başkan mı

yoksa, ülkeyi salla 
yacak DP Genel 
Başkan mı 
istiyorsunuz. 
Ben yola çıktım. 
İster yanımda, 
ister karşımda 
olun hepinizi çok 
seviyorum, Antalya 
yoğun bakım 
ünitesinde yatıp 
sadece genel 
merkez dışında 
beni arayan kale 
komutanlarım 
ilçe başkanlarım 
ve partililerim 
ben DP Genel 
Başkanı adayı 
olarak yola 
çıkıyorum Allah 
yar ve yardımcı 
mız olsun”
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Bursa,nın2O17yılınılatrafi»eağırlıilancosu
Bursa'da 2017 
yılında Bursa 6 bin 
482 trafik kazasında 
102 kişi öldü, 10 bin 
69 yaralandı 
Bursa'da 2017 
yılında toplam 6 bin 
482 trafik kazası 
oldu.
Bu kazalardan 4 bin 
180 adedi maddi 
hasarlı trafik 
kazası, 102 ise 
ölümlü 10 bin 69 
ise yaralanmalı

trafik kazası oldu. 
Meydana gelen 6 
bin 482 ölümlü 
yaralanmalı trafik 
kazalarında, 102 kişi 
hayatını kaybe 
derken,10 bin 69

kişi yaralandı. 
Bursa'da ölümlü 
yaralanmalı 
trafik kazalarında 
hayatını 
kaybeden 102 
kişinin 86'sı kaza

FetöKaraParalannıVıpfiraclarlaEltlenTasıiîiıs
Bursa'da FETÖ'nün
milyon dolarları 
bulan kara parala 
rını özel araçlarla 
elden naklettiği or
taya çıktı. Eski Vali 
Şahabettin Har 
put'un da araların 
da bulunduğu 17'si 
tutuklu, 31'i tutuk
suz, 12'si firari 60 
sanığın Bursa 8. 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde yargılan 
malarına devam 
edilirken, elektronik 
kelepçeyle ev hapsi 
verilen 4 iş adamı 
hakkında Bursa 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı'nca duruşma 
dan bir gün önce 12 
Ocakta mahkemeye 
sunulan talep yazı 
sında gerekçeler 
sıralandı. Arala 
nnda "örgütün para 
kasalarTnın da 
bulunduğu öne

sürülen 4 sanığın, 
FETÖ'yle irtibatı se
bebiyle kapatılan 
Orhangazi Üniver- 
sitesi'nin mütevelli 
heyeti üyesi olduk 
lan ve örgütün tam 
bağlılığı olmayan 
üyelerini, bağlı 
dernek, vakıf ve 
şirketlerde idari 
görevlere getirme 
dikleri vurgulandı. 
Ev hapsinde tutu
lan 4 iş adamından 
H.G'nin bir süre 
cezaevinde 
kaldıktan sonra 
etkin pişmanlıktan 
faydalanarak 
tahliye edildiği 
hatırlatılan talep 
yazısında, gizli 
tanık "Kartai'ın şu 
ifadeleri yer buldu: 
"M.O, N.K'ye Bur- 
sa'ya yalnız dön
mesi için talimatlar 
verdi. Bu talimat

»CİLSniUK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

yerinde öldü.
Kaza sonrası sağlık 
kuruluşuna sevk 
edilenlerden, 
kazanın sebep ve 
tesiriyle 30 gün 
içinde ölenler ise 
16 kişi oldu.
Verilere göre, 
Bursa ili 6 bin 
482 ölümlü 
yaralanmalı trafik 
kazası ile 81 il 
içerisinde 6'ıncı 
sırada yer aldı.

doğrultusunda N.K. 
İstanbul'dan Bur- 
sa'ya yol alırken 
Yalova'ya geldiğin 
de ikinci bir talimat 
verilerek uygun bir 
yerde beklemesi ve 
mevkiini bildirmesi 
söylendi. M.O, 
N.K'ye 'VIP minibüs 
ile birileri gelecek, 
sana emanet getire
cekler, gereğini 
yaparsın' demiş. 
N.K. de Yalova 
meydanda benzinli 
ğin karşısında 
kameraların olmadı 
ğı yerde çay ocağın 
da beklemeye 
başlamış. Gelen 
VIP minibüsle son
radan Bursa il 
imamı olarak görev 
yapan daha önce 
İstanbul'da alt se
viyede imamlık 
görevinde bulunan 
Cansun Sarıyıldız

ile Bursah iş adamı 
H.G. geldiler. N.K'ye 
para dolu çanta 
vererek bu çantayı 
M.O'nun gemicilik 
yapan kayınpederi 
M.B. isimli kişiye 
teslim etmesi 
talimatı verdiler. 
N.K. içinde 4,5 mi
lyon dolar para bu
lunan çantayı, 
İstanbul Kozyata 
ğı'nda evine yakın 
bir yerde M.B'ye 
teslim etti.
Talep yazısında yer 
verilen bilir kişi ra
porunda, sanık 
H.G'nin, başkanı 
olduğu kapatılan 
Uludağ Kültür ve 
Eğitim Vakfı üz
erinden, örgütün 
"himmet" adı 
altındaki kara 
paralan akladığına 
dair detaylara yer 
verildi.

KEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır. 

0533 961 64 57

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge 
Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara göz 
açtırmıyor. 7 gün 24 saat çalışan ekipler 
gelen ihbarları yerinde 
değerlendirirken, sosyal medyayı da 
takip ederek kaçak avcılıkla mücadele 
etmeye devam ediyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge 
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 
"2017 yılında Bursa genelinde yapılan 
av koruma ve kontrol faaliyetleri net
icesinde 126 kişiye 93.570 TL idari para 
cezası, 93.750 TL tazminat cezası olmak 
üzere toplam 187.320 TL para cezası ke
sildi. Yapılan bu kontrol ve denetimler 
içerisinde sosyal medya üzerinden 4915 
sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet 
ederek avcılık faaliyetlerinin paylaşılma 
sından dolayı 15 kişiye de 34.866 TL 
para cezası kesilmiştir" denildi.

Mılliürtılılmf 
ınımiııuMto
Eskişehir'de daha önce de aynı gerek 
çeyle mühürlenen iş yerinde kumar 
oynadıkları belirlenen 45 kişiye, 227'şer 
lira ceza uygulandı.
Eskişehir'de daha önce de aynı gerek 
çeyle mühürlenen iş yerinde kumar 
oynadıkları belirlenen 45 kişiye, 227'şer 
lira ceza uygulandı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici 
Hizmetler şubeleri ekipleri, Eskişehir- 
Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kü- 
tahya ve Eskişehir- Afyonkarahisar kara 
yolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri 
ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk 
Bulvan'ndaki eğlence merkezlerinde 
uygulama yaptı. Kentin giriş ve çıkış 
larında uygulama noktaları oluşturan 
polis ekipleri, araçları arayarak sürücü
lerin kimliklerini kontrol etti. Asayiş 
şubesi bünyesinde oluşturulan özel 
ekip, uygulama sırasında İstiklal Ma
hallesinde faaliyet gösteren ve daha 
önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle 
mühürlenen bir iş yerine, ihbar üzerine 
operasyon düzenledi. Operasyonda, 
mühürlü binada kumar oynadıkları be
lirlenen 45 kişi ile iş yeri sahibi 
gözaltına alındı, tombala makinesi ve 
kumar malzemelerine el konuldu.

F^cebooksayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
I
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com 

Sevdiklerimizi birer birer yitiriyoruz 
O yıllar batı müziği fırtınasının estiği yıllardı. 
Pop müzik gençliği çılgına çevirmiş, bir yanda 

toplumsal olaylar, gençler arasında sağ, sol 
kavgaları, sokak ortalarında adam öldürmeler, 
kahvehane taramalar, gençleri kaçırıp boğmalar 
yaşanıyordu.

Türkiye siyaset olarak bir yerlere sürüklenir 
ken, bir yanda da bunun dışındaki gençler yaşa 
mm güzelliklerini müzikle yaşamaya çalışıyordu.

Gemlik’te müziği iki grup götürüyordu.
Bir yanda “Dalgalar” Tarık Aksoy, Murat Ata- 

soy, Ersen Elpen, Haluk Kaner, Erim Düzgün’ün 
oluşturduğu “Dalgalar Orkestrası”, Barış Manço 
gibi giysilerle sahne alarak gençliği dalgalan 
diriyordu.

Öte vanda ise Savcılık katibi Fahrettin Uvouni 
Fikri Danış, Mehmet Yüksel ve arkadaşları, Türk 
Halk veTürk Sanat Müziği ile sahne alarak 
düğünlerde de fırtınalar estiriyorlardı.

Murat Atasoy’un Dalgalar Orkestrası Terma 
Otel de ve Kumla Terme Plaj Gazinosu’nda 
sahne alıyordu.

Murat, müzikle uğraşması yanında 1970’li yıllar 
da CHP Gençlik Kollarında Başkanlık yaptı, daha 
sonra benim de içinde bulunduğum 1978 yılında 
ki CHP ilçe yönetim kurulunda birlikte 12 Eylül 
1980* e kadar siyaset yaptık.

Murat Atasoy’un Babası rahmetli Muharrem 
Atasoy, Sunğipek Fabrikasının sosyal işlerinin 
önemli ismiydi.

Sümerspor kulübü başkanlığından, Gemlik 
Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanlığı, Gemlik 
pulçularının buluştuğu Filatelist Kulübünün 
başkanlığını yapmış çok sosyal bir insandı. Ben 
onun enerjisine şaşardım. Kendisine Karınca 
Adam derdim.

Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. 
Bu kişiler yaşadıkları kente değer kattılar. 
Keşke herkes değer katanlardan olsa. 
Yattıkları yerden ışık saçmaya devam edecek

ler.
Murat’ı Küçük Kumla da dinlendiği evinde sev 

gili arkadaşım Doğan Alkaya ile birlikte ziyaret 
ettik.

İyi ki o gün onu ziyaret etmiştik.
Son görüşmemiz olmuş.
Dün sabah uyandığımda acı haber yüreğimi 

sızlattı.
Onu bugün cenaze töreninden sonra sonsuzlu 

ğa uğurlarken, yine Asım Koca bıyık Camiinin 
avlusunda toplanan bir çok eski dostla birlikte 
olduk.

Son zamanlarda cenaze törenlerinde o kadar 
çoğaldı ki, göremediklerimizi bu törenler nedeniy 
le görür olduk.

Gençlik yıllarımızda birlikte büyüdüğümüz arka 
daşlarımız ileriki yıllarda ekmek derdiyle değişik 
yerlere savruldular.

Cenaze törenlerinde bakıyorum, sevdiklerimiz 
yeniden yuvaya dönüyor ama bu kez yaşama 
veda törenlerinde bir daha dönmemek üzere.

Yaşamak güzel, yaşarken sevilmek daha güzel, 
ama asıl olan yaşamın sona ermesinden sonra 
da unutulmamak ve sevilmek güzel.

Onun için yaşarken sevgi tohumları ekmeliyiz.

OTSU Kaza Tutanağı tutulması konuşumla 
sürücü kurslarında eğitim verilmesini isledi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 10. 
Meslek Komitesi 
Başkanlığı olarak 
Türkiye genelinde 
kaza tutanaklarının 
sürücü kurslarında 
temel eğitimlerde 
verilmesi hususun 
da Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birli 
ği’ne görüş bildirdi. 
Uygulamanın 
yürürlüğe girme
sine ilişkin 10. Mes 
lek Komitesi Başka 
nı Akın Duman, 
GTSO olarak ko
nunun takipçisi 
olacaklarını bildi 
rerek, “Bu durum
dan dolayı oluşan 
problemlerin gideril

meşine yönelik 
çalışmalara hız 
kesmeden devam 
edeceğiz. Bu öneri 
miz yürürlüğe 
girmesi durumunda 
sürücülerimizin 
daha bilinçli bir

şekilde oluşan 
kazalarda aksiyon 
alarak sorun 
suzca süreçleri 
tamamlayabile 
çeklerdir” dedi.
Duman; "1 Nisan 
2008 tarihinde

yürürlüğe giren 
maddi hasarlı trafik 
kazalarının sürücü 
ler tarafından tutul 
ması uygulama 
sında bir takım 
sorunlar ve 
çözümsüzlükler 
meydana 
gelmektedir.
Yanlış beyan, yanlış 
kroki çizilmesi vb. 
hatalardan dolayı 
kusur dağılımında 
adaletsizlik oluş 
maktadır. Benzer 
yanlışlıklardan 
dolayı gerek sigorta 
acenteleri, gerekse 
sigorta şirketlerine 
operasyonel bir yük 
oluşturmaktadır" 
dedi.

6EMP0«TealısamMehınetYıldırımamsına 
iTmancıiikkonusundakitapyazdı

GEMPORT çalışanlarından Halil Yaşar adlı işçinin yazdığı 
“Liman İşçileri için Temel Mesleki Bilgiler9’ adlı kitap, işçilere 

sivil toplum kuruluşlarına, kütüphanelere dağıtıldı.
GEMPORT çalışanla 
rından Halil Yaşar 
adlı işçinin yazdığı 
“Liman İşçileri için 
Temel Mesleki Bil
giler” adlı kitap 
yayınlandı. 
Gazetemize açıkla 
ma yapan Halil 
Yaşar, Liman İş 
Sendikası Genel 
Merkezi yönetimi ve 
merhum Gemport 
Yönetim Kurulu eski 
Başkanı Mehmet 
Yıldırım’ın 
katkılarıyla Türkiye 
de ilk defa bir işçi 
tarafından Liman 
işçilerinin Temel

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

mesleki bilgileri 
içeren bir kitap 
basıldığını 
belirten Halil Yaşar, 
şunları söyledi: 
'Merhum Mehmet 
Yıldırım anısına 
yazdığım bu kitabın 
basımında emeği 
geçen Liman iş 
Sendikası Genel 
Başkanı Önder 
Avcı, Gemlik Şube 
Başkanı Ertaç 
Öktem'e, kitabın 
basımı ve yayımın 
da göstermiş 
oldukları katkıdan 
dolayı teşekkür 
ederim. “ dedi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0,224) 513 96 83 GEMLİK

Facebook sayfamız î Gemlik Körfez - Güler Ajans
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mili iibibiii mm ıı mMîisi miiim
Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı 
olarak kurulan 
askerî yükseköğre 
tim kurumu Millî 
Savunma Üniver
sitesi (MSÜ) Celâl 
Bayar Anadolu Li 
sesi son sınıf 
Öğrencilerine 
tanıtıldı.
Millî Savunma 
Üniversitesi çatısı 
altında Harp Okul 
lan ve Meslek Yük
sek Okulları tanıtı 
hp 2018 MSÜ 
sınavı ve bu sınava 
başvuru şartları ile 
ilgili bilgilendir 
mede bulunuldu. 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
12. sınıfta eğitim 
gören 142 
öğrenciye 2016 
yılında kurulan, 
Millî Savunma Üni 
versitesi, Hava

Astsubay Meslek 
Yüksek Okulu 
Öğretim Üyeleri 
tarafından tanıtıldı. 
MSÜ tanıtım semi
nerinde konuşan 
öğretim üyeleri 
sunumda “Gerek 
liselerin son sınıfla 
rından gerekse 
üniversite mezun 
lan veya üniversi 
tede okuyanların 
MSÜ'ye başvurma 
larını bekliyoruz. 
‘Birlik, bütünlük, 
bağımsızlık’ 
sloganı ile gelece 
ğin daha güçlü ve 
daha güvenli 
Türkiye’si için Millî 
Savunma Üniver
sitesi görev başın 
da. Dünyanın en 
köklü, en itibarlı, 
tarihi zaferlerle 
dolu Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
subay ve astsubay

larını şimdi MSÜ 
yetiştiriyor. Millî 
savunma strateji
leri doğrultusunda 
yerli ve özgün 
teknolojilerle 
sürekli yenilenen 
Türk Ordusu’nun 
en özel askerlerini 
eğiten kara, deniz 
ve hava harp okul 
larıyla astsubay 
meslek yüksekokul 
lan şimdi tek bir 
çatı altında Millî

Savunma Üniver- 
sitesi’nde toplandı. 
Amacımız, dünya 
mn en güçlü ordu 
suna hizmet 
etmek. Tam dona 
nımlı, savaş alanın 
da tarihin akışını 
değiştirecek su 
baylar yetiştirmek 
tir. Özellikle asker 
ol mak isteyen, 
subay olmak iste 
yen, pilot olmak 
isteyen arkadaşla 

rımızı üniversite 
mize, güzel bir 
eğitim almak ama 
cıyla bekliyoruz.” 
dedi.
MSÜ SINAVI 
NEDİR?
ÖSYM tarafından 
yapılacak olan Millî 
Savunma Üniver
sitesi Askeri Öğren 
ci Aday Belirleme 
Sınavı’dır. 
2018-2019 eğitim- 
öğretim yılında 
Millî Savunma 
Üniversitesince 
2’nci Seçim 
Aşamalarına 
çağrılacak askerî 
öğrenci adaylarını 
tespit etmek ama 
cıyla ÖSYM tarafın 
dan 18 Mart 2018 
tarihinde Milli 
Savunma Üniver
sitesi Askeri Öğren 
ci Aday Belirleme
Sınavı (2018-MSÜ) 

yapılacaktır. 
Sınava başvurular, 
9 Ocak-15 Şubat 
2018 tarihleri 
arasında alınacak 
olup adaylar, 
başvurularını elek
tronik ortamda 
ÖSYM Başvuru 
Merkezleri aracı 
lığıyla yapacak 
lardır. ÖSYM’nin 
sitesinde yer 
alan kılavuzda; 
başvuru, sınavın 
uygulanması ve 
sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesi 
ile 2’nci seçim 
aşamalarına 
başvuru, 2’nci 
seçim aşamaları ve 
aday yerleştirme 
esasları yer al
makta olup kılavu 
zun başvuru 
öncesi dikkatle 
incelenmesi 
gerekmektedir.

Bursa kaliteli eğilimin adresi olacak
Uludağ Üniver
sitesi ile İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzala 
nan protokol saye 
sinde öğret men
lerin PISA ve 
TIMSS tarzı 
sorular üretmesi 
sağlanacak. 
Protokol çerçeve 
sinde bilgisayar 
tabanlı değerlen 
dirme havuzları 
oluşturulacak ve 
iki kurum arasında 
iş birliği yapılacak. 
Mili Eğitim Bakan 
lığı tarafından 
öğrencilerin bilgi 
ve becerilerini or
taya çıkarabilmek 
adına geliştirilen 
eğitim sistemine 
Bursa'dan önemli 
bir katkı geldi. 
Uludağ Üniver
sitesi ile İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
toplam 60 öğretme 
nin "Uluslararası 
Öğrenci Değerlen 
dirme Programı" 
PISA tarzı sorular 
hazırlaması maksa 
dıyla protokol 
imzaladı. 10 hafta 
sürecek eğitimler

sonunda öğret 
menler hem ders 
müfredatını, hem 
de sınav uygula 
malarını uluslara 
rası geçerliliği olan 
yöntemlere göre 
yapabilecek. Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 
protokol imza 
töreninde Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, İl Milli Eği 
tim Müdürü Saba
hattin Dülger, il 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ekrem 
Koz, Eğitim Fakül
tesi Dekanı Prof. 
Dr. Muammer 
Demirel ve Eğitim

Fakültesi Matem
atik Eğitim Ana 
bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Murat Al 
tun hazır bulundu. 
Törende konuşan 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
üniversitenin eğiti 
min en son nokta 
sında öğrencilerle 
muhatap olduğuna 
işaret etti. Üniver
siteye gelen öğren 
çilerin birçok açı 
dan eksiklerinin 
bulunduğunu söyle 
yen Rektör Yusuf 
Ulcay, "Donanımlı 
öğretmen, öğrenci 
ve fizikî imkânlara 
ihtiyacımız var. 
Bursa önümüzdeki 
eğitim öğretim 

döneminde tekli 
eğitime geçecek. 
Ancak tek başına 
fizikî imkânlar bir 
şeyi çözmüyor. 
Bugün imzaladığı 
m ız protokolün 
içeriğinin bütün 
illerde olması 
gerektiğine inanı 
yorum. Bir de bu 
planlamanın kısa 
dönem için değil, 
büyük bir bütünün 
içerisinde 4-5 yıla 
yayılarak sürdürül 
mesi gerektiğine 
inanıyorum.
Öğrencilerimizi 
nasıl zevkli bir 
şekilde çalışmaya 
yönlendirebiliriz? 
Bunu çözümle- 
memiz gerekiyor" 

diye konuştu. 
Dünyada 10 büyük 
ekonomi arasında 
girmeye başaran 
Türkiye'nin PISA 
ve TIMSS ölçüm- 
lemesinde son 
sıralarda yer aldığı 
na vurgu yapan 
Rektör Yusuf Ul 
cay,* "Dünya sırala 
masındaki yerimiz 
ile eğitimdeki 
sıralamamız aynı 
değil. Bu dengeyi 
yakalamamız 
gerekiyor. Eğitim 
noktasında ilgili 
birimlerin koordine 
li çalışması gereki 
yor. Bursa örneğini 
bizim bu çalışma 
mız oluşturacaktır. 
Sadece 10 haftalık 
bu projenin yanı 
sıra daha uzun 
süreli farklı bir 
çalışma daha yapa 
lım. Üniversite ola 
rak biz hazırız" 
dedi.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın son dönem 
de bilgiden ziyade 
beceriye yansıya 
cak soruları tercih 
etiğini açıklayan İl 
Milli Eğitim Müdürü

Sabahattin Dülger 
ise bunun çok 
ciddi ve doğru bir 
hamle olduğunun 
altını çizdi. PISA'da 
da bu tarza benzer 
soruların çıktığını 
kaydeden Saba 
hattin Dülger. 
"Tek başına 
bilginin kendisi 
yeterli değil. O 
bilgiyi doğru kul
lanma, verimli kul
lanma ve uygun 
alanda kullanma 
anlamında bir 
çalışma yapılıyor. 
Bunu çok değerli 
ve doğru buluyo
rum. PISA'da da 
buna benzer 
sorular karşı 
miza çıkıyordu. 
Dolayısıyla yeni 
bir soru tarzı ve 
yeni bir bakış 
açısı gerekti. 60 
öğretmenimiz 
üniversitemizle 
yaptığımız bu 
protokol çerçeve 
sinde soru hazırla 
ma ve bakış 
açısıyla ilgili 
kendilerini 
geliştirecekler" 
şeklinde konuştu.
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Türk askerine akıllı ahisi geliyor!
BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
"Türk askeri için, 
kanama sırasında 
tampon yapan, kalp 
atışı, stres, vücut 
ısısı gibi hayati 
değerleri anlık 
olarak ölçüp wire- 
less ile merkeze 
gönderen akıllı giy 
silerin üretimi için 
kolları sıvadık" 
dedi.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın, "Ülkemizde 
tasarlanabilecek, 
üretilebilecek, 
geliştirilebilecek 
hiçbir ürünü, yazılı 
mı, sistemi acil du
rumlar haricinde 
dışarıdan hazır 
olarak almayacağız" 

sözlerine Bursah iş 
adamlarından tam 
destek geldi. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Yöne
tim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay'ın 
önderliğinde bir 
araya gelen sanayi
ciler, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
ihtiyaçlarını belir
lemek için acil 
toplantı yaptı. Bur
sa'da yer alan 
işletmelerin TSK'nın 
hangi ihtiyaçlarına 
cevap verebileceği 
nin değerlendirildiği 
toplantının ardından 
açıklamada bulunan 
Başkan Burkay, 
Bursa olarak Türk 
askeri için nano 
teknoloji, akıllı ve

fonksiyonel tek
stiller ve elektronik 
teknolojilerinin 
birleştirilerek akıllı 
ve çok fonksiyonlu 
askeri kıyafet ve 
teçhizatların üretimi 
için harekete 
geçtiklerini 
söyledi.
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Burkay, "NASA, 
Boeing ve Airbus 

gibi dünya devi 
kuruluşlar, üretimde 
kullandıkları birçok 
parçayı Bursa 
firmalarımızdan 
karşılıyor. Türk 
ordusunun ihtiyaç 
duyduğu ürün ve 
parçalar Bursa'da 
mevcut. Dünyanın 
en önemli 
kuruluşlarına parça 
tedarik eden 
firmalarımız, Türk 

savunma sanayii 
için de ürün geliş 
tirebilir. Bu 
konuda BursalI iş 
insanları, milli ve 
yerli projeleri 
mizde daha çok 
görev üstlen 
meye hazır" dedi. 
Gelişmiş ülkelerde 
savunma sanayiinin 
otomotiv sek
törünün güçlü 
olduğu yerlerde 
hızla büyüdüğünün 
altını çizen Burkay, 
Bursa'nın da 
Türkiye'nin en 
önemli otomotiv 
üretim merkez
lerinden olduğuna 
dikkat çekti. 
Burkay, "Biz 
TSK'nın bütün 
ihtiyaçlarına cevap 

verecek haldeyiz" 
diye konuştu. 
Türk askerine 
nefer kalkanı 
Bursa Teknoloji 
Koordinasyon ve 
Ar-Ge Merkezi'ni 
(BUTEKOM) özel
likle askeri teks 
tiller, teknik 
tekstiller ve 
akıllı tekstiller 
konularında 
uzmanlaştırmak 
istediklerini ifade 
eden Burkay, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı ile 
iş birliği içinde 
olduklarını söy 
ledi. Nefer projesi 
çerçevesinde 
iş birliğinin 
daha da geliştin 
leceği belirtildi.

Barsa'da flme bin 560 ar atta İhraç edllii
Otomotiv devleri 
Tofaş, OYAK Re
nault ve Karsan'a 
ev sahipliği yapan 
Bursa'da, 2017'de 
günde 2 bin 98 araç 
üretildi, bunların 
bin 560 adedi (yüz 
de 74,36'ı) ihraç 
edildi.
Bursa'da kurulu 
Tofaş, OYAK Re
nault ve Karsan, 
traktörler hariç 
geçen seneki 
toplam 1 milyon 
695 bin 731 adetlik 
üretimin yüzde 
44,53'ünü (755 bin 
203 adet), 1 milyon 
332 bin 794 adetlik 
ihracatın da yüzde

42,13'ünü (561 bin 
582) gerçekleştirdi. 
Tofaş'ın üretimde 
lider, ihracatta 
üçüncü sırada yer 
aldığı 2017'de, 
OYAK Renault üre
timde üçüncü, ihra
catta ikinci oldu. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) ve Otomotiv 
Sanayii Derneği 
(OSD) verilerinden 
yaptığı hesapla
malara göre, Türk 
otomotiv sektörü, 
2016 yılında traktör
ler hariç toplam 1 
milyon 485 bin 927 
adet olan üretimini,

373 bin 5 araç ve 
yüzde 21,99 payla 
Ford Otosan, 365 
bin 2 araç ve yüzde

2017'de yüzde 14 
artırarak 1 milyon 
695 bin 731'e taşıdı. 
Firma bazında,
geçen sene 384 bin • 21,52 payla OYAK 

Renault, 279 bin174 araç üreten 
Tofaş, toplam üre
timin dörtte birine 
yakınını (yüzde 
22,65) tek başına 
sağlayarak yılı lider 
kapattı. 
Tofaş'ı toplamda

902 araç ve yüzde 
16,50 payla Toyota, 
226 bin 979 araç ve 
yüzde 13,38 payla 
Hyundai Assan 
takip etti.
BursalI diğer firma

Karsan'ın 6 
bin 27 araçlık 
üretimiyle 
birlikte, toplam 
üretimin yüzde 
44,53'ünün (755 bin 
203 adet) karşı 
landığı Bursa'da, 
günde 2 bin 98, 
saatte 87 araç 
üretildi. Türk oto
motiv endüstrisi, 
2016 yılında traktör
ler hariç toplamda 1 
milyon 141 bin 382 
adet olan ihracatını 
ise 2017'de yüzde 
17'lik artışla 1 
milyon 332 bin 
794 adede çıkardı. 
Geçen sene 
296 bin 840 araç 

ihraç eden Ford 
Otosan, toplam 
ihracatın yüzde 
22,27'sine imza 
atarak birinci 
sırada yer aldı. 
Ford Otosan'ı, 
Bursah OYAK 
Renault ve Tofaş 
izledi. İhracatta, 
287 bin 915 araç ve 
yüzde 21,60 payla 
OYAK Renault, 
270 bin 698 araç ve 
yüzde 20,31 payla 
Tofaş, 246 bin 
466 araç ve yüzde 
18,49 payla Toyota 
ve 204 bin 382 araç 
ve yüzde 15,33 
payla Hyundai 
Assan sıralandı.
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Kritik kurumda sürpriz değişiklik: 8'di 3'e indi
Kamu idarelerindeki 
etkinliğin ve verimin 
arttırılması için 
harekete geçen 
ekonomi yönetimi 
ilk adımı Özelleştir 
me İdaresi Başkanlı 
ğı'nda attı. Yapılan 
düzenleme ile çok 
sayıdaki daire baş 
kanlıkları birleştin 
lerek yeniden 
adlandırıldı. İdare 
bünyesindeki 1. 
derecedeki 8 kadro 
ise iptal edilerek 
3'e indirildi. 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının 
yapısı değişiyor. 
Özelleştirme İdaresi 
altındaki bazı daire 
başkanlıkları 
birleştirilerek yeni 
isimler ile adlandın 
lacak. Düzenleme ile 
teşkilat bünyesin
deki kadrolara da el 
atılacak. 1. Dere
cede yer alan 8

kadro iptal edilirken 
iptal edilen 
kadroların yerine 3 
yeni unvan ile kadro 
açılmış olacak.
Meclis'e gönderilen 
torba tasarıda yer 
alan yeni yapılanma 
ile teşkilatın daha 
dinamik ve verimli 
çalışması 
hedefleniyor.

YAPISI 
DEĞİŞTİRİLDİ 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının 
yapısında yapılacak 
değişiklik ile 
idarenin ana hizmet 
birimleri, Finans
man Fon Yönetimi 
ve Sermaye 
Piyasaları Daire 
Başkanlığı, Proje 
Değerlendirme ve 
Hazırlık Daire 
Başkanlığı ile İhale 
ve Danışmanlık 
Hizmetleri Daire

Başkanlığından, 
idarenin danışma 
birimleri ise; Hukuk 
Müşavirliği, Baş 
kanlık Müşavirleri, 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Baş 
kanlığı ile Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığından 
oluşacak.
Yeni düzenleme ile 
yardımcı birimler ise 
Personel, Eğitim ve 
İstihdam Daire 
Başkanlığı ile İdari 
ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı şeklinde 
olacak.

3 BAŞKANIN 
UNVANI DEĞİŞTİ 
Yapılan düzenleme 
ile çok sayıda bir
imdeki 
görevlendirmelerde 
kullanılan unvanlar 
da değiştirildi. Bazı 
daire başkanlıkları 
birleştirilerek 
yeniden adlandırıldı. 
Sermaye Piyasaları 
Daire Başkanı 'Fi
nansman Fon Yöne
timi ve Sermaye 
Piyasaları Daire 
Başkanı' şeklinde, 
İhale Hizmetleri

Daire Başkanı 'İhale 
ve Danışmanlık 
Hizmetleri Daire 
Başkam' şeklinde, 
Danışmanlık 
Hizmetleri Daire 
Başkanı ise 'İhale ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri Daire 
Başkanı' şeklinde 
değiştirildi.

1. DERECEDEKİ 
8 KADRO İPTAL 
EDİLDİ 
Teşkilatın yapısında 
yapılan değişiklik ile 
1. Derecede yer alan 
8 kadro iptal edil
erek 3’e indirildi. . 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı 
bünyesinde iptal 
edilen 8 kadro şöyle 
sıralandı: Başkan 
Yardımcısı, Ser 
maye Piyasaları 
Daire Başkanı, Fi
nansman Fon Yöne
timi Daire Başkanı,

Danış manlık 
Hizmetleri Daire 
Başkanı, İhale 
Hizmetleri Daire 
Başkanı, Personel 
ve Eğitim Daire 
Başkanı, İstihdam 
ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanı..

YENİ AÇILAN 3 
KADRO 
Öte yandan 
bazı daire 
başkanlıklarının 
birleştirilmesi ile or
taya çıkan 3 yeni 
kadro ve unvanlar 
ise şu şekilde 
sıralandı: Finans
man Fon Yönetimi 
ve Sermaye 
Piyasalan Daire 
Başkanı, İhale ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri Daire 
Başkanı ve 
Personel, Eğitim ve 
İstihdam Daire 
Başkanı...

Zorunlu hale geliyor
Önümüzdeki dönem 
lerde yoğuşmalı 
kombilerin kullanıl 
ması zorunlu ola
cak. Yaklaşık 10-15 
yıllık kullanım öm
rüne sahip olan 
kombilerde yoğuş 
malı modellerin 
seçilmesi yüzde 
20’den başlayan 
tasarruflara 
yardımcı oluyor.

Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde yeni 
yürürlüğe giren “En
erjiyle İlgili Ürünler 
(Energy Related 
Products-ERP)” 
Yönetmeliği'nin, 
Türkiye’de de uygu 
lanması için hazır 
lıklara başlandı. 
Enerji ile ilgili tüm . 
ürünler için ekolojik 
gereksinimleri be

lirleyecek yönet
melik kapsamında 
kaynak kullanımda 
tasarruf sağlanması 
ve zararlı emisyon 
ların azaltılması 
hedefleniyor. 
Yönetmeliğe göre, 
ülke içinde üretilen 
veya ithal edilen 400 
kilovata kadar 
ısıtma kapasiteli 
kombi ve kazanlar,

yoğuşmalı teknolo
jiye sahip olacak. 
Yeni kombi ve ka 
zanlarda verimlilik 
ön planda tutulacak 
ve bu cihazlar eski 
modellere göre 
yüzde 15 daha 
tasarruflu çalışacak. 
Böylece, doğalgaz 
tüketimi ve faturası 
azalırken, ülke 
ekonomisine de

önemli katkı 
sağlanacak. Yeni 
yönetmelik 
kapsamında üretile
cek çevre dostu 
yoğuşmalı kombil
erle standart kom
biler arasında 
ortalama 800 ila bin 
lira fiyat farkı ola

bilecek. Tüketiciler, 
satın almak 
istedikleri ısıtma 
cihazının enerji 
tüketim sınıfı 
hakkında önceden 
bilgi sahibi olabile
cek ve seçimlerini 
buna göre yapa 
bilecek.

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28

ULAŞIM
Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAâl 613 56 13
PagasuB Akınla Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turtam 513 20 77
SOaer Turtam 512 1O 72
Kanbaroplu-Eaaday 614 46 49
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 4521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

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

VAPUR- FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

513 30 33
513 16 45
513 O1 03
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Sahibi: Serap GÜLER 
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istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
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GÜLER AJANS
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İNŞAAT
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MANASTIR^ 
AİLE GAZINOBU

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.
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

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

REZERVASYONLARIMIZ 
____ BAŞLAMIŞTIR

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

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek DİZDEN.

facebook

HER BÜTÇEYE 
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VE HER TÜRLÜ 
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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
irfanunluemlak.sahibinden.com

Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında Belediyedeki yolsuzluk ile ilgili ortak komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Askerimize destek yağıyor 
TSK’nin sınır güvenliğimizin sağlan 

ması amacıyla Suriye’nin içlerine gire 
rek, Afrin’i ele geçirme harekatı 
başarıyla sürerken, ilçemizden aske 
rimize gönüllerinden kopan yardımlar 
akmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Toptancılar 
Zeytin Hali Yönetimi, zeytinci esnaf
tan topladığı zeytinleri, 200 gramlık 
küçük ambalaj yaptırarak askerlerimi 
ze ulaşması için Güneydoğu sınırımız 
daki askeri birliklere gönderdi. 4’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan 
toplantısında gündemde bulunan maddeler 
görüşülürken, Gemlik Gübre Fabrikasının yap
mak istediği Çevreci Sanayi Fabrika Üre üre
timine meclisten izin çıktı. Tesisin çevreci bir 
tesis olduğunu belirten Hakan Güngör, "Her
hangi bir kapasite artışı getirmeyecek. Tamamen 
yerli ve milli olacak. İthalat konusunda da 
önemli düşüş sağlanacağından dolayı ülkemize 
önemli katkı sağlayacak" dedi. Haberi 2’de

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, TOBB’ndeki değerlendirme 

toplantısından döndü. 

TOBB’ılan Zeytin 
Dalı Harekatına 

destek

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nde düzenlenen Oda Borsa Baş 
kanları İstişare Toplantısına katıldı. Ke 
mal Akıt, "Toplantıda iş dünyasının 
önündeki engeller ve problemler ile ilgili 
Oda görüşümüzü ilettik. İş dünyasına 
katkı sağlayan reformlar toplantıda mer
cek altına alındı, Zeytin Dalı Harekatına 
destek çıktık” dedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, TOBB’ndeki değerlendirme toplantısından döndü.

TOM'ılan Zeytin Dalı Harekatına flestek
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt,, “Toplantıda iş dünyasının önündeki engeller ve 

problemler ile ilgili Oda görüşümüzü ilettik. İş dünyasına katkı sağlayan reformlar toplantıda 
mercek altına alındı, Zeytin Dalı Harekatına destek çıktık” dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nde 
düzenlenen Oda 
Borsa Başkanları 
İstişare Toplantısına 
katıldı.
Toplantıda iş dünya 
sının önündeki en
geller ve problem
lerle ilgili odamızın 
da görüş bildirdiği 
talepler doğrultu 
sunda iş dünyasına 
büyük katkılar 
sağlayan ve hayata 
geçen reformlar 
mercek altına alındı.

365 Oda-Borsa’dan 
Zeytin Dalı 
Harekâtına Destek 
Açıklaması

Türkiye Odalar ve 
Borsaiar Birliği 
TOBB) ve ona bağlı 

365 oda ve borsa, 
ortak bir açıklama 
ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin 
yürüttüğü Zeytin

Dalı Harekatı’na tam 
destek verdi.
TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
ev sahipliğinde bir 
araya gelen oda ve 
borsaiarın harekata 
ilişkin açıklaması 
şöyle:

ODALARIN ORTAK 
AÇIKLAMASI

“Türkiye’de iş alemi 
ni temsil eden Oda 
ve Borsa camiası 
olarak bu ortak 
açıklamayı yapıyo 
ruz. Bizler, ulusal 
güvenliğimizi koru
mak amacıyla devle

timizin başlattığı 
Zeytin Dalı Harekâ 
tının, haklı ve meşru 
olduğuna inanıyor 
ve destekliyoruz. 
Bu harekâtın, ülke 
m izin sınır güven 
Iiğ ini sağlamak, 
hem kendisi, hem 
de bölge ülkeleri 
için tehdit oluşturan 
terör koridorunu 
ortadan kaldırmak 
için olduğunu 
görüyoruz.
Masum insanları kat 
leden ve ülkemizin 
güvenliğine de açık 
tehdit oluşturan 
terör gruplarına 
sessiz kalmamızı 

kimse beklemesin’. 
Bölge, terör örgüt
lerinden temizlene 
rek, huzur, güven ve 
barış ortamı yeni 
den tesis edilme
lidir. Fırat Kalkanı ile 
başlayan ve Zeytin 
Dalı Harekâtıyla 
devam eden 
operasyonlarıyla 
Türkiye, terör örgüt
lerine ve destekçi
lerine gereken 
cevabı en güçlü 
şekilde vermektedir.

MİLLETİMİZİN 
DEVLETİMİZİN 
YANINDAYIZ

Yurtdışında 
muhataplarımızı ve 
tüm küresel iş 
örgütlerini de, 
teröre karşı ortak 
duruş sergileme 
yönünde niyetlerini 
açık bir şekilde 
göstererek, ülkemi 
ze destek vermeye 
davet ediyoruz. 
TOBB ve 365 Oda- 
Borsa olarak mil
letimizin, devleti 
mizin yanındayız. 
Ülkemizin birliğini, 
bütünlüğünü, 
huzurunu bozma 
niyetinde olanların 
da karşısındayız. 
Bizler ülkemiz ve 

milletimiz için daha 
büyük bir azimle 
çalışacak ve Türki 
ye’yi büyük hedef 
lerine taşıyacağız.

BİRLİK VE 
BERABERLİK 
MESAJI

Yeter ki birlik ve 
beraberliğimizin 
kıymetini aklımızdan 
çıkarmayarak omuz 
omuza verelim.
Yeter ki birbirimizi 
sevelim, birbirimize 
inanıp, güvenelim. 
Türkiye iş dünyası 
olarak dualarımızla 
ve bütün gönlümü
zle devletimizin ve 
kahraman askerle 
rimizin yanındayız. 
Hayatını kaybeden 
bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. 
Allah, Mehmetçi 
ğimizi korusun, 
Ordumuzu muzaf 
fer kılsın. Yar ve 
yardımcımız olsun.”

Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında Belediyedeki yolsuzluk ile ilgili ortak komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Neclislen Geınlik Giihre'nin Üre Tesisine iân cıkü
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Şubat 
ayı olağan 
toplantısında gün
demde bulunan 
maddeler görü 
şülürken, Gemlik 
Gübre Fabrikasının 
yapmak istediği 
Çevreci Sanayi Fab
rika Üre üretimine 
meclisten izin çıktı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
meclisinde Daire 
Müdürlerinden 
gelen öneriyle ilgili 
komisyonlara 
havale edildi. 
Toplantıda Gemlik 

, Gübre'nin üre tesisi 
başta olmak üzere 
pek çok konu 

görüşüldü. Mecliste, 
Gemlik Gübre Fabri 
kası tarafından ku
rulacak olan ve 
çevreci fabrika 
olarak lanse edilen 
üre tesisi için yerli 
ve milli vurgusu 
yapıldı. Tesisin 
çevreci bir tesis 
olduğunun altını 
çizen Hakan Gün 
gör, "Herhangi bir 
kapasite artışı ge
tirmeyecek. Tama
men yerli ve milli 
olacak. İthalat konu 
sunda da önemli 
düşüş sağlanaca 
ğından dolayı ülke 
mize önemli katkı 
sağlayacak" dedi. 
Konu ile alakalı 
söz alan Gemlik 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, "Yatırı 
mın karşısında 
olduğumuz bazıları 
tarafından iddia 
ediliyor. Daha önce 
bu firma kömürle 
çalışan santral yap
mak istedi, karşı 
durduk. Sağlığımızı 
ve çevremizi ko

ruduk. Çevreyi koru
mak, insan hayatını 
düşünmek, yatırımın 
karşısında olmak 
demek değildir. Bu 
tesis çevreci ise 
destekleriz. Çevreye 
zarar veren çalışma 
ların da karşısında 
oluruz" şeklinde

konuştu. 
KOMİSYON 
KURULACAK
Gemlik Belediyesi’n 
de geçtiğimiz ay
larda ortaya çıkan 
imar yolsuzluğu ile 
ilgili konu MHP'nin 
teklifiyle gündeme 
geldi.

Büyükşehir'den 
gelen müfettişin 
sadece kıdem engel 
leme cezasını yeter
siz bulan meclis 
üyeleri, üç partinin 
de katılımıyla ortak 
komisyon kurulma 
sini ve yolsuzluğun 
incelenmesini, aynı 
zamanda da İçişleri 
Bakanlığından 
müfettiş getirilme 
sini istedi.
Motokros alanının 
bulunduğu bölgede 
meclis üyesi Fehmi 
Kulaber’e ait arsa 
nın kamulaştırılma 
sı el alındı.
Tribün olarak da 
mevcutta kullanılan 
arsanın yerinde 
inceleme yapılma 
sına karar verildi.
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Bursa'da silahlara el fconuldu
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde, 
5 ruhsatsız ta 
banca ele geçi 
rilirken, 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Karacabey ilçe 
Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, 
vatandaşlardan 
gelen şikâyetler 
üzerine ruhsatsız 
tabancalarla 
ilgili çalışma

BursavelstanUul'ılaeszanıaBliDarlıotilıoperasyonu
Bursa ve İstan
bul'da narkotik poli 
sinin yaptığı uyuş 
turucu operasyo 
nunda 8 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, daha önce 
yaptığı operasyon
lar neticesinde 
yakalanıp tutuk
lanan 5 şahsın 
ifadelerinin ardın 
dan, İstanbul'dan 
Bursa'ya uyuştu

başlattı. Gelen değerlendiren
ihbarları ekipler, 10 günlük

rucu getirileceğini' 
tespit etti. İstanbul 
ve Bursa'da eş 
zamanlı olarak 
yapılan operasyon
lar neticesinde G.T., 
A.K., M.E., D.M., 

l9T.C.î>., u.lj., ı'.G. ve 
S.Y. isimli şahıslar 
gözaltına alındı. 8 
şahsın üzerinde, 
ikametlerinde ve 
araçlarında yapılan 
aramalarda toplam 

çalışma netice 
sinde belirlenen 
adreslerde ara
malar yaptı. 
Ev, işyeri, araç ve 
üst aramalarında 
5 adet ruhsatsız 
tabanca ele ge 
çirilirken, konuyla 
ilgili 5 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Emniyette ifadelere 
alınan şahıslar 
savcılığa sevk 
edildi.

MiMMıaımıı

1 kilo 620 gram 
metamfetamin, bir 
miktar esrar, 2 
hassas terazi, 4 
ruhsatsız tabanca 
ve çok sayıda fişek 
ele geçirildi.
Yapılan operasyon
lar neticesinde 
yakalanan 8 şahıs, 
iştirak halinde uyuş 
turucu ve uyarıcı 
madde ticareti yap
mak suçundan 
gözaltına alındı.
Zanlılar sorguları 
mn ardından adli 
yeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin 
yaralandığı kaza güvenlik kameralarına 
yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Ebru 
Şirin idaresindeki 16 LF 729 plakalı özel 
otomobil, pazar yeri mevkiinde kon
trolden çıktı. Savrulan otomobil orta re- 
füje çıkıp koruma tellerini yırtarak karşı 
şeride geçti. Karşı şeride geçen otomo
bil, Ankara istikametinden gelip Bursa 
istikametine seyir halinde olan Ra
mazan Çıbık idaresindeki 61 VS 256 
plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyo
net orta refüje devrildi.
Otomobil sürücüsü Ebru Şirin ile an
nesi Elif Şirin ve kamyonet sürücüsü 
Ramazan Çıbık ile yanında bulunan 
Halil Özal'ın kurtarılması için herkes se
ferber oldu. Araçlarda sıkışan 4 kişi 
kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerin 
ce sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik 
kameralarına saniye saniye yansıdı. 
Hurdaya dönen otomobil ile kamyonet 
çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Otomobil karşı şeritte kamyonetle çarpıştı: 4 varalı
İnegöl de, telleri 
aşarak karşı şeride 
geçen otomobil ile 
kamyonetin çarpış 
tığı kazada 4 kişi 
yaralandı. 
İnegöl'den Ankara 

yönüne giden Ebru 
Şirin (24) yönetimin
deki 16 LF 729 pla 
kah otomobil, mer 
kez Pazaryeri 
mevkiinde sürücü 
sünün kontrolün

den çıktı. Savrulan 
otomobil, refüje çı 
kıp, koruma tellerini 
yırtarak karşı şeride 
geçti. Otomobil bu
rada Ramazan Çıbık 
(43) yönetimindeki

61 VS 256 plakalı 
kamyonetle çarpıştı. 
Çarpışmanın etki 
siyle savrulan kam 
yönet, refüje devril 
di. Kazada otomobil 
sürücüsü Ebru Şi 

rin, annesi Elif Şirin 
(47) ve kamyonet 
sürücüsü Rama zan 
Çıbık ile yanın da 
bulunan Halil Özal 
(25) yaralandı.
Araçlarda sıkışan 4 

kişinin kurtarılması 
için çevredekiler se
ferber oldu. Hur
daya dönen otomö 
bil ile kamyonet çe
kici ile yoldan 
kaldırıldı.

MSJTO
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533 961 64 57

KASEDE BEKLEMEK YOK

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

Askerimize destek yağıyor...
Zeytin Hali Site Yöneticilerine başta yönetim ku

rulu başkanı Serdar Özaydın'a teşekkür etmek 
gerekiyor.

Askerimiz bizlerin can güvenliğini ve geleceği 
m izi sağlamak için askeri bir hareket başlattı.

Dünyanın en büyük emperyalist devletlerinin 
aynı Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Ortado 
ğu'yu paylaşmak için önce Irak’ta sonra da Suriye 
de başlattıkları saldırılar, bölge güvenliğini sıfıra 
indirdi.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) kapsa 
mında ortadoğudaki paylaşım girişimlerinin 
başlangıcında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan, bu projenin es başkanı 
olduğunu açıkladı.

Dost, Suriye Devlet Başkanı Başşar Esad ile iki 
ülke arasında yürütülen ilişkiler öylesini iyiydi ki, 
T.C. Hükümeti, Şam da Bakanlar kurulu toplantısı 
yaptı. İki ülke arasında su, mayın temizleme, temiz 
lenen yerlerin sorunu gibi anlaşmalar yapıldı, 
bunu kutlamak için Marmaris’te Mavi Tur gezileri 
düzenlendi.

Ne olduysa, ABD BOP politikalarının benim
senerek uygulayıcısı olmakla başlandı.

ABD TC Başbakanına İslam Dünyasının liderli 
ğini sundu.

Yeter ki Suriye parçalansın, ABD orada istediği 
kukla hükümeti kursun.

Ancak, ABD ve destekçisi Türkiye, Suriye reji
mini yıkamadı. BOP sekteye uğratıldı.

Iran ve Rusya Esad'ı destekleyince, beklen
medik olaylar yaşandı.

OsmanlI ve Cumhuriyet döneminde uzun Suriye 
sınırlarımız askerlerimizce korunurken, Türkiye 
üzerinden Suriye’ye geçen İslamcı görünümlü em
peryalistlerin uşağı terör grupları Suriye’ye 
sızdırıldı.

Ve Suriye iç savaşı başlattı. Biz Suriye sınırına 
kilometrelerce beton duvarlar örmek zorunda 
kaldık.

T yıldır bu savaş devam ediyor.
ABD Türkiye’nin Güneyinde Kuzey Irak Kürt- 

teriyle Suriye’nin Kuzeyindeki kantonlarda 
yaşayan PYD’li PKK uzantısı kürtleri birleştirerek, 
Akdeniz'e açılacak bir hat oluşturmak istiyor.

Bunun için önce Suriye de başbelası olan IŞİD in 
ortadan kaldırılması gerektiğinde birleşildi. Sa
hada Türkiye dışında başta ABD, Rusya, Iran, Hol
landa, Almanya birçok devletin askerleri müdahil 
oldular.

Bu iç savaş sonucu, 4 milyona yakın Suriyeli 
Türkiye'ye göç etti.

Bu insanlara Türkiye halkının verdiği vergilerle 
bakılıyor, barındırılıyor.

Işid Şam İslam Devleti teröristleri bölgeden uzak 
taştırdıktan sonra boşalan alana ABD tarafından 
YPG güçlerinin yerleştirilmesi projesi devreye 
sokuldu.

Türkiye baştan yaptığı hatadan dönerek sınırı 
mız da bir tampon bölge oluşmasını istedi hep.

Buna kulak asan olmadığı gibi, Rusya ve Iran 
Suriye’ye iyice yerleşti. ABD’nm bine yakın TIR ile 
kürtleri silahlandırması, ülke güvenliğimiz açısın 
dan tehlikeyi büyütünce, başlatılan Zeytin Dalı 
Harekatı 15 gününe geliyor. Askerimiz Kürt 
terörizmi ile birlikte ABD emperyalizmine karşı 
savaş veriyor. Askerlerimiz şehit düşüyor ama 
işbirlikçilere geçit vermiyor.

İlçemizden minik öğrencilerimiz adına anneleri 
vatandaşlar askerlerimize eldiven örüyor, boyun
luk hazırlayıp gönderiyor. Kahvaltılık zeytin yol
luyoruz.

Emperyalizme karşı el ele olmamız gerektiği bir 
zaman da Cumhurbaşkanının sürekli muhalefete 
saldırması akıl atacak gibi değil.

Amaç üzüm yemek mi, yoksa bağcıyı dövmek 
mi?

2019 hesaplarını bırakıp, birlik ve akılcı olmak 
zamanı. Bunu Cumhurun başı başlatmalı.

Duyarlılık Derneği nden Ortak 
Milletvekili adayı teklifi

Gemlik -Duyarlılık 
ve Dayanışma Der 
neği yaklaşan genel 
seçimler nedeniyle 
Gemlik'ten ortak 
milletvekili çıkartıl 
masını teklif etti. 
Duyarlılık ve 
Dayanışma Dernek 
Başkanı Cemal 
Küçük yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
söyledi: “Yaklaşan 
Genel seçimleri çok 
önemsiyoruz. Her - 
ne kadar Bursa mil
letvekillerinin Gem- 
lik'in de vekili olduk 
larını söylense de, 
Gemlik halkının 
kendisini temsil 
edilmediği düşün 
cesinin toplumda 
yaygın bir görüş 
olduğunu görmek

teyiz. Özellikle de 
son çıkarılan ilçe 
mizle ilgili KHK 
kararından sonraki 
gelişmelerde bizleri 
anlayacak bir vekili 
miz olmadığını hep 
birlikte gördük. 
Madem ki Bursa 
Vekilleri İlçemizinde 
Vekiliydiler ise 
neden bu süreçte 
Gemlik’te tüm parti
lerin vekillerini bir 
arada göremedik.” 
Küçük, Gemlik’in 
milli takım olarak 
gördükleri Gemlik 
Sporun final 
maçında hem futbol 
takımımızın hem de 
taraftarın mağdur 
edildiği gerçeğini 
unutmayacaklarını, 
taraftarın deplas

mana götürülme 
sinde bile, komşu 
ilçe belediyele 
rinden destek isten
mek zorunda kalın 
dığı belirtilerek, 
“Taraftarımızın maçı 
izlemesi olarak gös
terilen Trübün 
rezilliği hakikatini 
de unutmayacağız. 
Eskiden bu nüfû
sumuzun dörtte biri 
varken Ankara 
siyasetinde adımız 
geçerken yüzdokuz 
binlere ulaşmış olan 
ilçemizin Milletvekili 
çıkaramamamızı, 
derneğimiz başta 
olmak üzere Gemlik 
Halkı içine sindire
memektedir . 
Basınımız aracılığı 
ile bütün Oda,

STK’lar, Siyasi 
Partiler ve Gemlik 
halkımıza toplumu- 
muzun herkesimi 
tarafından destek 
görecek ve halkımı 
zın taktir edeceği 
bir ortak aday 
çıkarılmasını talep 
etmekteyiz. 
Çıkarılacak ortak 
adayın, ilçemizin 
sorunlarının çözü 
münde ve ülke 
m izdeki kutuplaşma 
yı engellenmesine 
örnek olacağı 
düşüncesindeyiz. 
Birkez olsun siyasi 
görüş ve tartışma 
lan göz ardı edip 
partizanlık yapılma 
dan ortak bir duruş 
sergilememiz 
gerek” dedi

Züheıde Hanım Anaokulu miniMerinılen 
Zeytin Dalı askerlerine destek 

Öğrenci velileri ve okul yönetiminin başlatıldığı kampanya ile 
savaşan askerlerimize 500 boyunluk ve eldiven gönderildi

Türk Silahlı kuvvet
leri tarafından 
başlatılan Zeytin 
Dalı Harekatının 
önemi sonucunda 
sosyal medyadaki 
bazı manevi payla 
şımlar üzerine 
vatan, millet, 
bayrak, yardım 
laşma ve paylaşma 
nın değerini önem

seyen Gemlik 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu ve Okul 
Aile Birliği 
Başkanı İnci Aydın 
ve Yrd. Özge 
Kınabaş öncülüğün 
de, duyarlı veliler 
tarafından Anaoku
lunun minik yürek
lerinden, askerleri 
mize minnet duygu

larıyla yaklaşık 
500’e yakın el 
emeği boyunluk ve 
eldiven örülerek 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’ın da 
desteğiyle etkinlik 
amacına ulaştırılmış 
tır eldivenler ve 
boyunluklar 
askerlerimize

gönderildi. 
Okul Aile 
Birliği’nden 
yapılan açıklamada, 
Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan 
emeği ve geçen 
katılımcılara 
teşekkür edilerek, 
“Allah ordumuza 
güç kuvvet versin." 
denildi.

Facebook sayfamız:Gemlik Körfez - Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT.

AH GEMLİK’İM VAH GEMLİK’İM...
ikinci amatör kü

menin ikinci 
haftasında önemli 
maçımız Gemlik
teydi. Pazar günü 
suni çim sahada oy
nanan bu maç adeta 
Gemlik, Orhangazi 
çekişmesini 
yansıtıyordu. 
Takımların tesadüf 
isimleri bile aynıydı.

Gemlik Gençler 
Birliği sporun rakibi, 
Orhangazi Gençler 
Birliği spordu. 
Kumla Spor maçlara 
çıkmadığı için, Kör- 
fezspor hükmen 
galipti. Bu yüzden 
maç oynayamadılar. 
Bir diğer Gemlik 
takımı Kurşunlu 
Spor ise iki haftada 
mağlup olmaktan 

kurtulamadı. 
Maçlarına centil
mence devam edi 
yorlar.

Orhangazi Gençler 
Birliği spora bakıyo 
ruz birinci amatör 
kümede şampiyon 
olmuş Sölözsporun 
aynısı. Yani bu takım 
Süper amatör küme 
ye çıkmış bir takım. 
Ben böyle rezillik 
görmedim. Fede 
rasyon hak tanımış. 
Bir amatör futbolcu 
bir yılda üç transfer 
yapma hakkına 
sahip. Tek şartları 
aynı lige olmayacak. 
Yani bir amatör 
sporcu aynı yılda 
süper birinci kü 
meye ve ikinci 
amatör kümeye ayrı 

ayrı transfer yapa
bilir.

Bu durum sporu
muzun gerilemesine 
katkı yapar. İlerleme
sine katkısı hiç yok
tur. Yeni sporcuların 
çıkmasına engel 
olur. Ama nasıl 
olmuşsa adamlar 
kılıfına uydurmuşlar. 
Binlerine gelir gel 
sin. Önemli olan bu.

Gemlik 
Gençlerbirliğinin lige 
iyi hazırlanmadığı 
açık olarak belli 
ediyor. İkinci yarı 
özellikle tek kale 
oynandı demek 
mümkün. Sporcu 
kalitesi olarak arada 
fark yok. Belki bizim 
takım daha kaliteli 
sporculardan kurulu.

Ama yüzde kırk ya 
da kırkbeşle oyna 
dılar. Rakip Orhan 
gazi Gençlerbirliği 
spor ise yüzde 
altmış beş ya da 
yüzde yetmişle 
oynadı. Maçı da 3-1 
Orhangazi kazandı. 
Ben de seyrederken 
adeta kahroldum.

En çok üzüldüğüm 
olay ise Alper 
oğlumun baygınlık 
geçirmesi oldu. 
Vücut hazır 
olmayınca adeta 
Alper’e isyan etti. 
Zira Alper’e Gem
lik’te en çok sahip 
çıkan insanlardan 
biri benim. Çok 
efendi ve çok hırslı 
oynayan bir 
oğlumuz. Örnek ola
cak bir karaktere 
sahip bir 
çocuğumuz. Alican 
Durdu başkanımda 
Alper’in en çok bu 
yönünü sever. Alper 
için elinden gelenin 
fazlasını yapmaya 
çalışır.

Sonuca gelince 
Orhangazi bize karşı 
bir kez daha galip 

geldi. Yani onlar 
sevindi, biz üzüldük. 
Benim en çok değer 
verdiğim maç sonu 
da herşey güzeldi. 
Sporcular ve hakem
ler birbirlerini 
kutladılar.

Ben isterim sportif 
kurallar içersinde 
tüm takımları yene
lim. Gemlik hep 
kazansın. Üst liğler 
de takım sayımız 
artsın. Yaş grupla 
rımız Gemlik’imizi 
Türkiye şampiyona 
larında temsil etsin. 
Ama maalesef Gem
lik futbolu dibe 
vurmuş durumda. 
Hiç kim senin de 
umurunda değil.

Daha iki hafta önce 
şampiyonluk 
maçımızda adeta bizi 
kafese hapsettiler. 
Siyasette biz 
Orhangazi’den çok 
daha ötedeyiz. 
Sanayiide gene çok 
öndeyiz. Refah se
viyesi olarak çok 
öndeyiz. Ama ne hik
metse adamlar 
sporda bizi hep alt 
ediyorlar.

Biz de yanlış plan
lanan bir şeyler 
olduğunu kimse 
kabul etmiyor.

Maç stadımız var, 
maçlara kapalı.

İnsanlar kafesler 
arkasından maç 
seyretmekten bıktı. 
Maçlara gelmiyorlar. 
Birileri yanlış şeyler 
yapmış olabilir. Ama, 
biz Gemlik’imizi 
cezalandırmış olu 
yoruz.

Tüm Gemlik’teki 
spor kulüpleri tem
silcileri, tüm hemşeri 
dernekleri temsilci
leri, eski sporcular, 
siyasi parti temsilci
leriyle birlikte bir 
komisyon oluşturma 
mn zamanı geldi de 
geçiyor.

Eğer sporda 
başarılı olmak istiyor 
sak bu komisyon 
derhal kurulmalı. 
Ama herşey etik 
kuralları içersinde 
gelişmeli. Buna en 
güzel örnek Kara- 
cabeydir. Lütfen fut
bolumuzu ikinci ya 
da üçüncü plana it
meyelim.

Bursa, sMl toplum kuruluşlarıyla Birlilıie giiclii
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bur- 
sa'da faaliyet 
gösteren sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileriyle bir 
araya geldi.
Bursa'nın 
Anadolu'nun her 
bir köşesinden göç 
almış renkli bir 
çiçek bahçesini 
andırdığını 
söyleyen Başkan 
Aktaş, "Gerçekten 
çok büyük zengin- 
fiklerimiz, yetkimiz 
var. Bursa'yı 
inşallah birlikte 
daha iyi yarınlara 
taşıyacağız" dedi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nde gerçekle 
şen buluşmaya, 20 
derneğin temsilci
leri ile yönetim ku
rulu üyeleri katıldı. 
Başkan Aktaş, 
Büyükşehir 
bürokratlarının da

yer aldığı buluş 
mada STK temsil
cilerinin sorularını 
cevaplayarak, dav
etlilerin istek ve 
sıkın tılarını din
ledi. Aktaş, göreve 
geldikleri andan 
itibarin STK'ların 
büyük bir ilgisiyle 
karşılaştıklarını 
hatırlatarak, 18- 
20'şerli gruplar 
halinde dernek

temsilcilerini 
Büyükşehir'de 
ağırladıklarını ve 
taleplerini aldıkla 
rını ifade etti. 
Bursa'nın 2 milyon 
936 bin kişilik nü
fusuyla güçlü bir 
şehir olduğunu ve 
her yıl bir 
Çanakkale kadar 
büyüdüğünü 
söyleyen Başkan 
Aktaş, "Büyükşe 

hir'in yetki alanı 
çok geniş. Ulaşım, 
alt yapı, çevre, 
turizm ve daha 
birçok konu yetki 
sınırla rımız 
içerisinde. Malî an
lamda bazı 
sıkıntılarımız bu
lunuyor, ama ham- 
dolsun güçlü bir 
belediyemiz var. 
Ben bir kere Bur- 
sa'ya güveniyo

rum. Sizlerin de 
katkısıyla, renkli 
bir çiçek bahçesini 
andıran bu güzel 
şehri inşallah çok 
daha iyi yerlere 
getireceğiz" diye 
konuştu.
Başkan Aktaş, 
STK'larla olan 
buluşmasında, 
Bursa'nın yatay 
büyümesinden 
yana olduklarını 
ifade etti. Başta 
ulaşım, trafik ve 
kentsel dönüşüm 
olmak üzere Bur- 
sa'daki birçok 
sıkıntıyla uğraş 
tıklarını, yaptıkları 
müdahalelerle 
ulaşım ve trafiğin 
yıl sonuna kadar 
yüzde 40 oranında 
düzeleceğini anla
tan Başkan Aktaş, 
kentsel dönüşüm 
de ise düşük katlı 
yatay yapılanmayı 
desteklediklerini 

vurguladı. 
Sanayiyle alakalı 
ise Bursa'nın bu 
alanda büyümesi 
gerektiğini ifade 
eden Başkan 
Aktaş, 
"1/100000'lik plan 
tanımlanamamış. 
İnşallah yıl 
içerisinde bunu 
sonuçlandırırsak, 
belli oranda netic
eye ulaşmış 
olacağız. Biz Bur- 
sa'yla yatıp Bur- 
sa'yla kalkıyoruz. 
Bizim eserler 
bırakmak, hayır 
dua almaktan 
başka derdimiz 
yok" şeklinde 
konuştu.
Başkan Aktaş, 
konuşmasının 
sonunda toplantıya 
katılanlarla hatıra 
fotoğrafı çektirerek 
kendisine getirilen 
hediyeleri 
kabul etti.
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Bursa'da Güzellik Fuarı başladı
Bursa'da, Netvvork 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen "BU 
COS Kozmetik ve 
Güzellik Fuarı" 
başladı.
Netvvork Fuarcılık 
Genel Müdürü 
Haşan Eker, Meri
nos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi'n 
de (AKKM) 
gerçekleşen fuarın 
açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 
bu etkinliğin 
hazırlanmasında 
emeği geçen her 
kese teşekkür etti. 
Kozmetik ve 
Güzellik Fuan'nın 
başarılı geçeceğine 
inandığını aktaran 
Eker, "Şehir 
dışından ve kentten 

pazar günü buraya 
gelecek bine yakın 
misafir olacak. Oda 
başkanları gelecek. 
Fuara yaklaşık 20 
bin ziyaretçi bekli 
yoruz." dedi 
Türkiye Berberler 
ve Kuaförler Fede 
rasyonu Başkanı 
Bayram Karakaş da 
insanoğlu var 
olduğunca güzellik 
ve bakım kavramla 
rının da var olaca 
ğını dile getirerek, 
İnanıyoruz ki 2018 
saç trendleri, 
kullanılan ürünler, 
bu fuarda herkesle 
tanıştırılacaktır. 
Fuarlar, insanları 
yenileştiriyor. Bu 
bakımdan fuarların 
sektöre etkisi güzel

oluyor." ifadesini 
kullandı.
Daha sonra Vali 
İzzettin Küçük, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
Başkan Yardımcısı 
Cüneyt Şener, Net- 
work Fuarcılık 
Genel Müdürü 
Haşan Eker, Türkiye 

Berberler ve 
Kuaförler Fede 
rasyonu Başkanı 
Bayram Karakaş, 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Arif Tak 
tarafından fuarın 
açılış kurdelesi 
kesildi.
- "Çocuk Gelinler 
Olmasın" temalı 
defile 
Açılış töreninin 

ardından fuar 
alanındaki pod 
yumda, "Çocuk 
Gelinler Olmasın" 
temalı bir defile 
gerçekleştirildi. 
Defilede gelinlikle 
podyuma çıkan 
mankenlerin 
saçlarını şekillen 
diren kuaförler, 
çocuk gelinlerin saç 
ve makyajlarını 
yapmadıklarını 
ifade etti.
Defilenin sonunda 
ise podyumda tem
sili "çocuk gelinin 
üzerindeki gelinlik 
çıkarıldı. Gelinliğin 
altındaki mavi okul 
önlüğüyle sahnenin 
önüne gelen çocuk 
gelin, "evlenmek is
temiyorum." dedi.

Valilik, Büyükşehir 
Belediyesi, BTSO, 
KOSGEB, Türkiye 
Berberler ve 
Kuaförler Federas 
yonu, Bursa Kua 
förler Odası, Bursa 
Berberler Odası 
tarafından des 
teklenen fuarda, 4 
gün boyunca yeni 
ürünlerin ve yön
temlerin tanıtımı, 
eğitim programları 
ve defileler 
gerçekleştirilecek. 
Estetik, dermatoloji, 
kozmetik, el ve ayak 
bakımı, makyaj, saç 
bakımı gibi alan
larda faaliyet 
gösteren 52 
firmanın stant açtığı 
fuar, 11 Şubat'ta 
sona erecek.

t

BursalI eğitimciler MİM mercek altına aldı!
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) Küresel 
Fuar Acentesi Pro
jesi çerçevesinde 
eğitim kuramlarının 
temsilcileri İn
giltere'de düzenle
nen The Bett Show 
Eğitim Fuan'nı mer
cek altına aldı. 
BursalI firmaların 
ihracatçı kimliğini 
güçlendirmek ve 
dünyaya açılmala 
rını sağlamak 
maksadıyla BTSO'
nun öncülüğünde 
düzenlenen Küresel 
Fuar Acentesi pro
jesi, 2018 yılında 
yeni fuar organi 

zasyonlarını sürdü 
rüyor. BTSO 
üyeleri, İngiltere'nin 
başkenti Londra'da 
düzenlenen The 
Bett Show Eğitim 
Fuan'nı inceledi. 
BTSO heyeti, 
dünyanın en önemli 
eğitim kurumla 
rından olan Oxford 
Üniversitesi'ni zi
yaret etti. Oxfprd 
Üniversitesi Öğre 
tim Üyesi Doç. Dr. 
Nihan Akyelken 
tarafından karşıla 
nan BTSO üyeleri, 
İngiltere'de ki 
eğitim sistemi ve 
Oxford Üniversite- 
si'ndeki yapılanma

ve kabul şartları ile 
ilgili brifing aldı. 
Heyet ayrıca Lon- 
don Business Sc 
hool ve British 
Council eğitim 
kuramlarını da 
ziyaret etti.
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi Haşan 
Gürses, İngiltere 
The Bett Show 
Eğitim Fuan'nın 

eğitim ekipmanları 
ve teknolojileri 
alanında en önemli 
markaların buluştu 
ğu organizasyonlar
dan birisi olduğunu 
söyledi. BTSO'nun 
Küresel Fuar Acen
tesi Projesi kapsa 
mında BursalI 
firmaları şimdiye 
kadar 135'e yakın 
fuar ve B2B organi

zasyonu ile 
buluşturduklarını 
ifade eden Gürses, 
"Bu programlara 5 
binden fazla BTSO 
üyesi katıldı. 2018 
yılında 40'a yakın 
fuar programını 
takvimimize aldık. 
İngiltere programı 
mızda üyelerimiz, 
fuardan ve kurum 
ziyaretlerinden 
olumlu izlenimlerle 
ayrıldı. Bursa iş 
dünyamızın talep
leri doğrultusunda 
fuar organizas 
yonlarımızı sürdü 
rürek, kent ekonomi 
sine katkılarımızı 
artırmayı hedefti 

yoruz" dedi 
Heyet Başkanı ve 
Meclis Üyesi Serdal 
Gülmez, The Bett 
Show Eğitim 
Fuan'nın heyet için 
oldukça yoğun 
geçtiğini belirterek, 
"BTSO'nun 
öncülüğünde güzel 
bir iş gezisi 
gerçekleştirdik. Zi
yaretçiler memnun 
ayrıldı. Kurum zi
yaretleri de fuar 
programı kadar ver
imli geçti. Üyeler
imiz için önemli bir 
tecrübe oldu. Orga
nizasyondan dolayı 
BTSO'ya teşekkür 
ediyorum" dedi.

Gemlik KO-fez ABONE OLDUNUZ MU?

14^
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Emeklilere müjde! Mart ayında ntlenecek
Emeklilerin ek 
ikramiyelerinin 7 bin 
500 liraya kadar 
olan kısmı başvuru 
tarihinden itibaren 3 
ay içinde ödenmişti. 
İkramiye tutan 7 bin 
500 lirayı geçenlerin 
ise Mart ayında 
ödenecek 
Emeklilere ek 
ikramiye yolu açan 
Kanun 27 Ocak 2017 
yılında yürürlüğe 
girdi. Başvuranların 
ikramiyeleri 
hesaplarına yatırıldı. 
Ek ikramiyelerin 7 
bin 500 liraya kadar 
olan kısmı başvuru 
tarihinden itibaren 3 
ay içinde ödendi. 
İkramiye tutan 7 bin 
500 lirayı geçenler 
ise kalan kısmını 
2018'in Mart ayında 
alacak.

Başvurmayan 
emeklilerin ise 
ikramiye farkı yandı. 
Düzenlemeden 
bugüne kadar 232 
bin 506 kişi 
yararlandı. SGK 
tarafindan bu 
kişilere yaklaşık 1 
milyar 89 milyon lira 
ödeme yapıldı.

MEMUR VE EMEKLİ 
MAAŞLARI 2018

Maliye Bakanlı 
ğınca, enflasyon 
oranından kaynaklı 
ilave yüzde 1,69 
artış ile kamu 
çalışanlarının aylık 
ve ücretlerinde 
ocaktan geçerli 
olmak üzere 
toplamda yüzde 
5,69 artış yapıldığı, 
böylece aile yardımı

ödeneği dahil en 
düşük memur 
maaşının 2 bin 893 
liraya yükseldiği 
bildirildi.
Bakanlıktan, kamu 
görevlileri ve 
emeklilere yönelik 
zamlara ilişkin 
yapılan açıklamada, 
bu yıl kamu 
görevlilerinin mali 
ve sosyal 
haklarında yapılan 
artışların "Kamu 
Görevlilerinin Gene

line ve Hizmet 
Kollarına Yönelik 
Mali ye Sosyal Hak
lara İlişkin 2018 ve 
2019 Yıllarını Kap
sayan 4. Dönem 
Toplu Sözleşme" 
ile belirlendiği 
hatırlatıldı.
Bu yılın ocak 
ayından geçerli 
olmak üzere kamu 
görevlileri ile 
memur emeklilerinin 
tamamının maaş ve 
ücretlerinde yüzde 4 

artış öngörüldüğü 
anımsatılan 
açıklamada, 2017 
yılı ikinci altı aylık 
döneminde enflas 
yonun yüzde 5,69 
olarak gerçekleştiği 
kaydedildi.
Bu enflasyon 
oranından kaynaklı 
olarak ilave yüzde 
1,69 artış ile birlikte 
kamu çalışanlarının 
aylık ve ücretlerinde 
ocak ayından 
geçerli olmak üzere 
toplamda yüzde 
5,69 oranında artış 
yapıldığına dikkat 
çekilen açıklamada, 
bu çerçevede aile 
yardımı ödeneği 
dahil en düşük 
memur maaşının 2 
bin 721 liradan 2 bin 
893 liraya yükseldiği 
bildirildi.

Açıklamada, memur 
emeklilerinin 
aylıklarında da 2018 
ocak ayında en
flasyon zammı dahil 
yüzde 5,69 artış 
yapıldığına işaret 
edilerek, en düşük 
memur emekli 
aylığının bin 871 li
radan bin 978 liraya 
yükseldiği belirtildi. 
Bu dönemde SSK 
ve Bağ-Kur emekli 
aylıklarında da 
yüzde 5,69 artış 
sağlandığı vurgu
lanan açıklamada, 
"Böylece en düşük 
SSK emekli aylığı 
bin 485 liradan bin 
570 liraya, en düşük 
esnaf Bağ-Kur 
emekli aylığı ise bin 
330 liradan bin 405 
liraya yükselmiştir." 
ifadeleri kullanıldı.

Borçlar Kapıya dayandı!
Maliye Bakanlığı bir 
yandan ekonomide 
istihdamı, üretimi, 
yatırımı teşvik ede
cek bir dizi düzenle
meyi hayata geçir 
meye çalışırken, 
diğer yandan de
prem, sel, kuralık 
gibi doğal afetler
den dolayı ertelenen 
vergileri tahsil 
etmeye hazırlanıyor. 
Bu kapsamda 2011 

yılı Ekim ayında 
Van’da yaşanan iki 
büyük deprem 
sonrası Bakanlar 
Kurulu bu ilin yanı 
sıra, Bitlis’in Adil- 
cevaz ve Ağrı’nın 
Patnos ilçelerinde 
mücbir sebep hali 
ilan etmişti. 
Mücbir sebep hali 
ile mükelleflerin 
beyannameleri ve 
tahakkuk etmiş 

vadesi deprem tari
hinden sonrasına 
rastlayan her türlü 
vergi, ceza, gecikme 
faizi ödemeleri 
durdurulmuştu. Söz 
konusu mükellefler 
2011 yılından bu 
yana biriken vergi 
borçlarının da tıpkı 
1999 yılında Mar
mara depremi 
sonrasında olduğu 
gibi terkinini (affı) 

istiyor. Söz konuşu 
illerdeki yeminli 
mali müşavir odaları 
geriye dönük 
borçların terkini du
rumu ile ilgili 
yaptıkları 
girişimlerin sonuç
suz kaldığına dikkat 
çekiyor.
ESNAFIN 3’TE 2’Sİ 
İCRALIK OLACAK 
Yeni Şafak’a biriken 
vergi borçlarının

ödeme döneminin 1 
Ocak 2018 tarihin
den itibaren 
başladığını dile ge
tiren mükellefler, 
“Şimdi geriye dönük 
7 yıllık birikmiş 
borçların 24 ay 
boyunca ödemeleri 
başladı. Esnafımızın 
bu borçları ödeye

cek durumu yok. 
Kooperatifimiz 
de 62 esnaf vardı 
ama şu an sayı 
35’e düştü.
Vanlı esnafla 
nn 3’te 2’si vergi 
borçları yüzünden 
icralık olacak” 
ifadeleri ile dert
lerini anlattılar.
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Borusan Mannesmann, ABD’de gerçekleştirdiği önemli hat borusu tedarik projelerine bir yenisini daha ekledi

BonsanMannesınatftoıIlSmiııoııMaıtılıi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Telefon ve internet dolandırıcıları 
Gazetelerde her gün bir veya bir kaç 

kişinin telefon veya interden üzerin 
den dolandırıldığı haberlerini okuyor
sunuz.

Son günlerde bu trafikte bir hızlan 
ma var.

Cep telefonuma gelen mesajları 
dikkatli okumadan cevaplasam biliyo
rum ki benimde başım ağrıyacak.

Çünkü bir tarihde böyle bir olay başı 
ma gelmişti. Ben de haber konusu 
olacak şekilde kazıklanmıştım. 4’de

Borusan Mannes
man n, son yıllarda 
ABD’de gerçekleş 
tirdiği önemli hat 
borusu tedarik pro
jelerine bir yenisini 
eklemeye hazırlan/ 
yor. Şirket, Amerikan 
doğal gazını uluslar 
arası pazarlara satış 
için Atlantik Okya 
nusu kıyısına ulaş 
tıracak hattın 368 
kilometre uzunlu 
ğundaki kısmının 
boru tedarik işini 
üstlendi. Sayfa 2’de

BursaVaflfiârıulenvariım
' —;-----. dolandırıcıların, özellikle engelli vatandaş

talealtnııeıttarejnıeııinwang
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Borusan Mannesmann, ABD’de gerçekleştirdiği önemli hat borusu tedarik projelerine bir yenisini daha ekledi

İn IsmM'b IH mili Millik m

Borusan Mannes
mann, son yıllarda 
ABD’de gerçekleş 
tirdiği önemli hat 
borusu tedarik pro
jelerine bir yenisini 
eklemeye hazırlanı 
yor. Şirket, 
Amerikan doğal 
gazını uluslararası 
pazarlara satış için 
Atlantik Okyanusu 
kıyısına ulaştıracak 
hattın 368 kilometre 
uzunluğundaki 
kısmının boru teda 
rik işini üstlendi. 
09.02.2018, İstanbul. 
Spiral kaynaklı boru 
teknolojisinde 
yaptığı hamlelerle 
hat borularında 
dünya pazarlarının 
güçlü ve aranan 
markası olan Boru

san Mannesmann, 
ABD’de yeni ve 
önemli bir proje 
üstlendi. Yeni boru 
hattı ABD’nin Tek- 
sas eyaletindeki 
Permian doğalgaz 
yataklarından çıkan 
gazı Atlantik 
Okyanusu 
kıyısındaki Corpus 
Christi’ye 
ulaştırarak ABD 
gazının uluslararası 
pazarlara satılma 
sini amaçlıyor. 
Borusan Mannes 
mann’ın üstleneceği 
kısmın uzunluğu 
368 km olan pro
jenin kontrat bedeli 
ise 173 milyon ABD 
doları mertebesinde 
gerçekleşecek. Hat 
için gerekli 42”

çapındaki boruların 
tamamı dünyanın en 
ileri teknolojiye 
sahip spiral boru 
üretim tesislerinden 
biri olan Borusan 
Mannesmann Gem
lik tesislerinde 
üretilecek. Boruların 
2018 yılı içerisinde 
sevk edilmesi 
planlanıyor.
Borusan 
Mannesmann’ın 
başarılı performansı 
yeni projeyi getirdi! 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Borusan Mannes
mann Genel Müdürü 
Zafer Atabey şunları 
söyledi: 
“Borusan Mannes
mann, başta boru 
hatları olmak üzere 

çelik boru sek
törünün birçok 
alanında tüm 
dünyada bilinen ve 
aranan bir marka 
haline geldi. Halen, 
Türkiye’deki üreti
ciler arasında, 
Amerika’ya spiral 
kaynaklı hat borusu 
satışında tek kalifiye 
şirket Borusan 
Mannesmann’dır. 
ABD’de son 3 yılda 
prestijli ve yüksek 
tonajlı hat borusu 
işlerinde olağanüstü 
bir performans gös
terdik ve takdir 
edilen bir marka 
olduk. Dünyada ilk 
defa, ABD’ye 445km 
ve Meksika’ya 
120km olmak üzere 
deniz aşırı bir ülke

den her biri 24,5 
metre boyunda hat 
borusu ihracatını ve 
sevkiyatını sorun
suz bir şekilde 
gerçekleştirdik. Bu 
bakımdan, ABD 
ekonomisi için çok 
önemli olan ve hat 
güvenliği açısından 
uzmanlık ve güve
nilirlik gerektiren 
böyle bir projeyi 
almış olmamız bizim 
için sürpriz değil. 
Yeni proje tonaj ve 
kontrat bedeli 
açısından şu ana 
kadar Borusan 
Mannesmann’ın 
aldığı en büyük pro
jedir. Böyle bir pro
jeyi üstlendiğimiz 
için mutlu ve gu
rurluyuz. Çelik

boruda Türkiye’nin 
uluslararası bir 
markası olarak bir 
kez daha ülkemizi 
en iyi şekilde temsil 
edeceğiz.
Borusan, dünya 
ticaretinde gün 
geçtikçe artan ve 
ciddi boyutlara 
ulaşan korumacı 
önlem girişimlerine 
direnerek, dünyanın 
en prestijli projeler
ine katma değerli 
enerji boruları 
ihracatını devam 
ettirmekte ve 
Türkiye ekonomi
sine katkıda 
bulunmaktadır. 
Bu yoldaki 
çalışmalarına azimle 
ve kararlılıkla 
devam edecektir.”

Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıkla 
mada, Vali İzzettin 
Küçük ve Valiliğin 
ismi kullanılarak 
yapılan yardım 
taleplerine itibar 
edilmemesini is
tendi.
Dolandırıcıların, 
özellikle engelli 
vatandaşlar için 
engelli aracı ve 
benzeri yardım talep 
ettikleri belirtilen

açıklama şöyle: 
"Bazı şahıslar 
tarafından Sayın 
Valimiz ve 
Valiliğimizin ismi 
kullanılarak çeşitli 
firma ve iş 
adamlarından 
özellikle engelli 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını 
gidermek için 
engelli aracı ve 
benzeri yardım 
talep edildiği

öğrenilmiştir. Valiliğimizin her-
Konu ile ilgili hangi bir ilgisi ve

talimatı bulun 
madiği gibi adı 
geçenlerin 
yakalanması 
konusunda 
gerekli tahkikat 
başlatılmıştır.
Vatandaşlarımızın, 
gerek engellilere 
yönelik ve 
gerekse diğer 
konularda telefon 
marifetiyle arayıp 
kendilerini devlet 
yetkilisi gibi

göstererek yardım 
talep edenlere 
kesinlikle itibar 
edilmemeleri, 
herhangi bir 
kişi ya da hesap 
numarasına 
kesinlikle para 
yatırılmamalan, 
söz konusu du
rumda ilgili birim
lerle ivedilikle 
irtibata geçme 
leri, kamuoyuna 
saygıyla duyurulur."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Bursa'fe katık eller polise taluldı
Bursa'da polisin 
kontrol noktasında 
bir kamyonette 
yaptığı aramada 
kaçak koyun eti ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
Karacabey ilçesi 
Bandırma girişin 
deki polis kontrol 
noktasında 
durdurulan kamyo
netin kasasında et 
par çalan olduğu 
fark edildi. 9 adet 
kesil miş koyun 
etini gören polis 
ekipleri, yaptıkları 
kontrolde etlerin 
hiçbir kaydı 

Kullaıdığı trakitinin alanın iaMı
Bursa'da kullandığı 
traktörün altında 
kalan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Olay, Kestel'in 
Dudaklı Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
16 BBS 37 plakalı 
traktörün sürü 
cüsü İsmail Aydın 
(57), kullandığı 
traktörün 
hakimiyetini kay
betti. Traktör su
kanalına devrildi. 
Su kanalına de
vrilen traktörün 
altında kalan Aydın, 
olay yerinde can

MÜlSniUK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

bulunmadığı için Akçalar'a götürül nezaretinde
zabıta ve İlçe Tarım düğü öğrenilen gömülerek imha
Müdürlüğü ekiple koyun etlerine edilirken, araç
rine bildirdi. kaçak ve bozuk . sürücüsüne de İlçe 
İlçe Tarım Müdürlü olduğu gerekçe- Tarım Müdürlüğü
ğü yetkilileri, Man siyle el koydu. Etler tarafından cezai
yas'tan geldiği ve zabıta ekiplerinin işlem uygulandı.

verdi. Kazayı 
gören vatandaşlar 
hemen jandar 
mayı aradı.
Kaza yerine gelen

112 ekiplerince mü
dahale edilen İsmail 
Aydın kurtarıla 
madı. İsmail 
Aydın'ın cenazesi

savcının yaptığı 
inceleme sonrası 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp Ku- 
rumu'na kaldırıldı

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533 961 64 57

itilip

Bursa'da kaçak avlanan 300 kilo kum 
midyesi ele geçirildi 
Olay Karacabey ilçesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç'nin 
kaçak midye avladığı istihbaratını alan 
Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
şahsı yakalamak için harekete geçti. 
A.Ç'nin kaçak midyeleri taşıdığı araç 
durduruldu. Kontrollerde yaklaşık 300 
kilogram ağırlığında 22 çuval kaçak 
kum midyesi bulundu. Midyeler Kara
cabey İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim 
edildi. Kaçak midye avlayan A.Ç.'ye Su 
Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 
para cezası kesildi.

tıirtiS 
mi mim a»
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sigara is
teme meselesi yüzünden tartıştığı 
gençler tarafından kaçırılan lise öğren 
cisi, bıçaklandıktan sonra tarlaya atıldı. 
Genç ölüm kalım mücadelesi verirken, 
zanlılar polis tarafından kısa sürede 
yakalandı.
Lise öğrencisi 16 yaşındaki Ö.F.G., 
önceki gün sigara isteme meselesi 
yüzünden lise öğrencileri Y.G., D.G. ve 
M.G. ile tartıştı. Okuldan çıkarak 
Mesudiye Mahallesindeki evine git
mekte olan Ö.F.G., daha önce tartıştığı 
Y.G., D.G. ve M.G. tarafından özel oto
mobile bildirilerek kaçırıldı. Araç 
içerisinde darp edilen Ö.F.G., 
göğsünden ve bacağından bıçaklanarak 
Mesudiye Mahallesi'nde bir tarlaya 
bırakıldı. Kanlar içerisinde kalan Ö.F.G., 
yürüyerek Cemil Sönmez İlkokulu 
karşısındaki parka gelerek vatan 
daşlardan yardım istedi. Olay yerine 
çağrılan sağlık ekibinin ilk müda
halesinin ardından yaralı genç İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.F.G., 
durumunun ağır olması üzerine 
ameliyata alındı.
Bıçakladıkları Ö.F.G.'yi tarlaya bırakarak 
kaçan Y.G., D.G. ve M.G., emniyet ekip
leri tarafından kısa sürede yakalandı. 
Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajanş
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Güne Bakış ByBeyaz D öner hmnete acımı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Telefon ve internet dolandıncılan
Dün BursaValiliği’nden yayınlanan bir 

açıklama ile bu konuyu irdelemek iste
dim.

Sayın Valimiz açıklamasında, kendi adı 
ve valiliğinin adı kullanılarak yapılmak is
tenen yardım istemlerine itibar edilmeme 
sini istemiş.

Dolandırıcıların, özellikle engelli vatan 
daşlar için engelli aracı ve benzeri 
yardım talep ettikleri belirtiliyor.

Cep telefonuma gelen bir örneğin dolan 
dincilik olacağını düşünerek sizlerle 
paylaşıyorum. Biliyorum ki sizlere de 
aynı mesajlar geliyordur.

“2007-2015 yılları arasında çektiğin iç 
kredilerden fazla faiz alınmıştır. Zararı 
yasal yolla 3 kat kadar fazla geri ala 
caksınız. Başvuruda bulunmak için 
08882990011...”

Örneğin. Halk Bankasından gelen bir 
mesaj var.
“SMSHalk
Tebrikler!!! Halkbank’tan 150 TL. Paraf 

Para kazanma şansı yakaladınız!!!
Internet bankacılığına giriş yapın 

Kazanma fırsatı yakalayın!!!"11
Bu mesaja karşılık bir başkası ise 

şöyle:
“S. UYSAL
Halkbank’tan Sizlere Özel 75 TL. Paraf- 

para Kasanın! KATILIM İÇİN 
http.//Bbit.do/Parafly B002”

Bu konuda güvenlik güçleri ve banka 
yetkilileri bir araştırma yapmalı.

Cep telefonları ile kendilerini Emniyet 
Müdürü veya Savcı tanıtan dolandırıcılar, 
vatandaşların boşluklarından yararla
narak yaptıkları kurgu ile hesaplarından 
terör örgütüne para aktarıldığını be
lirterek. çeşitli dolaplar çevirip vatanda 
şın hesap numaralarını alarak veya 
bankadan para çektirip kendilerine 
veraırefek doıahaırriMaıar.
Bir zamanlar da kontür dolandırıcıları 

vardı.
Dolandırıcılık bununla da bitmiyor.
Bir grup var ki bunlar ATM ler önünde 

yaşlıların emekli maaşlarını götürüyorlar.
Yardım isteyenlerin yanına 

yaklaşanından, ATM’lere kopyalama 
cihazları koyana kadar türlü türlüleri var.

Siz siz olun bu tür dolandırıcılara karşı 
dikkatli olun.

Çünkü her insanın mutlaka boş bir anı 
olur.

Bu kişiler eğitimsiz kişiler yanında 
ümranlarının önünde Prof, yazanları bile 
kandırmada becerikliler.

Her biri bir sanatkar, bir oyuncu gibi. 
Telefondaki konuşmasında sanki. 
Savcı ile konuyormuş hissini size veri 

yor ve o sese güvenerek, sesin istediğini 
bir robot gibi yerine getiriyorsunuz.

Sonraki pişmanlıklar işe yaramıyor.
Sizin bin bir emekle elde ettiğimiz 

önemli birikimleriniz elinizden uçuyor.
Aman dikkat!

İlçemiz İstiklal 
Caddesi’nde düzen
leme çalışmalarını 
tamamlayan By- 
Beyaz Döner 
düzenlenen törenle 
hizmete girdi.
Dün, saat 13.oo de 
İstiklal Caddesi 
Ziraat Bankası 
karşısında hizmete 
açılan ByBeyaz 
Döner’in açılış 
kurdelesini 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, İşletme 
sahibi Cengiz 
Osmanoğlu ve 
ailesi birlikte 
kestiler.
Açılışta konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’e her gün 
yeni ve güzel 
işyerlerinin 
açıldığını belirterek, 
işletme sahiplerine 
hayırlı olmasını ve 
bol kazançlar ge
tirmesini diledi. 
Daha sonra, 
işyeri gezildikten 
sonra konuklara 
ikramlarda bu
lunuldu.
ByBeyaz Döner 
konseptiyle 
düzenlenen işyeri 
tavuk döner 
yanında et döner, 
ızgara köfte, dürüm 
tavuk ve et döner,

sandwıç tombik, pi- çorbasıyla 
deli köfte, İskender, Gemliklilere
köfte ve günün hizmet verecek.

İşletme sahibi 
Cengiz Osmanoğlu, 
ByBeyaz Döner 
markasının kalite
sine güvenerek, 
Gemlik, Orhangazi, 
Yalova ve Bursa’nın 
kalitesiyle Gem
liklilere hizmet 
vereceklerini 
ve müşterilerini 
memnun etmek 
ten başka bir 
amaçlarının 
olmadığını 
söyledi.

Cemlik’i sis bürüdü
Dün sabah saat
lerinde hava 
ısısında meydana 
gelen değişimler 
sonucu, ilçemiz 
üzerini tamamen 
sis kapladı. 
Orhangazi yönün
den gelen su buharı 
adeta Gemlik 
üzerinden şelale 
gibi akarak, 
Gemlik’i örttü. 
Saatler boyu 
dağalmayan sis, 
yüksek tepelerden 
ilginç görüntülere 
neden oldu.

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Haciz mıılanusına »eni düzenleme
Meclis'e sunulan 
yeni yasal düzen
leme ile kamu 
tarafından hacze 
dilmiş malların 
tespit edilen 
değerinin yüzde 10 
fazlasının öden
mesi şartıyla hac 
zin kaldırılması ve 
aynı mala 3 ay müd 
detle tekrar haciz 
konulmamasının 
önü açıldı.
Hükümet, 81 mil 
yon vatandaşı 
doğrudan ilgilen 
diren son dönemin 
en kapsamlı ekono 
mi reform paketini 
tamamladı. Pakette 
7'den 70'e herkesi 
ilgilendiren düzen
lemeler yer alıyor. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne 
(TBMM) sevk edi 
len Vergi Kanunları 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Deği şiklik Yapılma 
sı Hakkında Kanun

Tasarısının İçeriğin 
de, kamu alacakla 
rımn tahsilatında 
etkinliğin artması 
için önemli bir 
iyileştirme sağla 
yan düzenlemeye 
de yer verildi. 
Maliye Bakanlı 
ğı'nca bu konuda 
yaşanan mağduri 
yetlerin önlen
mesini ve kamu 
alacaklarının 
ekonomiye kazan 
dırılmasını amaçla 
yan çalışmalardan 
biri olan düzen
lemede, 6183 sayılı 
Kanuna göre hac 

zedilmiş malların 
tespit edilen değe 
rinin yüzde 10 fazla 
sının ödenmesi 
şartıyla haczin 
kaldırılması ve aynı 
mala 3 ay müdde
tle tekrar haciz 
konulmaması 
kararlaştırıldı.
Tasarıyla amme 
borçlusunun haci
zli malı üzerinde 
tasarrufuna imkan 
verilmek suretiyle 
kamu alacaklarının 
tahsilatında etkinli 
ğin artırılması 
sağlanacak. 
Haczedilen malla 

rın ilgili kanuna 
göre tespit edilen 
değeri esas alına 
rak tahsilat yapıl 
ması ve buna bağlı 
olarak haczin 
kaldırabilmesine 
imkan veriliyor.

DÜZENLEMENİN 
İÇERİĞİ
"6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında 
Kanuna göre 
amme borçlusu
nun borcuna yete
cek miktardaki 
mallarının hacze 
dilerek paraya 
çevrilmesi, cebren 
tahsil şekilleri 
arasında yer 
almaktadır. Anılan 
Kanun, kural 
olarak hacizli 
menkul ve gayri
menkul malların 
açık artırma usulü 
ile satılarak paraya 
çevrilmesi, menkul 
malların ise Ka
nunda öngörülmüş 

sınırlı hallerde 
pazarlık usulü ile 
satılabilmesi esa 
sini getirmektedir. 
Madde ile, icra 
yoluyla yapılan 
satışlardan elde 
edilen sonuçlar 
dikkate alınarak, 
amme borçlusu
nun hacizli malı 
üzerinde tasarru
funa imkân ver
ilmek suretiyle 
kamu alacaklarının 
tahsilatında etkinli 
ğin artırılması 
amaçlanmakta, 
haczedilen malla 
rın 6183 sayılı Ka
nuna göre tespit 
edilen değeri esas 
alınmak suretiyle 
tahsilat yapılması 
ve buna bağlı ola 
rak haczin kaldın 
labilmesine imkân 
verilmektedir.
Düzenleme, Maliye 
Bakanlığına bağlı 
tahsil dairelerince 
6183 sayılı Kanuna 
göre haczedilen 

malların, aynı Ka
nuna göre tespit 
edilen değerinin 
%10 fazlasıyla bir
likte Ödenmesi ve 
maddede belirtilen 
diğer şartların da 
sağlanması 
kaydıyla, mahcuz 
mal üzerine tatbik 
edilen hacizlerin 
kaldırılması ve üç 
ay süreyle aynı mal 
üzerine tahsil 
dairelerince haciz 
konulmamasını 
sağlamaktadır. 
Madde ile ayrıca 
bu hükmün, haczi 
kaldırılan malın 
üçüncü şahıslar 
tarafından amme 
borçlusu lehine 
teminat olarak gös
terilen mal olması 
halinde, üçüncü 
şahsın 6183 sayılı 
Kanun kapsamına 
giren borçları 
için uygulanma 
yacağı yönünde 
düzenleme 
yapılmaktadır."

Yurt dışına çıkacaklar hu tuzağa düşmeyin!
Yurt dışı seyaha
tine çıkacak olan 
vatandaşlara, inter
net üzerinden bazı 
danışmanlık 
firmaları üzerinden 
vize tuzağı kuruldu 
ğu ortaya çıktı. 
Yurt dışı seyaha
tine çıkacak olan 
vatandaşlara, inter
net üzerinden bazı 
danışmanlık 
firmaları üzerinden 
vize tuzağı kurul 
duğu ortaya çıktı 
Yurt dışı seyaha
tine çıkacak olan 
vatandaşlara kritik 
vize uyarısı geldi. 
Internet siteleri üz
erinden vize 
aldıklarını söyley
erek vatandaşları 
tuzağına düşüren 
danışmanlık şirketi 
kılığında faaliyet

gösteren 
dolandırıcılar 
aldıkları ücretleri 
iade etmeyerek 
vatandaşları 
mağdur ederken, 
durumdan 
şüphelenenleri ise 
verdikleri iki cevap 
ile ikna ediyorlar 
300 İLE 500 TL 
ARASINDA ÜCRET 
İSTİYORLAR 
Seyahate çıkacak 

vatandaşlardan 
resmi vize işlem 
lerini yapmakla 
yetkili olan şirket 
lerin ismini kulla
narak, vize başvu 
rusu için 300 ile 
500 TL arası ücreti 
kendi şirket 
hesaplarına 
yatırmasını talep 
eden danışmanlık 
firmaları paralar 
yatırıldıktan sonra 

her hangi bir işlem 
yapmadan vatan 
daşı mağdur 
ediyor.
Vize dolandırıcıları 
şüpheye düşen 
vatandaşlar firmayı 
telefonla arayarak 
vize için yetkili 
şirket ile mi 
çalışıyorsunuz 
sorusu yönlendir 
diğinde ise 'Evet' 
cevabı veren, e- 
mail adresinin 
neden yetkili 
şirketin olmadığı 
sorulduğunda ise 
o e-mailde sorun 
olduğu söylenerek, 
güven oluşturul 
maya çalışıyor. 
YETKİLİ ŞİRKETE 
GİDİLDİĞİNDE 
TUZAK ORTAYA 
ÇIKIYOR 
Bu yolla

danışmanlık 
şirketine para 
yatıran vatandaşlar 
vize başvurusu 
için karşı taraftan 
bir cevap gelmey
ince, vize için yetk
ili olan şirkete 
gittiklerinde ise 
herhangi bir 
başvurunun 
olmadığını 
öğrendiklerinde ise 
dolandırıldıklarının 
farkına varıyorlar. 
KAYMAKAMLIK VE 
BAKANLIĞA 
ŞİKAYET EDİN 
Bu şirketler hakkın 
da şikayetlerin gün 
geçtikçe çoğal 
makta olduğuna 
dikkat çeken 
Tüketiciyi Koruma 
Derneği (TÜKO 
DER) Başkanı Aziz 
Koçal, "Vize için 

danışmanlık 
hizmeti verdiklerini 
iddia eden 
şirketlerin 
mağduru olan 
vatandaşlarımız, 
ödeme yaptıkları 
belgeler ile birlikte 
şirket hakkında bil
gileri de yazarak 
yerleşim yeri 
Kaymakamlıklarınd 
a bulunan Tüketici 
Hakem Heyetine 
müracaat ederek 
hakların arayabilir
ler, unutulmamalı 
ki verilmeyen bir 
hizmetin, ücreti 
olamaz. Ayrıca 
şirket hakkında 
gerekli inceleme 
lerin yapılması 
için, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığına 
şikayetlerini bildire 
bilirler." dedi.

EHÎöEJ ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete ‘ 
Anadolu'nun Sesi 
iPgd-iRhöne 
uygulamasında 
y ay ı rn I a n m a kta d ı r.
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11 milyon 800 hin çalışan yararlanacak!
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, 2018 yılında 
devam eden olan 
asgari ücret desteği 
uygulamasından 
yaklaşık 11 milyon 
800 bin çalışanın 
yararlanacağını 
söyledi.
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, asgari ücret 
desteği uygulama 
sının 100 lira olarak 
bu yıl da devam 
edeceğini be
lirterek, uygulama 
nın kamusal maliye 
tinin yaklaşık 9 
milyar lira olacağını 
söyledi.
Ağbal, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisy
onunda 
görüşmelerine 
başlanan Vergi

Kanunları ile Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karar
namelerde (KHK) 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı'na ilişkin 
sunumunda, tasarı 
ile ihracatçılara 
teşvikler getirdik
lerini, bunlardan 
birinin de Özel 
Tüketim Vergisine 
ilişkin olduğunu 
ifade etti.
İmalatçı ihracat 
çılara teşvik edici 
bir unsur getirdik
lerini anlatan Ağbal, 
"Herhangi bir sebe
ple 3 ay içerisinde 
mal ihraç edile
mezse, mücbir 
sebep olmak kay 
dıyla Maliye

Bakanlığı 3 aya 
kadar ek süre vere
bilecek. Böylelikle 
ihracatçılarımız 
cezalı bir tarhiyatla 
da karşılaşmamış 
olacaklar.” diye 
konuştu.
İhracatçıların, 
ihracatçılar birlikler
ine yaptıkları aidat 
ödemelerine ilişkin 
de düzenleme 
yaptıklarını aktaran

Ağbal, mal ihraca 
tında hasılat üze 
rinden öngörülen 
asgari nispi aidat 
uygulamasında as
gari alt sınırın kaldı 
nldığını kaydetti. 
Öte yandan Ağbal, 
hizmet ihracatına 
mahsus olmak 
üzere de nispi aidat 
uygulamasının 
kaldırıldığını ve 
maktu aidata

geçildiğini ifade etti. 
"İstihdamı destekle 
yen çok sayıda 
düzenleme var" 
Tasarıda istihdamı 
destekleyen çok 
sayıda düzenle
menin yer aldığını 
belirten Ağbal, bun
lardan birinin kadın 
istihdamında kreş 
desteği olduğunu 
söyledi.
Kadın istihdamı 
noktasında kreş 
desteği talebinin 
yıllardır konuşul 
duğunu dile getiren 
Ağbal, şu bilgileri 
verdi: "Bir işveren, 
brüt asgari ücretin 
yüzde 15'ine kadar 
olmak üzere, bu 
seneki rakamlar 
açısından bakılacak 

olursa 300 liraya 
kadar olan bir 
tutar içerisinde 
kadın çalışana 
sağlanan bu kreş 
desteği ücret 
gelirinden 
düşülecek, istisna 
edilecek. Burada 
arkadaşlarımızla 
yapmış olduğumuz 
görüşmelerde 
Bakanlar Kuruluna 
bir yazı yazmak 
suretiyle bu oranı 
yüzde 50'ye kadar 
çıkarma konu 
sunda da bir 
düzenleme yap 
mak istiyoruz. Bu 
konuda da 
sanıyorum önerge 
vereceğiz, o konu 
daki talebi yukan 
çekmiş olacağız.”

Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Aralık ayı 
dış ticaret endeks 
lerini açıkladı. Buna 
göre; ihracat birim 
değer endeksi 
Aralık ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5,4 arttı 
Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 
1,5 ve ham maddel
erde (yakıt hariç) 
yüzde 3,4 azalırken, 
yakıtlarda yüzde 
13,6 ve imalat 
sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) 

yüzde 5,9 arttı. İhra
cat birim değer en
deksi 2017 yılı 
dördüncü çeyrekte 
bir önceki yılın 
dördüncü 
çeyreğine göre 
yüzde 4,2 arttı. En
deks, 2017 yılında 
bir önceki yıla göre 
yüzde 1,5 arttı. 
İthalat birim değer 
endeksi Aralık 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,9 
arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 1,3, ham 
maddelerde (yakıt

hariç) yüzde 14,9, 
yakıtlarda yüzde 
26,7 ve imalat sana 
yinde (gıda, içecek, 
tütün hariç) yüzde 
7,2 arttı. İthalat 
birim değer endeksi 
2017 yılı dördüncü 
çeyrekte bir önceki 
yılın dördüncü 
çeyreğine göre 
yüzde 9,8 arttı. En
deks, 2017 yılında 

bir önceki yıla göre 
yüzde 7,5 arttı. 
İHRACAT MİKTAR 
ENDEKSİ YÜZDE 3 
ARTTI 
İhracat miktar en
deksi Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3 
arttı. Endeks bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 

yüzde 7,2, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 10,8 ve 
imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 5,8 ar
tarken, yakıtlarda 
yüzde 26,6 azaldı. 
İhracat miktar en
deksi 2017 yılı 
dördüncü çeyrekte 
bir önceki yılın 
dördüncü 
çeyreğine göre 
yüzde 5,1 arttı. En
deks, 2017 yılında 
bir önceki yıla göre 
yüzde 8,8 arttı.
İthalat miktar en
deksi Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde

13,1 arttı. Endeks 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 68,2, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 10,8, 
yakıtlarda yüzde 
6,9 ve imalat 
sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) 
yüzde 13,2 arttı. 
İthalat miktar en
deksi 2017 yılı 
dördüncü çeyrekte 
bir önceki yılın 
dördüncü çeyre 
ğine göre yüzde 
12,9 arttı. Endeks, 
2017 yılında bir 
önceki yıla göre 
yüzde 9,5 arttı.

Gemlik Kfrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÜZGÜniYALI SlnSİNDE 

KAMI EŞYALI 
2+1DAİRESAHİBİNDENSATILIK

05353781800
Facebook sayfamız a Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kupon Sistemi geliyor
Gençlerin eğitim 
düzeylerinin attırıl 
ması ve iş gücü 
piyasasının nitelikli 
eleman ihtiyacının 
karşılanması için 
mesleki eğitimde 
yeni bir modele 
geçiliyor.
Mesleki eğitim ala
cak tüm çalışanlara 
verilmesi planlanan 
10 bin TL'lik kupon
lar ile isteyen 
istediği kurumda 
ücretsiz olarak 
eğitim görebilecek. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
ilk defa İstihdam 
Şurası’nda 
açıklanan ‘Kupon’ 
sisteminin detayları 
beli oldu. Edinilen 
bilgilere göre 10 bin 
TL olarak belirlenen

Kuponlar ile isteyen 
istediği kurumda 
mesleki an 
lamda eğitim 
görebilecek.
Nisan ayı itibariyle 
uygulanması plan
lanan yeni modelde 
cep harçlığının yanı 
sıra katılımcıların 
Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) ile 
iş kazası meslek 
hastalığı sigorta 
primleri de 
ödenecek.

NİTELİKLİ 
PERSONEL SAYISI 
ARTTIRILACAK

İlk defa Cumhur 
başkanı Erdoğan 
tarafından İstihdam 
Şurası’nda gün
deme getirilen sis
temi Çalışma ve

Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın ko
ordinesinde Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR) 
yürütecek. Yurt 
dışında uygulanan 
yeni model ile çalış 
ma hayatındaki per
sonelin daha nite
likli hale kavuştu 
rulması hedefle 
niyor.

KURSİYER TERCİH 
YAPACAK

Mesleki eğitim 
kursları için belirli 
hizmet veren ku
rumlar bulunuyor. 
Şöyle ki, özel eğitim 
merkezleri ve üniver 
siteler İŞKUR’un 
desteğiyle girişim 
çilere eğitimler 
veriyor. Yeni düzen
leme olan kupon 
sistemi ile kişi 
İŞKUR’a gelecek ve 
eğitim almak 
istediğini belirtecek. 
Önceden belirlen 

miş olan “Eğitim 
çiler kim, eğitim 
alanlardan yüzde 
kaçı istihdam 
edilmiş...” gibi 
değerlendirmeleri 
kursiyer görecek ve 
buna göre eğitim 
almak istediği yeri 
kendisi tercih ede
cek.

KURSİYERE 
SERTİFİKA GİBİ 
KUPON 
Eğitim alacak 
vatandaşa İŞKUR 
tarafından sertifika 
gibi bir kupon ver
ilecek. Yurt dışında 
da benzer şekilde 
uygulanan bu 
kupon ile seçilen 
eğitim merkezine 
veya üniversiteye 
gidilerek eğitim 
görülecek. Eğitimi 

alan gençlerin 
hemen istihdama 
katılımını sağlamak 
için eğitim 
kurumlarından be
lirli seviyede istih
dam garantisi 
taahhüdü de 
alınacak.

10 BİN TL'YE 
KADARTÜM 
MASRAFLAR 
DEVLETTEN

10 bin TL’lik kupon 
ile kişinin tüm 
eğitim masrafı 
karşılanacak. Ayrıca 
kursiyere cep 
harçlığı verilecek ve 
genel sağlık 
sigortası (GSS) ile iş 
kazası meslek 
hastalığı sigorta 
primleri de 
ödenecek.

Özel eğitim okulları 
ile özel eğitim ve re
habilitasyon merke
zlerinde engelli 
bireylere verilen 
destek KDV hariç 
olmak üzere birey
sel eğitim için aylık 
545 lira, grup eğitimi 
için aylık 153 lira 
olarak belirlendi. 
Özel eğitim okulları 
ile özel eğitim ve

rehabilitasyon 
merkezlerinde 
engelli bireylere 
verilen destek 
eğitiminin bütçe 
den karşılanacak 
kısmı, katma değer 
vergisi hariç olmak 
üzere bireysel 
eğitim için aylık 
545 lira, grup eğitimi 
için aylık 153 lira 
olarak belirlendi.

Bakanlığın 2018 
Yılı Merkezi Bütçe 
Uygulama Tebliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, 1 
Ocak'tan geçerli 
olmak üzere 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, özel 
eğitim okulları 
ile özel eğitim ve re
habilitasyon merke
zlerinde engelli

bireylere verilen 
destek eğitiminin 
bütçeden 
karşılanacak 
kısmı, katma değer 
vergisi hariç olmak 
üzere bireysel 
eğitim için aylık 
545 lira, grup eğitimi 
için aylık 153 lira 
olarak tespit edildi. 
Belirlenen tutarlar, 
Milli Eğitim

Bakanlığı bütçesine 
bu amaçla konulan 
ödenekten, bu 
tutarları aşan 
kısmı ise ilgililer 
tarafından 
karşılanacak.

Söz konusu tebliğde 
yer almayan husus
larda, Milli Eğitim 
Bakanlığınca 
yapılacak düzen
lemeler esas 
alınacak.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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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 MOd. 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 Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkai* »12 OO 2»
DENİZ UÇAÖI »13 •• 13
Paoaaua A km la Saya hat 014 33 32
METRO 313 12 12
Aydm Turtam 313 20 77
»Örer Turizm 312 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 314 43 40
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

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

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

HASTANELER Halk Eğitim Müd. 513 16 46
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HasL 513 23 29
Mer.Sa0.OcaOı 513 10 BB
Tomokay Tomografi 5,3 es 28
Acıbadem 2S0 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. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol
MAR-PET 3O 33
Tuncay Otogaz aıa 4a
Beyza Petrol ata 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6003 

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)

MnMiii
VENÜS SİNEMASI

KAYHAN 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ENES BATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT : 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT
YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com 

yağ!

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN..

MANASTIR

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMGTİNİZDGYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK 
KAFTAN - 

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİY< 

ı ÇEŞİTLERİMİZE 
I PROFESYONEJJ 
\ kadromumL 
»HİZMETİNİZDE^

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

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

1YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: O 532 B15 31 05 GSM: O 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Gemlik Körfez
Kurul uş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Şubat 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK _____ j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Tek liste ile gidilen seçimlerde, Şube Başkanı Kemal Durmaz ve ekibi, yönetime yeniden seçildi, 
ıll ■ ■■ - ■ ■ II ■ ■■ ■

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hafta sonunda 3 toplantı...
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 3 toplantı 

yerel basın açısından önemliydi.
Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’nin 3. 

olağan genel kurulu büyük bir katılım ve 
coşku içinde yapıldı.

Yıllardır gazetecilik yaptım, yüzlerce genel 
kurul toplantısına katıldım.

Bunlar içinde Türk Metal Sendikası’nın 
genel kurulundaki coşkuyu hiçbirinde 
yaşamadım.

Bu coşkunun nedeni ise bir süre önce 
Türk MetaTin MEES ile yaptığı toplu sözleş 
mede alınan yüzde 25'lik zam yatıyor. 4’de

ir

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’nin yapı 
lan 3. genel kurulu büyük ilgi gördü. Gemlik 
Şube Başkanı Kemal Durmaz’ın hazırladığı tek 
liste ile yapılan seçimlerde Durmaz güven tazele 
di. Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Gem
lik, benim için özel bir yer. Üzerimize türlü oyun 
lann oynandığı, kanştınldığımız dönemde, Gemlik 
dik durdu. Sizler, o süreçte de kaya gibi şendi 
kanızın arkasında durdunuz. Bu nedenle Gemlik 
te yapılacak her çalışmada, genel merkez olarak 
bizler tam destek vereceğiz." dedi. Sayfa 2’de

Beki, Vertiğimiz 
sözlerin tümünü 

yerine netireceğiz”

21 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel 
kurulu için çalışmalarını hızlandıran Baş 
kan adaylarından İsmail Beki, yerel basına 
ve çalışma arkadaşları ile kahvaltılı top 
lantı yaptı. Beki, seçimlerin kardeşlik hava 
sında geçeceğini söyledi. Haberi syf 2’de

pumn

DahaWe, 
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HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

I gemlikfiyonkayakkabi@outiook.com |

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outiook.com
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Beti, ‘Verdiğimiz sözlerin tüm ünü yerine getireceği^ ’
21 Şubat Çarşamba 
günü yapılacak olan 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
genel kurulu için 
çalışmalarını hızlan 
dıran Başkan 
adaylarından İsmail 
Beki, yerel basına 
ve çalışma arkadaş 
lan ile kahvaltılı 
toplantı yaptı. 
Pazar günü gerçekle 
şen toplantıya Be 
ki’nin yönetim ku
rulu listesi de belli 
oldu. Beki’nin yöne
timi kurulunda 
Muhammet Hanifi, 
brâhim İnce, Yusuf 

Es, Fahrettin Cey
lan, Hazım Aydın, 
Günay Torun, 
Abbas Aydın, Orhan 
Ayaz bulunuyor. 
Denetleme Kuru
lunda ise: Mehmet 
Nezih Karakuş, 
Aydın Çakan, Tarık 
Kurt yer alırken, 
meslek gruplarında

Bahadır Bülbül, 
Türkan Demiraiay, 
Çetin Aktaş, Emrul- 
lah Kahraman, Ab- 
dullrahim Fişekçi, 
İzzettin Öztetik, Rem 
zi Kahraman, Hakkı 
Üstündağ, Şemset 
tin Özak, Eren Sü 
zer, Veysi Adıya 
man, Hüseyin Kara 
kuş, Emre Türkoğlu,

Turgut Özdemir, 
Sema Çakıcı bu
lunuyor.
Seçimlerin kardeşlik 
havasında geçeceği 
ni söyleyen Beki, 
Belediye tarafından 
yaptırılan pazar 
yerini Gemlik esnafı 
na öncelik tanıtarak 
hizmete soktukla 
rını, odada hukuk 

bürosu kurduklarını 
ve danışmanlık 
hizmeti verdiklerini, 
SKT ve Serbest 
bölge ve ağır sanayi 
işletmeleri ile kalıcı 
diyaloglar 
sağladıklarını ahilik 
kültürünü gereği 
kutsal günlerde ilçe 
halkıyla birlik be
raberlik içinde bunu 

yaşatmaya devam 
ettiklerini söyledi. 
Beki şöyle konuştu: 
"Odamıza kayıtlı ol
mayan esnaf ile mü
cadele ettik. Meslek 
temsilcileri ile sürek 
li işyeri ziyaretleri 
gerçekleştirdik.
Meslek grupları tem
silcileri ile İş kur ve 
işverenleri biraraya 

getirdik. Yeni bir 
esnaf sarayı yaptır 
mak için çalışmalar 
başlattık. Bu 
sarayda düğün sa
lonu çok amaçlı sa
lonlar, ATM ler dü 
ğün salonu bulu
nacak. Esnafımızın 
rahat iş yapabilece 
ği Küçük sanayi 
sitesi kooperatifi yö
neticileri ile görü 
şüp işyerini çoğaita 
cak proje gerçekleş 
tireceğiz. Bağ kur 
Sanayi Sitesini yıkıp 
yeni ve modern bir 
sanayi sitesini esna 
fımiza kazandıraca 
ğız. Kayıt dışı esnafı 
odamıza kazandırıp 
esnafımıza haftada 
bir gün mali müşavi 
rimiz ile bir araya 
getirip danışmanlık 
hizmeti vereceğiz. 
Üyelerimize anlaş 
malı hastanelerde 
yüzde 21 indirim 
sağlayacağız"

Tek liste ile gidilen seçimlerde, Şube Başkanı KemalDurmaz ve ekibi, yönetime yeniden seçildi.

Türk Metal den görkemli kongre
Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi’nin 
yapılan 3. genel kurul 
toplantısında konuşan 
Sendika Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak, yarış 
mayla başlayan hayatta 
bazen de savaşmak 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye Metal Sanayici
leri Sendikası (MESS) 
ile iki yıllığına yaptıkları 
Grup Toplu İş Sözleş 
mesi'nde alınan zamlara 
değinen Kavlak, "Metal 
işçileri için savaşmak, 
hayatımın en anlamlı 
yanıydı. Son imzala 
dığımız sözleşme, öyle 
bir sözleşme oldu ki 
bunu sözle anlatmak 
mümkün değil. Bu söz 
leşmeyi en iyi anlatan 
şey maaş aldığınız gün 
oldu."diye konuştu. 
Kavlak, ilk sözleşme 
sürecinde "Vallahi de 
alacağız, billahi de 
alacağız." dediğini 
hatırlatarak, "Vallahi de 
billahi de bu daha baş 
langıç. Gemlik, benim 
için özel bir yer. Üzeri 
mize türlü oyunların 
oynandığı, karıştırıldı 
ğımız dönemde, Gemlik 
dik durdu. Sizler, o

süreçte de kaya gibi 
sendikanızın arkasında 
durdunuz. Bu nedenle 
Gemlik'te yapılacak her 
çalışmada, genel mer 
kez olarak bizi er tam 
destek vereceğiz." 
ifadesini kullandı.
Zeytin Dalı Harekatı'na 
da değinen Kavlak, söz
lerini şöyle sürdürdü: 
KİMSENİN 
TOPRAĞINDA 
GÖZÜMÜZ YOK 
"Birlik ve beraberliğin 
en net fotoğrafı, has
tanede iki Mehmetçiği 
mizin verdiği fotoğraftı. 
Bizim kimsen in topra 
ğında gözümüz yok. 
Mustafa Kemal Ata 
türk'ün "Yurtta Barış, 

Dünya da Barış.'sözü 
nü benimsiyoruz. Bizim 
toprağımızda gözü 
olanları da aynı onun 
gibi affetmeyiz. Asker
lerimiz, sınır ötesin dey 
ken sokak eylemlerinin 
yapılmamasını istedik. 
Bunu bile eleştirdiler. 
Bu düşünce de olanlar, 
bizleri anlayamaz. Bizi 
MKE'de askerle mühim
mat gitsin diye ücretsiz 
mesai yapan işçiler 
anlar." dedi.
Sakallı Düğün Salonun 
da cumartesi günü yapı 
lan genel kurul büyük 
ilgi gördü. Genel baş 
kan Kavlak'a işçiler 
“Büyük başkan bizim 
başkan" diye büyük 

tezahüratta bulundular. 
Genel Kuru lu Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan, sendikanın 
örgütlü olduğu fabrika 
yöneticileri, siyasi parti 
temsilcileri, STK yöneti
cileri, değişik yerlerden 
gelen Türk Metal Şendi 
ka yöneticileri ve 2 bine 
yakın Türk Metal Şendi 
kası üyesi katıldı. 
Genel Kurulda Gemlik 
Belediye Başkanı ve 
Orhangazi Belediye 
Başkanı ile bazı fabrika 
yöneticileri ile bir işçi 
bayan konuşma yaptı. 
Konuşmalardan son ra, 
seçimlere geçildi.

DURMAZ YENİDEN 
BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ 
Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz’ın hazır 
ladığı tek liste ile yapı 
lan seçimlerde Gemlik 
Türk Metal Şube yöne
timine şu kişiler girdi. 
Kemal Durmaz (Bşk.), 
Halil Dinç (Şube Sekre 
teri), Doğan Yıldıran 
(Mali Sekreter), Ra
mazan Gedik (Teşkilat 
landırma Sekreteri) 
Hakan Ergen (Eğitim 
sekreteri) seçildi.
Ese Tezel, Yunus Ünsal, 
Ömer Er ise Denetleme 
Kurulu üyeliğine seçil 
diler. Disiplin kuruluna 
ise; Nuri Damar, İzzet 
Ok, Emir Görücü 

seçildiler. Türk Metal 
Sendikası’nın 250 kong 
re delegesi oy kullandı. 
Seçimlerden sonra katı 
lımcıları yemek ikram 
edildi. Kongrede emekli 
olan 2 işçiye onur 
plaketi Genel başkan 
Pevrul Kavlak tarafın 
dan verildi. Kavlak, 
emekli işçilerin sendika 
nın istedikleri bir dinlen 
me tesisinde ailesiyle 
birlikte tatil yapacakla 
rını söylemesi büyük 
alkış aldı. Seçimlerden 
sonra konuşan Şube 
Başkanı Kemal Durmaz, 
kendilerine güvendikleri 
ve göreve getirdikleri 
için delegelere 
teşekkür etti.
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Bıırsa'da bcs fe^lrleı Irsızl*!
Bursa'da bir 
teknoloji mağaza 
sına giren hırsız, 
herkesin gözü 
önünde plazma 
televizyon çaldı. 
İlginç hırsızlık 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. 
Olay, Kent Meydanı 
AVM içerisinde 
elektronik ürünler 
satan bir mağazada 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, mağazaya 
giren Caner A. (24), 
bir süre incelediği 
televizyonu çalarak 
mağazadan çıktı, 
ihbar üzerine

Tarnstığııilunu
MmköNiinlii

alışveriş merkezi 
çıkışında güven 
timleri tarafından 
yakalanan Caner A. 
ve yanında bulunan 
T.A.A. (21) ve G.Ç. 
(19) gözaltına 
alındı. Caner A'nın

daha önce de İn
egöl'de bulunan bir 
mağazadan tele
vizyon çaldığı tes 
pit edildi. Çalınan 
ürünler mağazalara 
teslim edilirken, 
gözaltına alınan

şahıslardan T.A.A. 
ve G.Ç. ifadelerinin 
alın masının 
ardından serbest 
bırakıldı. Caner A. 
ise sevk edildiği 
adli makamlarca 
tutuklandı.

Suç makinesini mortu »le vardi
Bursa'da 49 ayrı 
kaydı olan suç 
makinesi, montun- 
daki arma saye 
sinde İznik polisi 
nin titiz çalışması 
sonucu yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Eşref ve 
Yeni mahallelerinde 
bulunan 4 ayrı 
adreste meydana 
geldi. Yenişehir'den 
Iznik'e gelen Barış 
T. sabaha karşı 
kapıları zorlayarak 
girdiği 4 iş yerinden 
hırsızlık yaptı. 
Güvenlik kamerası

hırsızlık anını 
kaydetti. Sabah 
durumu fark eden 
iş yeri sahipleri 
polise gitti. Polis, 
35 iş yerinin gü 
venlik kameralarını 
inceledi.
Tanınmamak için 
yüzünü gizlediği 
görülen zanlıyı bir

aynntı ele verdi. 
Polis, daha önce 
işlenen hırsızlık 
olaylarından da 
yola çıkarak, 
güvenlik 
kameralarındaki 
görüntüleri 
eşleştirdi. Aynı 
armanın olduğu 
montlu zanlının

Barış T. olduğu 
anlaşıldı. Ekipler, 
adresini tespit 
ettiği zanlının 
Yenişehir ilçesin
deki ikametgahına 
bu akşam baskın 
yaptı. Evinde 
kıskıvrak ele geçi 
rilen Barış T. İznik 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğüne geti 
rildi. Zanlı kendisini 
görüntülemeye 
çalışan basın men
subuna saldırdı.
Barış Tnin hırsızlık 
ve uyuşturucu 
suçlarından 49 
kaydı olduğu 
öğrenildi.

Bursa'da bir baba, tartıştığı oğlunu 
silahla başından vurarak öldürdü 
Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı 
Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddi
aya göre, Gökhan A. (25) ve babası Gür
büz A. (49) bilinmeyen bir nedenden 
dolayı sabaha karşı tartışmaya başladı. 
Baba ile oğul arasındaki tartışma 
büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba Gür
büz A. evde bulunan tabancayı alarak 
oğlunu başından vurdu. Kavgayı ve 
silah seslerini duyanlar 155 ve 112 ekip
lerine haber verdi. Olay yerine gelen 
112 ekipleri ağır yaralı olan Gökhan 
A.'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine götürdü. Başından üç 
kurşun izi bulunan Gökhan A., burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli ba 
bayı gözaltına alırken, olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı. Babasının öldürdüğü 
Gökhan A.'nın evli ve bir çocuk babası, 
kuaför olduğu öğrenildi.

-----n------------------------

FETO/PBY operasyonu

aCİLSMILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

ELEMAH
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533 961 64 57

Adana merkezli Bursa'da dahil olmak 
üzere 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik operasyonda, 35 kişi 
gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mücadele Şube Müdür 
lüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, 
Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak'ta 
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzen' 
ledi. Eş zamanlı 40 adrese yönelik op- 
eras yonda, örgütün şifreli haberleşme 
programı "ByLock" kullanıcısı olduğu 
tespit edilen, 6'sı avukat 35 kişi gözal 
tına alındı. Şüpheliler sorgulanmak 
üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış Kırayoğlu, “Mustafa Kemal’in askeri
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Hafta sonunda 3 toplantı...
Metal İşverenler Sendikası (MEES) ile süren 

toplu sözleşme sonunda TÜRK Metal 
Sendikası grev kararı aldı.

Türkiye’nin sınırları dışında sürdürdüğü bir 
savaş sırasında içte grev yapılmasına hükü 
metin izin vermeyeceğini daha önce yaz 
mıştım.

Dediğim gibi oldu ama sürpriz MEES ten 
geldi.

Türk Metal’in karlığı karşısında doğru olanı 
yaptı ve emekçilerin istemlerinin tamamını ol
masa da, iyi bir zam ile ücretlerini iyileştirdi 
ve mutlu son yaşandı.

Sakallı Düğün Salonu’nda Cumartesi günü 
yapılan genel kurulda, Türk Metal’in Gemlik, 
Orhangazi ve Bursa daki fabrika çalışanları 
büyük bir katılım ile salonu doldurdu.

Genel Başkan Pevrul Kavlak’m konuşması 
sırasında salon adeta yıkıldı.

0 gece Genel Başkan bu coşku karşısında 
çok rahat bir uyku çekmiştir.

Emeklerinin karşılığı kazandıkları zaferi, 
emekçilerin kendisine olan bağlılık ve sevgisi 
ni burada doya doya gördü, mutlu oldu.

Gemlik Türk Metal Sendikası grev öncesi ve 
sonrası dik durdu. Kavlak, bunu konuşma 
sında dile getirdi.

Bu da Gemlik Türk Metal Sendikası şube 
yöneticileri için bir gurur kaynağı oldu.

Kemal Durmaz ın mutluluktan gözleri 
ışıldıyordu genel kurulda.

Bu nedenle Durmaz ve arkadaşlarına bir 
daha görev verildi.

Hayırlı olsun.
************

olmayan voldası da olamaz”
Atatürkçü Düşünce 
Derneği genel Kuru- 
lu’nda konuşan 
Genel Yönetim Ku
rulu üyesi Lütfü 
Kırayoğlu, önümüz 
deki yıl 3 seçim 
yapılacağını, be
lirterek, “Cumhur 
başkanlığı seçimi 
ile meclis seçimi 
yapılacak. Bu 
seçimler son derece 
önemli. Çünkü, 
Türkiye’nin Meclisi 
kaldırılacak, yok 
edilecek. Büyük bir 
asker olan Mustafa 
Kemal Atatürk Sam
sun’dan çıktığı yol
culuktan Ankara’ya 
geldiğinde, asker 
olmasına rağmen 
önce ordu kurmadı. 
Önce Meclisi kurdu. 
Ama, Mustafa Ke

Pazar günü ise 21 Şubat günü yapılacak 
oıâh u&fniîk bshar ve sahatıiarıSr'uaası 
gelen kurulu için şimdiki başkan İsmail 
Beki’nin kahvaltılı toplantısına davetliydim.

Beki, yönetim kurulunu basınla buluşturdu. 
Bu arada birlikte görev yapacakları diğer arka 
d aşlarıyla ilk kez bira ray a geldiler.

İsmail Beki, temiz bir arkadaşımız. Eski 
Başkan İbrahim Talan’ın CHP’den Belediye 
başkan adayı olması ve istifası sonucu 
göreve geldi. Daha öncede İbrahim Talan ile 
birlikte yönetimde çalışan esnafın sorunlarını 
bilen, kendisi de esnaf oian biri.

Daha öncede basın toplantısı ile yapacağı 
hizmetleri bizlere anlatmıştı. Bizler de bunu 
okurlarımıza iletmiştik.

Genel Kurula kısa zaman kala, karşısındaki 
rakibi İbrahim Talan olunca, o da işi sıkı al
maya başladı. Talan’ın bir komitacı olduğunu 
bildiğinden sonuna kadar bulunduğu mevkiyi 
korumanın savaşımını verecek.********

Dün bir de Atatürkçü Düşünce Derneğinin 
Kongresi vardı.

Dernek Başkanı Muhammed Usta, geçtiği 
miz dönem birçok çalışmaya damgasını 
vurdu. Son yılların en çok çalışan başkanı 
ünvanını kazandı bence.

Yeniden seçilmeyi de hak etti.
Kongrenin konuğu olan Genel Yönetim Ku

rulu üyesi Lüftü Kırayoğlu’nun konuşması 
bence çok güzeldi ve ilgili mesajlar verilmişti. 
Yoğun 3 toplantının haberlerini bugün gaze 
temizde okuyacaksınız.

mal’in Ankara’da 
meclisi açmasından 
97-98 yıl sonra 
meclisi işlevsiz hale 
getiren bir iktidar 
var." dedi.
Pazar günü Dernek 
Lokalinde yapılan 
genel kurul toplantı 
sına divan başkanlı 
ğına Doğan Alkaya, 
Hüseyin Soyer ve 
Nilüfer Toprakçı ve 
Abdullah Kıran’ın 
seçilmesinden 
sonra Genel Yöne
tim kurulu üyesi 
Lütfü Kırayoğlu 
söz aldı. Kırayoğlu, 
“Türkiye’nin Türki 
yeyi 50-60 yıldan 
beri yönetenler 
ülkeyi bu hale ge
tirdiler. Ama umut
suz değiliz. Türkiye 
Cumhuriyetinde hiç 
bir gün Atatürk’ün 
büyük nutkunda 
başladığı gibi 19 
Mayıs 1919’dan 
daha kara, daha 
karanlık değildir.
Bu anlamda umutlu 
yuz. Atatürk Sam
sun’a çıktıktan son 
ra kongreleri Sivas’ 
ta, Erzurum da bu 
kadar insan yoktu. 
Ama bizim tarihimiz 
de hep Sivas kong 
resinden Erzurum 
kongresinden başlı 
yoruz. Bu anlamda 
umutluyuz. Şu anda 
Türkiye’nin birçok 
yerlerinde bu tür 
kongreler yapılıyor.

Onlarca yurtsever 
Türkiye’nin bugün 
içinde bulunduğu 
karanlık durumdan 
Türkiye’yi nasıl 
çıkaracağını düşü 
nüyor. Önümüzde 
şu anda sürmekte 
olan savaş yanında 
2019 yılı içinde, 
belki erken de ola
bilir, yapılacak olan 
3 seçim var. 
Yapılacak olursa bir 
sene sonra mart 
ayında yerel seçim
ler yapılacak. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ile meclis 
seçimi yapılacak. 
Bu seçimler son 
derece önemli.
Çünkü, Türkiye’nin 
Meclisi kaldırılacak, 
yok edilecek.

ÖNCE MESLİSİ 
KURDU 
Büyük bir asker 
olan Mustafa Kemal 
Atatürk Samsun’
dan çıktığı yolculuk
tan Ankara’ya 
geldiğinde, asker 
olmasına rağmen 
önce ordu kurmadı. 
Önce Meclisi kurdu. 
Ama, Mustafa Ke
mal’in Ankara da 
meclisi açmasından 
97-98 yıl sonra 
meclisi işlevsiz hale 
getiren bir iktidar 
var. Bu anlamda bu 
seçimler cumhur! 
yetle hesaplaşan in
sanlarla, bizim 

hesaplaşmamız 
şeklinde geçecek. 
Buna hazırlıklı olaca 
ğız ve elbirliğiyle 
birleşebileceğimiz 
bütün güçlerle birle 
şerek, Cumhuriyeti 
yeniden kuruluş 
ayarlarına götürü 
ceğiz, bu konuda 
ayaklarımız hiç 
titremeyecek. 
Mustafa Kemal’in 
askeri olmaktan hiç 
korkmayacağız ve 
gurur duyacağız. 
Burun kıvırmaya 
cağız, dudak bükme 
yeceğiz. Mustafa 
Kemal’in askeri ol
mayan, yoldaşı da 
olamaz ” dedi.
Emekli öğretmen 
Yunus Semiz ise 
konuşmasında 
Atatürk Düşünce 
demeği üyelerinin 
halkın ayağına 
gitmesini, üretime 
yönelik projeler or
taya koymasını, 
halkın sorunları ile 
ilgilenilmesini, 
somut işler yapılma 
sini önererek, “Her 
zaman omuz omuza 
olmak zorundayız” 
dedi. Daha sonra 
ADD Genel Başkanı 
Tansel Çölaşan ve 
gelen telgraflar 
okundu.
Yönetim Kurulu 
çalışma ve hesap 
raporunun okun 
masından sonra 
denetleme kurulu 

raporları okundu ve 
aklandı. Kongreye 
ADD Genel Yönetim 
Kurulu üyesi Lütfü 
Kırayoğlu, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
İyi Parti İlçe Başka 
nı Adnan Bıyıklı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, MHP yöne
tim kurulu üyeleri, 
Esnaf ve Sanayi 
Odası Başkanı İs
mail Beki ve arka 
daşları, eski Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
katıldı.

SEÇİMLER YAPILDI

Daha sonra yapılan 
seçimlerde yönetim 
kuruluna Muham 
med Usta, Abdullah 
Kıran, Gülnur Oğuz, 
Canan Bölük, Serpil 
Kepekçi, Abdullah 
Ay, Salih Çamlıca 
seçildi.
Denetleme kurulu 
üyeliğine işe; Zeki 
Zeybekçi, Ürer 
Konak ve Alev 
Subaşı seçildiler. 
Disiplik kuruluna 
ise; E. Murat Kaçak, 
Fatih Erdeniz, Cem 
Güler getirildi. 
Kongrede 
Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri 
Güler’e dernek 
faaliyetlerine 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi.
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Müteahhitler »eni başkamın seçti
Gemlik Müteahhitler 
Demeği 4. Olağan 
Genel Kurulunu 
gerçekleştirdi.
Yapılan Genel Kurul 
Toplantısının Divan 
Başkanlığım Ferhat 
Kurt, Katip Üyeliği 
Murat Uslu ve Divan 
Üyeliğini Şerif Oğur 
yaptı.
Müteahhitlerin 
yoğun ilgi göster 
diği genel kurulda 
tek liste oybirliğiyle 
seçildi. Gemlik 
Müteahhitler 
Demeği Başkanlı 
S“ına Ergenler 

ışaat-Ahmet Ergen 
seçilirken yönetim 
kurulu üyeleri Tuğra 
İnşaat-Murat Çakır, 
Güven Yapı-Şerif 
Oğur, Çakır İnşaat- 
İrfan Çakır, Yiğit 
İnşaat-Nazım Yiğit, 
Eker Yapı-Alpaslan 
Eker, Vizyon Yapı - 
Hamza Aygün’den

oluştu.
ERGEN’DEN 
MÜTEAHHİTLERE 
TEŞEKKÜR

Yeni başkan seçilen 
Ahmet Ergen, yöne
tim olarak kendi
lerini bu göreve 
layık gören meslek 
taşlarına teşekkür 
ederek Gemlik ve 
İnşaat sektöründeki 
sıkıntıların önüne 
geçebilmek için 

elbirliğiyle çalışacak 
larını ifade etti.
Ergen, “Bundan 
sonraki süreçte 
yapılacak çalışma 
lara meslektaş 
larımızın birlik ve 
beraberlik içinde 
hareket ederek 
destek olmalarını 
bekliyoruz, Prob
lemlerin çözümü 
ancak birlik olmak
tan geçer.” dedi.
Genel Kurul sonrası 

yapılan ilk yönetim 
kurulu toplantısında 
görev dağılımı yapıl 
dı. Ayrıca gelecek 
dönemde yapılması 
düşünülen faaliyet
lerin planlamaları da 
yapıldı.

VERİLMEYEN 
RUHSATLARDA 
MÜDAHİL OLDUK

1 Ekim 2017 tarihi 
itibariyle Planlı

Alanlar Tip Yönet 
meliğine geçildiğin 
den dolayı bu tarih 
öncesinde başvuru 
su yapılmış 70 civarı 
ruhsat bekletilmek
teydi. Bu ruhsatların 
verilebilmesi için Mi
marlar ve 
Mühendisler Odası 
temsilcileri ve GTSO 
ilgili meslek 
komiteleri ile birlikte 
çalışma sürdürerek 
GMD olarak 7 Şubat

2018 tarihi itibariyle 
ruhsatlann verile 
bilmesine katkıda 
bulunduk.

GTSO 
SEÇİMLERİNDE 
TARAFSIZ 
KALACAĞIZ 
Başkan Ergen, 
GTSO seçimlerinin 
yaklaşmakta olduğu 
nu hatırlatarak 
üyelerinden de bir
den fazla liste çıka 
cağının muhtemel 
olduğunu belirtti. Bu 
durumda dernek 
olarak herhangi bir 
liste veya kişiyi 
desteklemele rinin 
etik olmaya cağını 
bu nedenle tarafsız 
kalacaklarını belirtti. 
Kim seçilirse 
derneğimiz adına 
kendileriyle uyumlu 
bir şekilde çalışmayı 
arzu ettiklerini de 
ifade etti.

Mit "GTSO da ticaret arM daha tolaıf ’
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, yeni uygula
maya aldığımız 
hizmet süreçleri 
hakkında bilgilen 
dirmelerde bu
lundu.
Akıt yaptığı 
açıklamasında; 
“Geçtiğimiz yıl 
ocak ayında 
başlayan şirket 
kuruluş ve 
tasfiye işlemlerinin 
basit leştirilmesi

ve maliyetlerinin 
azaltılması için 
yapılan çalış 
malar tamamla

narak Odamızda 
yürürlüğe gir 
miştir. Daha önce
den ortalama

72 saat süren kayıt 
ve tescil işlemleri 
yeni uygulamaya 
koyduğumuz sis
tem ile aynı gün 
içinde tek nokta 
dan halledilecek 
duruma gelmiştir. 
Bürokratik en
gellerden sıyrılıp 
işine yoğunlaşmak 
noktasına devreye 
alınan bu uygula
malar üyelerimize 
büyük kolaylıklar 
sağlayacaktır. Bu 
kapsamda;
Kuruluş öncesi

şirket sözleşmesi 
tasdiki, 
Rekabet Kurumu 
payının tahsilatı, 
Ticaret Sicili 
Gazetesi ilan be
deli, Kayıt ücret
lerindeki indirimler, 
ve ticaret sicilde 
yapılacak diğer 
tescillere yönelik 
harç tahsilatları 
Birçok farklı nok
tadan değil de 
sadece odamız 
veznesinden 
yapılabilmektedir. 
Bu devrim niteliğin 

de bir uygulamalar 
bütünüdür.
Ben inanıyo 
rum ki ticaret 
artık daha kolay 
yapılacak ve 
hiz metlerde 
yaşanılan bütün 
olumsuzluklar 
yeni uygulama 
larımızla tarih 
olacaktır. Yeni 
uygulamaların tüm 
üyelerimiz başta 
olmak üzere, bütün 
müteşebbislerimiz 
e hayırlı olmasını 
dilerim" dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

TOTOSl ABONE OLDUNUZ MU?
■Bnaanamıaı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Hamalı Belediye fiemliK Körfezi'nfle bogulılu
Türkiye Basketbol 
2.ligi 14 Hafta 
Karşılaşmasında 
Gemlik Basketbol 
evinde Mamak 
Belediyeyi 74:66 
yendi.
Gemlik ilçe spor sa
lonundaki başlayan 
müsabakaya 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, 
Gemlik Jandarma 
Komutanı Binbaşı 
Barış Bozkurt, Gem
lik Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Akparti İlçe 
Başkanı Yaşar 
slam ve Yönetimi, 

Chp İlçe Başkanı 
Cemil Acar ve 
Yönetiminin, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcının destek 
verdiği müsabakada 
basketbol severler 
son saniye kadar 
heyecanlı bir maç 
izlediler.
Gemlik Basketbol 
periyota Gökhan,

Melih, Cem, Yavi, 
Oğuzhan ilk beşi ile 
başlarken Mamak 
Bld. Serkan, Berkay, 
Sinan, Doğan, Ömer 
ile başladı. Cem 
Han ile kazandığı 
hava atışını alan 
Gemlik Basketbol 
karşılıklı boş geçen 
hücumlara 8:36 
saniyede Alinin 
bulduğu 2 sayı ile 
başladı. Melihin 
elinden bulduğu 
3lük ile Iperiyotun 
1,44 saniyesinde 
Gemlik Basketbol 
aradaki farkı 10 
sayıya çıkartmasına 
rağmen Mamak Bld 
attığı 5 sayıya engel 
olamayınca peri 
yotu 18-15 öne 
girdi. 2.ci periyota 
Serkan’ın elinden 
bulduğu 2 sayı ile 
başlayan Mamak 
Bld. Skoru 18:17 
getirdi. Gemlik Bas
ketbol Cihan Hafız 
oğı'u yaptığı savun 
ma ve bulduğu 3’lük 
ile periyotun 7:11 
saniyesinde skoru

24:17 taşıdı. 2.peri 
yotun son 43 
saniyesinde Hüsnü 
Güler ile bulduğu 2 
sayı ile Gemlik Bas
ketbol devreyi 37:30 
önde tamamladı.
3.çeyreğe Ömer ile 
bulduğu 3 sayı ile 
başlayan Mamak 
Bld.’ye aradaki farkı 
4 sayı indirdi.
Çeyreğin 4:54 
saniyesinde Gök 
han Şenol ile buldu 
ğu 3 sayı ile aradaki 

farkı 11 sayı çıkaran 
Gemlik Basketbol 
savunmada yaptığı 
hatalar ile periyotu 
19:21 kaybetti. Son 
çeyreğe Mamak Bld. 
Mehmet ile bulduğu 
3’lük ile başlayarak 
aradaki farkı 3 sayı 
indirdi. Mert Yavi ile 
aldığı savunma 
ribauntlarına Gök 
han ve Serdarın 
bulduğu sayılar ile 
cevap veren Gemlik 
Basketbol periyotun

3:29 saniyesinde 
skoru 72:59’a ge
tirdi. Mamak Bld 
son dakikalarda 
Görkemin elinden 
bulduğu 3 sayı ve 
Doğan’ın attığı 2 
sayı ile farkı 6 sayı 
indirmesine rağmen 
son 38 saniyede 
Gökhan Şenol’un 
elinden bulduğu 2 
serbest atışı sayı 
çevirince müsaba 
kadan 74:66 galip 
ayrılan taraf Gemlik

Basketbol oldu. 
Gemlik Basketbol 
‘da Melik Kabakçı 
12 sayı, 2 ribaunt, 
2 asist - Gökhan 
Şenol 11 sayı, 2 ri 
baunt, 2 asist - Mert 
Yavi 11 sayı, 7 
ribaunt, 1 asist - 
Oğuzhan Yarol 11 
sayı, 5 ribaunt, ile 
oynarken Serdar 
Yavuz 5 sayı, 5 asist 
ile öne çıkan isimler 
oldular.
Mamak Belediyede 
Ömer Kaan Göğüş 
11 sayı ,4 ribaunt- 
Doğan Deniz Yiğit 
9 sayı, 4 ribaunt, 4 
asist - Sercan Tülek 
9 sayı, 7 ribaunt ile 
oynarken Görkem 
Sönmez attığı 15 
sayı ile müsabaka 
nın en skoreri oldu.
1 .Periyot 18:15 
Gemlik Basketbol 
2.Periyot 19:15 
Gemlik Basketbol 
3.Periyot 19:21 
Mânîâk belediye 
4.Periyot 18:15 
Gemlik Basketbol 
Maç Sonucu 74:66

ülımag’m'kış şenliği'cBşkusu
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
geleneksel hale 
getirilen 'Uludağ 
Kış Şenliği', bu 
sene de renkli 
görüntülere 
sahne oldu. 
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden Ulu 
dağ'da bu yıl İkin

cisi gerçekleşti rilen 
'Kış Şenliği', 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
eğlenceli görün
tülere imza attı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla 
ilişkiler Dairesi 
Başkanlığı koordi
nasyonuyla gerçek

(eştirilen 'Uludağ 
Kış Şenliği', 
katılanlara keyifli bir 
hafta sonu yaşattı. 
Teleferik 
Kurbağakaya ista
syonu meydanında 
yapılan ve yüzlerce 
kişinin aileleriyle 
birlikte katıldığı pro
gram, nefes kesen 
gösterilere de

sahne oldu. Şenliğe 
ilgi gösteren 
vatandaşlar, şişme 
ve plastik kızak, 
şişme oyun 
parkuru, Eskimo evi 
yapımı, çeşitli takım 
oyunları, fotoğraf 
sergisi ve müzik 
performansı gibi 
birbirinden farklı 
faaliyetlerden ücret

siz faydalandı. derasyonu Bursa il
Eskimo evlerinin Temsil ciliği'nin pro-
yapımında vatandaş fesyonel dağcıları 
lara Dağcılık Fe yardımcı oldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

kUcUkkumla
ÜZGUZELYALISlnSINDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
Fâcebook sayfamız i Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Çakma ürünün laturasını tanka ödüyor
internetten aldığı 
ürünü sahte, 
kusurlu veya resim 
de gördüğü gibi 
çıkmayan tüketiciler 
e-ticaret şirketi ile 
sorunu çözememesi 
halinde bankaya 
başvurması halinde 
parasını bankadan 
alabiliyor.
İnternetten aldığınız 
ürün sahte çıkarsa 
ve şirket bu durumu 
düzeltmez ise ürünü 
aldığınız kredi 
kartını size veren 
bankaya başvurun. 
Kart şirketi parayı 
aracılık eden 
bankaya ödetiyor. 
Son iki yılda ise 11 
milyon tüketici in
ternet üzerinden 
aldığı ürünün taklit 
olduğu konusunda 
şikâyetçi oldu.

Son zamanlarda e- 
ticaret ile internet
ten satın alınan 
ürünlerin sayısı 
hızla artarken bu 
şirketlerin sahte 
veya kusurlu ürün 
gönderimlerinde de 
artış gözleniyor. 
Vatandaşlar bu du
rumda satış yapan 
e-ticaret şirketine 
başvuruyor 
çoğunlukla da kanıt, 
ispat istendiği için 
bir sonuca 
ulaşılamıyor. 
MasterCard Türkiye 
ve Azerbaycan 
Genel Müdürü Yiğit 
Çağlayan, internet
ten aldığı ürünü 
sahte, kusurlu veya 
resimde gördüğü 
gibi çıkmayan 
tüketicilerin e- 
ticaret şirketi ile

sorunu çözememesi 
halinde bankaya 
başvurması halinde 
parasını bankadan 
alacağını söyledi. 
Mastercard’ın 
bankalarla kredi 
kartı ve e-ticaret 
anlaşmasında 
tüketicinin mağdur 
edilmesi halinde 
kartı kullandıran 
bankanın mağduri 
yeti gidermek 
zorunda olduğunu, 
banka ile Master

Card arasın daki 
anlaşmada bunun 
kural olarak 
konulduğunu 
söyleyen Çağla 
yan’ın verdiği bil
giye göre üstelik 
tüketici bir şey ispat 
etmek zorunda 
değil.
Banka satışı yapan 
e-ticaret şirketine 
başvurup ürünün 
sahte olduğunu ve 
paranın geri öden
mesini istediğinde 

e-ticaret şirketi 
ürünün sahte veya 
kusurlu olmadığını 
ispatlamak zorunda. 
MasterCard ile 
bankalar arasındaki 
anlaşmada buna 
‘Harcama itirazı’ is
minin verildiğini an
latan Çağlayan, 
sahte ve kusurlu 
ürün alan tüketici
lerin e-ticaret şirketi 
ile sorununu çöze
memesi halinde 
kartı veren bankaya 
şikâyette bulunma 
sının yeterli olaca 
ğını dile getirdi. 
Çağlayan 
“Mastercard’ın en 
önemli özellik
lerinden birisi 
alışverişlerin 
arkasında kural set
lerinin olması. Eğer 
benim kartım

kullanılıyorsa bu 
kartın kuralları var. 
Bankalar ile 
yaptığımız 
anlaşmalarda 
tüketici korunuyor. 
Bu hem kartın usul
süz kullanımı veya 
ürünün hatalı, 
kusurlu olması için 
geçerli ” diye 
konuştu.
‘Henüz plastik kart 
bitecek diyemem’ 
Kredi kartının geçiş 
dönemi yaşadığını 
söyleyen Çağlayan, 
“Henüz plastik or
tada kalmayacak 
diyemiyorum ama 
mobii kullananların 
oranı giderek arta
cak. Temassız kart 
kullanımı akıllı bir 
sistem, daha ucuz 
indirimli ürünleri 
size gösteriyor.

Esnaf «e sanatkara krem faizi desteği
Esnaf ve sanatkar
lar, Halk Bankasın 
dan doğrudan 
kullanacakları ve 
Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet Ko
operatifleri (ESKKK) 
kefaletiyle alacakları 
kredilerde yüzde 50 
faiz indirimi ile 
desteklenecek.
Bakanlar Kurulunun 
konuya ilişkin kara 
n, Resmi Gazete'de 
yayımlana rak 1 
Ocak'tan geçerli

olmak üzere yürür 
lüğe girdi. Buna 
göre, esnaf ve sanat 
karın finansman 
ihtiyacının uygun 
koşullarda karşılan 
ması amacıyla 
önceki yıllarda 
alınan Bakanlar Ku
rulu kararıyla Halk 
Bankası tarafından 
ESKKK kefaletiyle 
veya doğrudan 
esnaf ve sanatkar
lara kullandırılıp 
bakiyesi 2018 yılına 

devreden krediler ile 
bu sene sonuna ka 
dar kullanılan kredi 
lerde yüzde 50 faiz 
indirimi uygulana 
cak. Bankanın 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde 
faaliyet gösteren 
şubelerince aynı tar
ihlerdeki krediler 
için de faiz desteği 
sağlanacak. 
Gelir Vergisi Kanu 
nu'nda belirtilen, ge
leneksel, kültürel, 

sanatsal değeri olan 
kaybolmaya yüz tut 
muş el dokuma 
işleri, bakır işletme 
ciliği, bastonculuk, 
semercilik, yazmacı 
lık, çini ve çömlek 
yapımı gibi meslek 
kollarında faaliyet 
gösteren ve "Esnaf 
Vergi Muafiyet Bel
gesi" sahibi esnaf 
ve sanatkarlara söz 
konusu tarihlerdeki 
krediler için yüzde 
100 faiz indirimi

uygulanacak. 
Mesleki Eğitim 
Kanunu 
kapsamında en az 1 
yıllık ustalık belge
sine sahip olan ve 
bu belge ile ilgili 
meslek kolun da 
son 1 yıl içinde 
kendi adına işletme 
kurduğunu belgele 
yen girişimci esnaf 
ve sanatkarlara da 
faizsiz kredi desteği 
verilecek. Küçük ve 
Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştir 
me ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) tarafın 

dan sağlanan hibe 
ve faizsiz kredi des 
teğinden yararla 
nanlar hariç olmak 
üzere KOSGEB 
uygulamalı girişim 
cilik eğitimini 
bitiren, 30 yaşını ta 
marnlamamış genç 
girişimci esnaf ve 
sanatkarlara KOS
GEB tarafından 
onaylanan projele 
rini Bankaya sun 
maları durumunda 
100 bin liraya kadar 
yüz de 100 faiz 
indirimli kredi 
kullandırıla 
bilecek
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GEREKLİ TELEFONLAR*

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 ‘l0 28

__________ULAŞIM_________

HASTANELER

RESMİ DAİRELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29

, Msr.Sağ.Ocafiı 513 10 00
Tomokay Tomografi 513 es 29
Acıbadem 260 44 44

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
naift cuıurıı muu. aıo io**d

İŞ-KUR 513 71 66
BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6004 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora" Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

1 iiHsİieikUI:
VENÜS SİNEMASI

KAYHAN 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YİĞİT İNŞAAT
-| 987

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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com—
İM

tiaual etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN

MANASTIR] 
AILB OAZINOSul

DUGÜN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMGTİNİZDGYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK
KAFTAN - i

ÖZEL DİKİM / 
VE HAZIR ABİYsH 

ÇEŞİTLERİ M İZ jLE 
PROFESYONEL^ 

l KADROMUZLA? 
|hİZMETİNİZD£Wj

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik • BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2 .'OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ

GemlikK“rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Ünlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı ■ UMURBEY 

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Nisan ayında yapılacak olan Gemlik Ticaret Odası seçimleri öncesi 4. Komite (İnşaat M ûteah itler i) Meslek Komitesini Wiıneoı 

liımiııiwMiKiılwıMıi
Güne Bakış

ri GÜLER
_guler@hotmail.com 

ik törenler...
Dûn, Bursa Valiliğince ilçemize yaptırılan 

Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulunun inşa 
at temel atma töreni vardı. Tören, Gemlik 
Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendi.

Oysa, ilk ve ortaokulun temeli çok önce
den atılmıştı.

Dün atılan temel sahteydi. Zaten, kurdela 
kesildi, göstermelik bir butona basıldı ama 
çimento harcının bulunduğu araçtan temel 
diye hazırlanan yere birşey dökülmedi. 
Törene katılanlar kandırıldı, şov yapıldı.

Belediye Başkanı her hafta bir temel 
atacağız diye söz vermişti, sözü yerine 
gelmiş oldu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Nisan ayında yapılacak olan Oda Komite, 
Meclis ve yönetim kurulu seçimleri ile TOBB 
delegeleri seçimleri öncesinde bazı komite 
lerde çalışmalar başlatıldı. GTSO seçimleri 
öncesinde Meslek Komitelerinin muhtemel 
aday listeleri de açıklanmaya başladı. 4. 
Meslek Komitesi için kahvaltılı toplantıda bir 
araya gelen ekip önemli açıklamalarda bu
lundu. Haberi sayfa 2’de

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza 
Dairesi, dünkü duruşmada cezayı arttırdı... 

Tuğçe’nin katiline 
ağırlaştırılmış 

müebftete dönüştü 
2 Aralık 2016 günü Umurbey’deki evinin 
önünde saplantılı aşığı tarafından öldürü 
len Tuğçe Uludağ’ın cinayet davasında Bur 
sa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin “Müebbet" 
hapis karanna itiraz eden ailesi, kararı üst 
mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne taşıyarak, 
katilin “Ağırlaştınlmış Müebbet Hapis 
Cezası ile cezalandırılmasını istedi. Dün 
yapılan duruşmada Mahkeme sanığın 
Tuğçe Ulu dağ’ı tasarlayarak öldürdüğünün 
sabit olduğunu belirterek, müebbet cezayı 
bozarak ağırlaştırılmış müebbet cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, 
Ailenin tüm itirazlarını kabul etti. Ailenin ’ 
avukatı, Mehmet Gül, sanığın temyiz hakkı 
bulunduğunu ancak, karann değişme 
olasılığının bulunmadığını söyledi.

pumn

Daha W®

hizmetinizde ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR 
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GFMI İK

sSa /BE- pumr
YAKINDA S,

tgemlikfiyonkayakkabi@outiook.com

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outiook.com
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Nisan ayında yapılacak olan Gemlik Ticaret Odası seçimleri öncesi 4. Komite (İnşaat Müteahitleri) Meslek Komitesini belirledi

Ticaret ro Sanayi Odası’nıla seçim heyecanı başladı
Gemlik Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Nisan 
ayında yapılacak 
olan Oda Komite, 
Meclis ve yönetim 
kurulu seçimleri ile 
TOBB delegeleri se 
çimleri öncesinde 
bazı komitelerde 
çalışmalar başlatıl 
dı. Öğrenildiğine 
göre yarın yapılacak 
olan GTSO Yönetim 
kurulu toplantısında 
seçimlerin günü be
lirlenerek İlçe Seçim 
kuruna bildirilecek. 
11 Meslek Komitesi 
nin seçileceği GTSO 
genel kurulunda, 
Meslek Grubuna 
girenler, Oda Mec 
lisini seçecekler. 
Oda Meclisi de 
aralarından yönetim 
kurulunu seçecek. 
GTSO seçimleri 
öncesinde Meslek 
Komitelerinin muhte 
mel aday listeleri de 
açıklanmaya başla 
dı. 4. Meslek 
Komitesi için kahval 
tılı toplantıda bi- 
raraya gelen ekip 
önemli açıkla malar 
da bulundu.
Meslek Komitesinde 
birlikte hareket ede

cek şirket temsilci
lerinin katıldığı topl 
antıda Komite 
sözcüsü ve GTSO 
Meclis Üyesi Hamza 
ygün şu açıklama 
lan yaptı. Aygün; 
“GTSO seçimleri 
için uzun süredir 
meslek komitesin
deki arkadaşlarımız 
la yaptığımız istişa 
reler sonucunda 
aşağıda belirt iği m iz 
kanaatlere ulaştık. 
GTSO sıradan bir 
oda değildir. 
Limanlarımız ihra
catta Türkiye İkin
cisi ve Serbest 
Bölgemiz Türkiye 
beşincisi olmuştur. 
Ayrıca dünya 
çapında işler yapan 
sanayi tesislerimiz 
mevcuttur ve her 
geçen yıl daha da 
büyüyen ekonomik 
potansiyele sahibiz. 
Ülke çapında ticaret 
ve sanayiinin yükse
len yıldızı konumun 
da ki Gemlik son za
manlarda yapılan 
kamu yatırımlarıyla 
adından söz ettir 
meye başlamıştır. 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan da Bursa’

da yaptığı konuşma 
da şehrimizi, ülke 
miz sanayisi ve 
ticareti için özel bir 
konuma oturtarak 
Gemlik için de aynı 
^LWF'Şt'r- 

ATLAYACAK 
GTSO’ya günümüze 
kadar hizmet etmiş 
tüm büyüklerimize 
teşekkür ediyoruz. 
Derdimiz geçmişi 
eleştirmek veya bin
lerinin eksik yönle 
rini anlatmak değil 
dir. Her yiğidin bir 
yoğurt yiyişi vardır. 
Bizler de GTSO’yu 
bir adım daha ileri 
götürmek, Gemlik’e 
ve Gemliklilere 
katma değer sun
mak için yoıa çıktık. 
Bu yolda hedefleri 
miz ve ideallerimiz 
sadece bir meclis 
üyesi olmak değil, 
GTSO ve Gemlik’e 

sınıf atlattıracak 
hamleleri yapmaktır. 
Bunun için odamızı 
üyelerini sahiple
nen, çözüm ortağı 
olan ve üyeleri tara 
fından önemsenen 
bir oda haline ge
tirmektir.
GÜÇLÜ, DİNAMİK 
VE İDEALİST EKİP 
Maalesef seçim site 
mi gereği sadece 14 
arkadaşımızı liste 
mize yazabiliyoruz. 
Ancak komitemizin 
tüm üyeleri ile bir
likte çalışmalarımızı 
yapacağız." dedi.
4. Meslek Komitesi 
adayları şu isimler
den oluştu;
Hamza Aygün 
Vizyon Kentsel 
Dönüşüm Lt'd'. Şiî. 
(Meclis Üyesi) 
Ahmet Küzüm -Öz 
Ufuk İnş. Ltd. Şti. 
(Meclis Üyesi) 
Emir Bektaş Baytaş 

İnş. Ltd.Sti. (Meclis 
Üyesi) Murat 
ÇAKIR- Tuğra İnşaat 
Ekrem Ekdi -Emek 
İnşaatLtd.Şti. 
Alı Türüdü -Şafak 
Demir Çelik Ahmet 
Aslan -Özaslan Vinç 
Ltd. Şti. Yücel 
DOĞAN-Y.Doğan 
İnş.Ltd.Şti. Alpaslan 
İnan - Alsan İnşaat 
Hakan Targıt 
Ozan Mühendislik 
Mustafa Bozdemir- 
Emirhan İnş. Mim. 
Ltd.Şti. Erkan Şen, 
Gökhan Şen İnşaat 
Halil İbrahim Coş 
kunyürek ^Serhat 
İzolasyon İnş.Ltd. 
Şti. Yusuf Şahinoğlu 
Elektrik Ltd. Şti. 
HİZMETE TALİBİZ 
Komite sözcüsü 
Aygün; GTSO’sın da 
sadece meslek komi 
tesine talip olmadık 
larını belirterek, 
“Seçilecek 11

Meslek Komitesinin 
tümü ile birlikte 
hareket ederek GT
SO’ya ve Gem- 
lik’imize yakı şan bir 
yönetim ile sanayi 
ve ticaret hayatına 
kısa ve uzun vadede 
çok büyük katkılar 
sağla yacağız. Tüm 
halkı mızın sahip- 
lene bileceği ve şeh 
rimizi daha müref
feh, modern ve 
yaşana bilir bir hale 
getirecek mega pro
jeleri hayata 
geçirme hedefleriyle 
yola çıktık. Bu dev 
kadroyla yakın za
manda projelerimiz 
hakkında detaylı 
açıklamaları ka- 
muoyuyla paylaşa 
cağız. Hiçbir kimse 
veya grubu rakip 
olarak görmüyoruz. 
Bu bir hizmet ve 
ideal yarışıdır. Fikri 
veya görüşü ne 
olursa olsun tüm 
meslektaşlarımıza 
saygı duyuyoruz. 
“Gemlik Kazanırsa 
Türkiye Kazanır" 
diyor ve seçimleri 
mizin odamıza, tüm 
üyelerimize ve halkı 
miza hayırlı olması 
nı diliyoruz" dedi.

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, Belediye Başkanın bir gazeteye yaptığı açıklamalara cevap verdi...

flcar. ' Refik Yılmaz ilçemizıle kaç tane hastane 
kaç tane sağlık ocağı olduğunu UHmiyor"

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
Renk Yılmaz’ın Bur- 
sa’daki bir yerel 
gazetede çıkan ve 
Gemlik’teki taşınma 
ve kentsel dönüşüm 
çalışmaları hakkında 
CHP’yi suçlayan 
açıklamalarına 
cevap verdi. Acar, 
şunları söyledi: 
“Gemlik taşınacak 
cümlesini kuran CHP 
değildir! Kentsel 
dönüşüm konusun 
da Gemlik’in çok 
sıkıntılı günlerden 
geçtiğim göz ardı 
edemeyiz. Gemlik’te, 
izlenen yanlış politi 
katarın sonucu 
çıkarılan KHK, Gem
lik halkı için zulüm 
KHK’sı olmuştur. 
Sayın Başbakan Bi
nalı Yıldırım Edirne İl 
Kongresinde yaptığı 

açıklamada “Gemlik’i 
taşıyoruz" demiştir. 
Zira şimdi Gemlik’in 
dönüşeceğini söyle 
yen Çevre Bakanımız 
Özhaseki ve Sağlık 
Bakanı Recep Ak 
dağ, buna benzer bir 
cümle kullanmıştır. 
Onun için Refik Yıl 
maz’ın isyan edeceği 
bir kurum veya kişi 
varsa yukarıda söyle 
d iğim ız kişilerdir. 
Otoyol inşaatında 
zeytin ağacı yok 
muydu? Her sıkışan 
iktidar partisi men
subunun zeytin 
kanunu üzerinden 
muhalefet için atağa 
geçiyor. Biliyorsunuz 
hemen dibimizde 
otoban yapıldı. Bu
rada binlerce zeytin 
ağacı kesildi. Bu böl
gelere zeytin kanunu 
işlemiyor muydu?

Kaç tane bina yapıla 
cak biliyormusunuz? 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yaptığı 
açıklamalarla ken
disiyle çelişmektedir. 
Daha önce 8 bin 
konutluk bir proje 
olduğunu belirten 
Yılmaz, şimdi ise 
“Orası zaten bayır 
bir alan, ancak 4 bin 
konut yapabileceğiz" 
demiştir. Belediye 
Başkanımız ne yazık 
ki daha orada ne 
yapılacağını kendisi 
de bilmemektedir.

NABZA GÖRE 
ŞERBET VERİYOR 
Nabza Göre Şerbet 
veren Refik Yıl 
maz’dır.
Gazeteye verdiği rö
portajda Refik Yıl 
maz, partimizi Nilü 
fer’de başka Gem

lik’te başka siyaset 
yapmakla suçlamış. 
Orada kat artışına 
karşı olduğumuzu, 
Gemlik’te savundu 
ğumuzu iddia etmiş. 
Nabza göre siya set 
Refik Yılmaz gibi 
siyaset adamlarının 
işidir. Nilüfer’de 
emsal artışına “evet" 
diyen Refik Yılmaz’ın 
Gemlik’ te 5 katı 3 
kata düşürme gayreti 
bunun en somut 
örneğidir. Meclisten 
mutabakatla geçsin; 
Gemlik’in taşınması 
konusunda KHK 
maddesi gayet 
açıktır. Her ne kadar 
Cumhurbaşkanı tek 
bir cümleyle “dönü 
şüm" dese bile, 696 
sayılı KHK’da ki 
madde nakledilecek 
değil, dönüşecek 
olarak değişmedikçe

Gemlik halkının 
kafası bulanık tır. Bu 
bulanıklık TBMM’den 
geçecek sınırları, 
projesi belli olan ve 
üç siyasi partinin 
mutabakatıyla geçe
cek bir yasa ile geçe
cektir..

SAYI SAYMAYI 
BİLMİYOR 
Refik Bey sayı say
mak diyen Cemil 
Acar, ^Devlet 90 
yılda sadece bir adet 
sağlık ocağı yapmış" 
diyor. Refik Yılmaz, 
daha önce Gemlik’te 
bulunan iki adet has
tane ve T adet sağlık 
ocağının ne zaman 
açıldığını bilmiyor.
Devleti ayrı yere, 
kendini ayrı yere 
koyuyor. Sonuçta bu 
yapılan hastaneler 
devletin bütçesiyle 

yapılmış ve vatanda 
şımızın hizmetine 
sunulmuştur.

İSYAN ETMESİ 
GEREKEN 
GEMLİK HALKIDIR 
Bir gazetenin 
başlığında “Yılmaz 
İsyan Etti” dediğini 
belerten Acar, 
“Burada isyan ede
cek biri varsa evinin 
değeri düşen, evim 
ne olacak diye düşü 
nen vatandaş, yaptı 
ğı evi elinde kalan 
müteahhit, elindeki 
inşaat malzemesini 
satamayan esnaftır. 
Kısacası Gemlik 
halkıdır. Bunu 
düzeltmek sîzlerin 
sorumluluğundadır. 
Bu sorumluluğun 
gere ğini lütfen 
yerine getiriniz" 
şeklinde konuştu.
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Bmı'tamsanıcmaediKiU
Bursa'da narkotik 
polisinin yaptığı 
uyuşturucu ope 
rasyonunda 11 kişi 
gözaltına alındı. 
II Emniyet Müdür 
lüğü Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Yıldırım ilçesinde 
uyuşturucu satın 
alan 6 kişiyi 
yakaladı. Bunun 
üzerine soruştur 
mayı derinleştiren 
ekipler, bu şahısla 
ra uyuşturucu

jralntoimnfibıdiMf
Bursa'da araçlara 
sahte kontak 
anahtarı yapan 4 
hırsızın çaldıkları 8 
araca sahte plaka 
taktıkları belirlendi. 
Polis ekiplerinin 
sıkı takibi sonucu 
yakalanan 4 
şahıs, emniyetteki 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
çeşitli yerlerinden 
son 1 ayda 8 
ayrı kamyonet tipi 
araç çalındı.

Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
Oto Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 
yaptıkları sıkı takip 
sonucu şüphelilerin 
B.B., Y.K., M.D. ve

Y.A. olduğunu 
tespit etti. Op
erasyon için 
düğmeye basan 
ekipler, araç 
hırsızlarını araçlarla 
beraber yakaladı.

HİSARTEPE MAHALLESİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI 

4+1 DUBLEKS EV 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

053585451 08
ABONE OLDUNUZ MU?

mmoiiiiimii» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sattığı tespit edilen 
E.T., A.C., O.Y., A.A. 
ve F.Ç'yi gözaltına 
aldı. Şüphelilerin

üzerlerinde ve ev
lerinde yapılan ara
mada bir miktar 
bonzai ve ectasy

ele geçirildi. 5 
şüpheli işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Şahısların sahte 
kontak anahtarı 
yaparak çaldıkları 
araçlara sahte 
plaka taktıkları 
tespit edildi. 
Hırsızların 
topı'amdâ o araç 
çaldığı öğreni 
lirken, ele geçi 
rilen araçlar 
sahiplerine teslim 
edildi. Gözaltına 
alınan B.B., Y.K., 
M.D. ve Y.A. em
niyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533961 6457

Çalımı mııosilıleıciıımii
sanıklarına miitimei!

Bursa'da, geçen eylül ayında, çalıntı 
motosikleti çalmak isteyen Yusuf Tür 
ker'i (20) tabancayla öldürdükleri 
iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 
başlatılan soruşturma tamamlandı 
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Umut 
Çiftçi (20) hakkında 'kasten öldürmek' 
ve 'yağma' suçlarından ömür boyu ve 
15 yıl ağır hapis, tutuksuz sanık Ce- 
malettin D. (20) hakkında ise 'kasten 
öldürmek' suçundan ömür boyu hapis 
cezası istemiyle dava açtı.
Olay, 2017 yılının Eylül ayında, merkez 
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde mey
dana geldi. Nilüfer ilçesinde kadın 
sürücü Y.Y.'nin, iddiaya göre, motosikle
tini çalan Cemalettin D., daha sonra 
arkadaşları Umut Çiftçi ve Burak Örekli 
(23) ile buluşmak için Vakıf Mahallesi 2. 
Vatansever Sokak'taki boş binaya geldi. 
Bu sırada, çalıntı motosikleti çalmaya 
çalışan Yusuf Türker*i fark eden Umut 
Çiftçi, yanındaki tabancayla ateş açtı. 
Türker, olay yerinde yaşamını yitirirken, 
şüpheliler ise yoldan geçen K.D.'nin 
aracını gasbederek, kaçtı. Olayın 
ardından soruşturmayı derinleştiren 
jandarma ekipleri, Umut Çiftçi ile Ce
malettin D.'yi yakalayarak, gözaltına 
aldı. Adliyeye sevk edilen Çiftçi 
tutuklanırken, Cemalettin D. ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Cinayetle ilgili aranan üçüncü şüpheli 
Burak Örekli ise geçen yılın kasım 
ayında, Gürsu ilçesinde polislerle 
girdiği silahlı çatışmada öldü.
TUTUKLU VE TUTUKSUZ 2 SANIĞA 
ÖMÜR BOYU HAPİS 
Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, 
olayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve 
sanıklardan birinin ölmesi nedeniyle 2 
sanık hakkındaki iddianamesini 
hazırladı. Savcı Kaya, tutuklu sanık 
Umut Çiftçi hakkında 'kasten öldürmek' 
ve 'yağma' suçlarından ömür boyu ve 
15 yıl ağır hapis, tutuksuz sanık Ce
malettin D. hakkında ise 'kasten 
öldürmek' suçundan ömür boyu hapis 
cezası istemiyle Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava açtı. Sanıkların, 
ilerleyen günlerde hakim karşısına 
çıkacağı belirtildi.

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

Orhangazi Caddesi’nde eski Marmarabirlik depolarının bulunduğu alanda 24 derslikli 
ilkokul ve orta okul inşaatı yapımı için temel atma töreni düzenlendi..

1, katı yükselen Mehmet Akif Ersoy
okulunun temelini anılar

Göstermelik törenler...
Dün hava buz gibiydi.
GTSO Gazi İlköğretim Okulunun bulunduğu 

Krom Sokağı trafiğe kapatılmış, yolun ortası 
na kürsü kurulmuş, törene katılacaklar içinde 
sandalyeler konmuş, etraf süslenmişti.

Protokolün birinci sırayı doldurduğu tören 
de ikinci sıra şöyle böyle dolmuştu. Arka sıra 
lara ise 8-9 yaşındaki ilkokul öğrencilerini 
oturtmuşlardı.

Benimde bulunduğum yaya kaldınmda ise 
çok az sayıda izleyici Vatandaş vardı...

Belediyenin neredeyse tüm memurları 
kalabalık olsun diye getirilmişti. Belediyede işi 
olan vatandaşlar törenler nedeniyle işleri 
görülmeyince bizleri arıyor, şikayetçi oluyor 
lar. Geçtiğimiz günlerde Umurbey meydan 
düzenlemesi için yapılan törende de bu tür 
şikayetleri almıştım. Dün de törene bu 
şikayetler üzerine gittim.

Yapılan hizmetlere kimse karşı değil.
Gemlik’e Valilikçe yapılan okullar için- 

Beledivç tören düzenlivçr!
Törene ne Vali katılıyor, ne de yardımcı 

lanndan biri. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü 
yardımcısı gelmişti yalnız.

Önemli olan ilçenin ihtiyacı olan bir hizmetin 
yapılmasıdır. Bunu kim yaparsa yapsın, 
madem temel atma törenı’yupucdAsimz; Jmınr 
temel atılırken yapın.

Amaç, siyasi propağanda yapmak.
Gittiğim tüm temel atma törenlerine vatan 

daş ilgi göstermediğini görüyorum.
Kendileri de görüyorlar ama, yine de bu 

göstermelik törenleri düzenleyerek, hem kamu 
çalışanlannın görevlerini aksatıyorlar, hem de 
lüzumsuz masraflar yapılıyor.

Bürokratlar ile kalabalıklara oluşturmak is
tiyorlar olmuyor.

Gemlik’te son yıllarda gerçekten sanayicileri 
miz ve devlet tarafından okullar yapılıyor.

Okul yapmak kadar eğitim kalitesini de yük
seltmek de önemli.

Dünkü törende konuşan Kaymakam Gürbüz 
Karakuş bunun altını çizdi. Eğitimde eğitim 
kalitesinin artmasında öğretmenlerin önemine 
ve ailenin önemine değindi.

Siz istediğiniz kadar okul açın, öğretmen 
yetiştiren okullarınız kalitesizse, öğretmenler 
yetersizse, eğitim sisteminiz, müfredat 
programınız çağ dışı ise, dünden daha geriye 
doğru gidiş varsa, çağı yakalayamazsınız.

Uluslararası yapılan sınavlarda bunun kötü 
sonuçlarını gördük.

İnsanın aya ayak basmasından bugüne 57 yıl 
geçti. Şimdi bir adam çıkıyor, kendi imkan 
larıyla Elon Musk uzaya gönderdiği rokete, 
kendi yaptığı elektrikli aracını yükleyerek 
fırlattı.

Bizde eğitime aynlan bütçe artarken, öğren 
çilerin başarı oranlan düştü.

Bizler de Elon Muskları yetiştirdiğimizde, 
yeni buluşlara imzamızı attığımızda, Nobel 
ödüllü bilim insanlarımızın sayısını birden 
daha çoklara çıkarttığımızda, tamam bu işi 
başardık demeyi hak edeceğiz.

Yoksa siyasi çıkarlar için milletin parasıyla 
göstermelik temel atmalarla bir yere varamaz 
siniz.

Kent içinde asfaltını düzgün dökemeyen bir 
ilçe olarak kalırız.

Bursa Valiliği ve 
Gemlik Belediyesi 
işbirliği ile Eylül 
ayında inşaatı 
bitmesi planlanan 
Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulu’nun 
temeli düzenlenen 
törenle atıldı. 
Törene AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AKP 
İlçe Başkanı Yaşar 
İslam, İlçe Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Jan
darma Komutanı 
Barış Bozkurt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Öza'en Ç^Kır, ftfea'ıV 
Başkanı Mustafa 
Duran, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Esnaf Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
okul müdürleri, 
öğretmenler, 
belediye daire 
müdürleri muhtar
lar, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
STK temsilcileri ve 
öğrenciler katıldı. 
Temel atma törenin 
de ilk sözü Hami 
diye Mahalle Muhta 
rı Necmi İnce yaptı, 
İnce, “Gemlik dönü 
şüyor mu, yoksa 
taşınıyor mu?” 
sorusuna en güzel 
cevabı bu temel 
atma töreni vermek
tedir. Gemlik yerin 
de dönüşüyor, 
inşaatın kazasız 
belasız bitirilmesini 
diliyorum. Emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Sonrasında söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
2018 yılında her 
Cuma günü ya bir 
temel atma ya bir 
açılış yapacağı 
sözünü yineledi.
2018 yılı Gemlik için 
çok dolu dolu geçe 
ceğini söyleyen

SBJEOİYe

Yılmaz, 2017 yılında 
yapılan projelerin 
yanı sıra ihaleleri 
tamamlanan proje 
terinde yine bu yıl 
için de bir bir haya 
ta geçirileceğini 
söyledi. 16 yıl önce 
sinde Gemlik’te 
sınıf mevcudunun 
55 olduğunu anım 
satan Yılmaz, bugün 
itibari ile bu sayının 
25’e düşmesinin 
eğitime ne kadar 
destek verdiklerinin 
göstergesi olduğu 
nu söyledi. Sanayi 
kuruluşlarından ilçe 
ye okul yapmasını 
istediğini belirten 
Yılmaz, "Şimdiye 
kadar 4 okulumuzu 
bitirerek hizmete 
kazandırdık. Yine 
hayırsever işadam 
tarımız ve sanayi 
kuruluşlarımız ile 
protokolünü imzala 
dığımız okullarımı 
zın umuyorum ki yıl 
içerisinde temelleri 
ni atacağız” dedi. 
Hükümet olarak 
2023 hedefleri 
doğrultusunda, 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletini dünyanın 
10. Büyük ekonomi 
si yapmak için 
eğitimin önemi ne 
vurgu yapan AKP 
Bursa Milletvekili İs
mail Aydın da, 
“Eğitim her işin 
başı. Eğer gerçek
ten 2023 hedefine 
ulaşmak istiyorsak, 
temelin de eğitime 
önem vermemiz 
gerekiyor” dedi. 
Modern dünyanın 
eğitimini alırken 
çağın tüm gereksi 
nlmlerinin çocuk
lara verilmesi anla
tan Aydın, “Bir 

yandan modern 
eğitim alırken diğer 
taraftan da bu 
kadim toprakların 
kültürünü çocukla 
rımıza aktarıp, ülke 
ye faydalı nesiller 
yetiştirmemiz 
gerekiyor” dedi. 
Daha sonra söz alan 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş da, toplum 
da aileden sonra en 
önemli kurumun 
okul olduğunu 
söyledi. İyi eğitilen 
ve yetişen nesillerin 
ülkenin bekası ve 
geleceği olduğunu 
ifade eden Karakuş, 
sorunlardan kork
madan üzerine git
mek gerektiğini, 
sorunların her yerde 
olduğunu bildik
lerini, Gemlik’in 
sorunlarının deprem 
bölgesi, taşınmak 
meselesi ve başka 
şeyler olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Yeter ki birlik ve 
beraberlik ve kardeş 
ligimizi muhafaza 
edelim. Yeter ki 
ortak aklı devreye 
sokalım. Bugün 
ülkemiz içerde ve 
dışarda çok büyük 
sıkıntılarla karşı 
karşıya. Devletimiz 
bunları biryandan 
çözerken biryandan 
hayırlı işler inşaatlar 

yapmanın derdinde" 
diyerek herkesin 
devletine sahip 
çıkmasını mesele 
nin insan yetiştir 
mek olduğunu 
söyledi. Karakuş, 
“Toplumda aileden 
sonra en önemli 
kurum okuldur, 
eğitimdir. İyi eğitim 
verirseniz iyi insan 
yetiştirirseniz so
rumluluk sahibi 
orada halledilmeye
cek mesele yoktur” 
dedi.
Bu konuda öğret 
menlere büyük 
görev düştüğünü 
belirten Kaymakam 
Karakuş, “Onun için 
öğretmenlerin 
değeri çok büyük, 
eğitimde kilit 
konusu 
öğretmendir. ” dedi. 
Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulu’nun 
kazasız belasız 
bitmesini dileyerek, 
“İnşallah Gemlik 
yapılan ve yapılacak 
olan güzel hizmet 
lerle çok daha iyi 
yerlerde olacak” 
dedi
Konuşmaların 
sonrasında okunan 
dualarla 24 derslikli 
Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulun temeli 
atıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mesleki eğitime 'BTSO' imzası
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Eğitim Vakfı 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Bursa Tasarım ve 
Teknoloji Geliştirme 
Merkezi'nin (BUT
GEM) 3'üncü eğitim 
dönemi başlıyor. 
CNC operatörlü 
ğünden yazılım 
uzmanlığına moda 
tasarımdan satış 
pazarlamaya kadar 
21 ayrı eğitim 
programına başvu 
rular 25 Şubat'ta 
sona eriyor.
Gençlere bilgi 
çağına ayak uydu
rup ileri teknolojiyi 
kullanarak meslek

edinme ve meslek 
geliştirme fırsatı 
sunan BUTGEM, 
sanayinin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli 
elemanları yetiştir 
meye devam ediyor. 
Her yıl yaklaşık 3 
bin gencin eğitim 
gördüğü

BUTGEM'den 
mezun olanların 
yüzde 95'i ise istih
dam ediliyor. 2017- 
2018 eğitim öğretim 
yılının ilk 2 eğitim 
döneminde düzen 
lenen 40 eğitim 
programından 700'ü 
aşkın kişi mezun 

oldu. BUTGEM'in 
3'üncü döneminde 
ise 21 ayrı eğitim 
programından 
yaklaşık 420 kur
siyer faydalanacak. 
CNC operatörlüğü, 
yazılım uzmanlığı, 
3B görselleştirme ve 
3 DS Max, argon 

kaynakçılığı, moda 
tasarımı, modelist- 
lik, otomasyon 
sistemleri, satış 
pazarlama ve 
bilgisayarlı ön 
musahebe gibi 
21 farklı eğitim 
programı, BUT
GEM'in Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 
kompleksinde 
verilecek.
Uzman eğitmenler 
tarafından top 
lamda yaklaşık 
9 bin saat verilecek 
olan eğitimler 
için başvurular 
25 Şubat 2018 Pazar 
günü son bulacak. 
Gündüz ve akşam 

saatlerinde ücretsiz 
olarak verilecek 
kurslara başvurular 
ise BUTGEM 
binasına şahsen 
gerçekleştirilecek.

Eğitimler 
5 Mart'ta başlıyor

Eğitimlerin büyük 
çoğunluğuna lise 
veya dengi okul 
mezunları 
başvurabilirken, 
dijital baskı 
operatörlüğü ve 
argon kaynak 
çılığı bölümlerine 
başvuru için 
ilkokul mezunu 
olmak yeterli.

26 BİN LALE SOĞANI TOPRAKLA BULUSIIYOB
Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçe giriş 
ve çıkışları başta 
olmak şehrin muh 
telif bölgelerinde 
mevsimlik çiçek ve 
lale soğanı ekimi 
için çalışmalar

devam ediyor. 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekip
leri, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın talimat 
lan doğrultusunda, 
mevsimlik çiçek ve

lale soğanı ekimi 
için gübreli toprak 
karışımı yaparak 
ekim çalışmala 
rımn startını verdi. 
Ekipler terminal 
kavşağının yanı 
sıra orta refüjlerde

de yoğun bir 
çalışma yaparak, 
mevsimlik çiçek 
ve lale soğanı 
ekimi yapılabil 
mesi için hummalı 
bir çalışma 
yürütüyor.

"BAĞIRMAYAN ANNELER” KONFERANSI YAPILDI
Gemlik Belediyesi 
2018 yılı kültür 
etkinlikleri kapsa 
mında “Bağırma 
yan anneler” adlı 
konferansa konuş 
maçı olarak katılan 
Hatice Kübra Ton- 
garanne-babalara 
altın değerinde 
önerilerde bu
lundu. Gemlik 
Belediyesi ve 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı işbirliği 
ile Manastır Yunus

Emre Kültür Merke 
zinde gerçekleşen 
konferansın açılı 
şında, İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat

Şavh kısa bir se
lamlama konuşma 
sı gerçekleştirdi. 
Katılımcılar ile 
dolup taşan kon

feransta, çocukla 
rın ve gençlerin 
doğru yetiştiril 
mesi ve ebeveyn
lerin üzerine düşen 
görevleri anlatan 
Hatice Kübra Ton- 
gar, “Çocuklarınıza 
rica dili ile emir 
vermeyin. Çocuğu 
nuzu gücünüzle 
ezmeyin. Çocuğu 
nuzun birinciliğini 
kabul edin, mu 
kayese etmeyin. 
Bir yetişkine söyle

yeceğiniz hiçbir 
şeyi çocuğunuza 
söylemeyin. Ve 
çocuğunuzun bize 
olan gereksinimini 
koz olarak 
kullanmayalım" 
dedi. Çocuklarınızı 
dinleyin, onlarla 
iletişim kurun diye 
konuşan Yazar 
Tongar, Çocuk 
eğitimi üç sacayağı 
üzerine kuruludur. 
Bunlardan birincisi 
anne-baba tutumu,

İkincisi çocuğun 
nasıl tercihler 
yaptığı ve Allah’ın 
nasibidir.
Allah’tan geleni 
de kabul
lenebilmek önem
lidir. Birçok aile 
görüyoruz isyan 
etme noktasına 
gelmiş. Allah’tan 
ne istediğimizi 
iyi bilmemiz de 
çok önemli” 
ifadelerini 
kullandı.

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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Bursa'da otmobil nazarına erten bahar!
Bursa'da ikinci el 
otomobil pazarında 
bahar şenliği erken 
yaşandı. Baharın 
yaklaşmasıyla bir
likte otomobil almak 
isteyenler pazara 
hücum etti.
Geçtiğimiz hafta
larda sinek avlayan 
ikinci el otomobil 
pazarı baharın 
yaklaşmasıyla bir
likte hareketli gün
ler yaşadı. Yaklaşan 
bahar ve yaz için 
araç almak isteyen 
vatandaşlar ikinci el 
satışlarını arttırdı. 
Pazarda ikinci el 

satışlarında gözle 
görülür artış gö
zlenirken, bu durum 
otomobil alım satım 
yapanların yüzünü 
güldürdü.
Pazara araç sat
maya gelen 
vatandaşlar, el
lerindeki otomobil
leri satarak 
pazardan mutlu 
şekilde ayrıldı. 
İkinci el pazarında 
fiyatların yüksek 
seyretmesine 
rağmen vatandaşlar 
ikinci el otomo
billere büyük ilgi 
gösterdi.

Bu hafta satışların 
geçtiğimiz haftalara 
göre daha iyi 
olduğunu söyleyen 
ikinci el otomobil 
satışı yapan 
vatandaşlar, 
"Bu hafta 

satışlardan çok 
memnunuz. 
Araçlarımızı 
satıyoruz. 2018 
model sıfır otomo
billerin fiyatlarına 
yapılan zamlar, 
2017 model sıfır

otomobillerin 
hemen hemen 
tükenmesi sebe
biyle ikinci el 
hareketlendi. İki 
hafta öncesine 
kadar işlerimiz 
çok durgundu.

Bu hafta işler 
çok güzel. Pazarda 
en çok 20 bin 
lirayla 40 bin lira 
arasındaki oto 
mobiller satılıyor. 
Satışların 
artmasının en 
büyük sebep
lerinden biri de 
baharın yaklaş 
ması. Havalar 
ısınıyor vatandaşlar 
tatile gidecek. 
Herkes kendi 
aracıyla tatile 
çıkmak istiyor. O 
bakımdan ikinci el 
otomobil satışları 
arttı" dediler.

BursalılaraKanafla'da [fliiim ne İş imkanlan' anlatılılı!
Nilüfer Kent Kon
seyi'nde "Kana 
da'da Eğitim ve İş 
İmkanları" konulu 
seminer düzenlendi. 
Nilüfer Kent Kon
seyi Gençlik 
Meclisi, yurtdışında 

eğitim almak 
isteyen veya 
farklı ülkelerde iş 
imkânlarını 
araştıran gençler 
için çeşitli 
buluşmalar terti
pliyor. Nilüfer Kent 

Konseyi'nde 
"Kanada'da Eğitim 
ve İş İmkanları" 
konulu seminer 
düzenlendi. World 
17 Kanada'nın 
kurucusu Adam 
Garipoğlu'nun iki 

oturumda 
gerçekleştirdiği 
seminerin ilk 
bölümünde 
Kanada'da eğitim 

imkânları ile 
şartları, ikinci 
bölümde de çalışma 

ve iş fırsatları 
anlatıldı. Büyük ilgi 
gören seminerde 
katılımcılar merak 
ettikleri konularda 
Adam Garipoğlu'na 
soru sordular.
Seminerin ardından

Nilüfer Kent Kon
seyi Gençlik Meclisi 
Eş Başkanları 
Mehmet Avcı ve 
Zeliha Çürüksulu, 
ve Gençlik Meclisi 
hakkında sunum 
yaptı.

M iinMt lise işbirliği
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) ile Bursa 
Anadolu Kız Lisesi 
iş birliği yapacak. 
İki tarafın yönetici
leri tarafından imza
lanan protokol 
sayesinde Kız Lis- 
esi'nde eğitim 
gören öğrenciler 
bilimsel ve akade 
mik olarak Uludağ

Üniversitesi tarafın 
dan desteklenecek. 
İmza töreninde 
konuşan Rektör 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, lise öğrencile 
rine proje yapma 
fikrini aşı lamayı 
hedeflediklerini 
vurguladı. Uludağ 
Üniversitesi olarak 
bu yıl yedincisini 

düzenledikleri 'İyi 
Fikir Yarışması'nda 
ilk kez lise 3. sınıf 
ve son sınıf öğrenci 
lerini eklediklerini 
aktaran Rektör 
Yusuf Ulcay, "Bur- 
sa'daki lise 
öğrencilerini bu 
seneki İyi Fikir 
Yarışması'na alaca 
ğız. Fakültelerimizin 

her biri tematik bir 
alan belirleyecek ve 
lise öğrencileri bu 
alanda yarışabile 
cek. il Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
göndereceğiz. Onlar 
da afişlerle bütün 
okullarda duyura
caklar. Öğrencileri 
miz de bu yarışma 
vesilesiyle daha

üniversiteye gelme
den proje yapma 
fikrine alışmış ola
caklar. Nasıl şekille 
neceği, bütçesinin 
nasıl oluşacağı gibi 
bir projenin bütün 
aşamalarını test 

etmiş olacaklar. 
Burada asıl maksat, 
öğrencinin bir fikri 
nasıl olgunlaştım 
cağını ve ortaya 
çıkaracağını 
göstermektir" 
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KÜÇÜK KUMU 
ÖZGUZEIYÂU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 MİDE SAHİBİNDEN SATILIK
0 535 37818 00

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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flrtıfc i; yanman daha Kolay olacak
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yeni 
reform paketiyle il
gili, “Bürokratik en
gellere harcanan 
zaman artık iş geliş 
tirmek için harcana 
cak. Paket, algı ope 
rasyonlarına karşı 
cevap olacak’’ dedi. 
Hükümetin 
ekonomiye büyük 
ivme kazandıracak, 
toplumun tüm kes
imlerinin cebine 
yansıyacak reform 
paketi iş dünya 
sında büyük heye
can yaratırken, 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu 
bunun sahaya, 
yatırımlara reel sek

töre yansımalarını 
anlattı.
Hisarcıklıoğlu, "Bu 
paket, özellikle son 
dönemde Türkiye 
ekonomisine yöne
lik yürütülen algı 
operasyonlarına 
tokat gibi bir cevap 
olacak" vurgusu 
yaptı. İş dünyasının 
istihdam teşvik 
paketini beklediğini 
söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, 
"Teşvikler ve reform 
paketleriyle birlikte, 
Türkiye ekonomisi 
nin 2018'de yüzde 5 
büyümesini bekli 
yoruz" dedi. İş 
yapma kolaylığı 
endeksinde

Türkiye'nin 60. 
sırada olduğunu 
yeni düzenlemelerle 
Türkiye'nin bu en
dekste ilk 20'ye 
girebileceğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, 
"Bu da küresel 
yatırımcının 
Türkiye'ye ilgisini 
önemli ölçüde 
artıracak" dedi

Hisarcıklıoğlu'nun 
açıklamalarından 
öne çıkanlar şöyle:

KAPI KAPI 
DOLAŞMAK YOK 
Artık 1 saatte, 
sadece ticaret sicil 
müdürlüğüne 
giderek şirketinizi 
kurabileceksiniz. 
Bankaya git, notere 

git, SGK'ya git, 
vergi dairesine git 
devri bitiyor. 
Girişimcilerimiz tek 
noktada bütün 
işlemi bitirip, 
ticaret sicilden 
çıkınca fatura 
kesmeye 
başlayabilecekler. 
Artık kapı kapı 
dolaşmak yerine, 
tek noktadan tüm 
işlemlerini hallede
bilecekler. Doğalga 
zımız, petrolümüz 
yok ama müthiş bir 
girişimcilik ruhumuz 
var. Bu düzenleme 
ile girişimcilik 
ateşini daha da 
alevlendiriyoruz.

FİNANS 
KOLAYLIĞI 
Sabah'ın haberine 
göre, tasan ile bir
likte faiz getirileri, 
doğal ürün, ikâme 
mallar, üretim süreci 
de rehin edilebilir 
hale gelecek. 
Çiftçimiz artık 6 ay 
sonra elde edeceği 
hasadını şimdiden 
rehin edip finans
mana ulaşabilecek. 
Bir fabrikamız üre
timde kullandığı 
hammaddeyi tüm
den rehin edip bir 
yandan üretime 
devam ederken, bir 
yandan da işletme 
sermayesine 
kavuşabilecek.

ÖTV uyarısı: Her araç için 10 hin Tl yok
Torba yasaya ek
lenerek Meclis'e 
gönderilen hurda 
araç sahiplerine 10 
bin TL'lik ÖTV in
dirimi ile ilgili 
uyan geldi. 
16 yaş ve üzeri 
araçlar için gün
deme getirilen 10 
bin TL'lik ÖTV in
dirimi sonrası 
harekete geçerek 
yok pahasına tüketi
cilerden araç topla 
yan ve sadece plaka 
lannı satışa çıkaran 
uyanıklara yönelik 

uyarı gelirken, her 
araç için 10 bin TL 
indirim yapılacak 
algısının ise doğru 
olmadığına dikkat 
çekildi.
80 maddelik torba 
kanuna eklenen 
geçici 1.madde ile 
16 yaş ve daha 
büyük yaştaki 
araçların tescilinin 
silinmesi, ihraç 
edilmesi yada bir 
daha kullanılmamak 
üzere hurdaya 
çıkartılması şartı ile 
her bir araç için aynı 

cins araçlardan 
sadece motor silin 
dir hacmi 1600 
cm3’ü geçmeyen 
yeni bir aracın ilk 
iktisabında tahak 
kuk eden Özel Tüke
tim Vergisi'nin 
(ÖTV) 10 bin TL'yi 
aşmamak üzere 
araçların cinsleri ve 
özellikleri Bakanlar 
Kurulu'nca tespit 
edilecek kısmı 
terkin edilecek. 
Düzenlemenin yer 
aldığı 'Vergi 
Kanunları ile Bazı

Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı (Torba 
yasa)' TBMM Plan 
ve Bütçe Korniş 
yonunda 
görüşülmeye 
başlanırken tüketici 
derneklerinden ise 
hurda araç uyarısı 
geldi...
Yenisafak.com'a 
konu ile ilgili bilgi 
veren Tüketici 
Dernekleri Fed

erasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Aziz Koçal, "Bizlere 
ulaşan bilgilere göre 
yukarıda bahse 
konu torba yasa 
meclise sevk 
edildikten sonra, 
bazı kişiler, gale 
riler veya oto alım 
satımı yapan 
korsanlar (Deyim 
yerinde ise bazı 
uyanıklar) hurda 
çıkarılmak üzere 
bekleyen, yada 
yürüme akşamı 
arızalı olan, masraf 

gerektirdiği 
yaptırılmayan 
araçlar ile 16 yaşın 
üzerinde araçların 
çok ucuz fiyatlara 
yok pahasına tüketi
cilerden 
toplanmaktadır." 
diyerek tüketicilere 
kanun teklifinin 
olduğu gibi yasallaş 
ması halinde men
faatlerine olabile 
cek faydalardan 
başkası nın 
yaralanmasına izin 
vermemeleri 
gerektiğini söyledi.
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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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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
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
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pemukkale »12 °O 26
DEMİZ UÇAĞI B13 6B13
Pagaaua Akmls Seyahat B14 »3 »2
METRO ®13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
BOzer Turizm B12 1O 72
Kan baro Olu-Eaaday 614 46 A®
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Kast 513 23 20
Mer.Safl.Oca&ı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol o13 İO 7O
MAR-PET 613 3O 33
Tuncay Otogaz sis 16 45
Beyza Petrol B13 01 03

Gemlik Körfez
^^îttER^I^ıe^L'K^a;oULOİIc''siYAsleÂZEİrE.si.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6005 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aü simli
VENÜS SİNEMASI

KAYHAN 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK
KAFTAN

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİY 

ÇEŞİTLERİMİZ XE 
PROFESYONElT 

l KADRO MU O! 
(HİZMETİNİZDEYİZ

•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

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



GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

^uMaı^vıo ^aı^aıııoa 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

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt; Gemlik ülkemizdeki en elverişli yerlerin başında geldiğini söyledi

IIHlffllMMhİllB'
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İMİ Otomobil..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

bundan 2017 yılının Mayıs ayında yapılan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
nin 73. olağan Genel kurul toplantısında 
yaptığı konuşmada, yerli ve milli elektrikli 
otomobili üretecek 5 babayiğidi arıyoruz 
diye yaptığı çıkıştan sonra, bu konu Ülke 
gündeminden düşmedi.

Türkiye yerli otomobil üretimine 1960’lar 
da ünlü Devrim Otomobiliyle başladı.

Ortaya o günkü koşullarda Devrim otomo
bili yapıldı. Devrimi yapanların tamamı Türk 
mühendisler ve emekçiler idi. Devamı 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku
rulu Başkanı Kemal Akıt, “Türkiye’nin en bü 
yük projelerinden biri olan yerli otomobilin 
üretilmesi yönünde yapılan bütün çalışmaları 
gönülden destekliyoruz. Türkiye’nin dev pro
jelerinden birisi olan yerli otomobili üretecek 
konsorsiyumun açıklanmasının ardından göz 
ler üretimin nerede yapılacağına çevrildi. Biz 
ler kurulacak yerli otomobil fabrikasının Gem 
lik’e kurulmasını istiyoruz.” dedi. Syf2’de

GEMlİKft.Ş.
KURUUICTK

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası adaylık 
larını açıklayan ve kendilerini Dinamik 
Ekip olarak tanımlayan ekip temsilcileri 
Gemlik Müteahhitler Derneği’ne hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdiler. Zivaratta 
“Gemlik A.Ş., Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası öncülüğünde tüm Gemlikli sanavi 
ci, işadamı ve Gemlik halkının tümünün 
gücü oranında katılımıyla kurularadır ” 
denildi. Haberi sayfa 4’de

pumn

AYAKKABININ YENİ ADRESİ fâbhKtflîli

pumn
HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJINALDIR

yeni şubemiz 
ÇARŞI DERESİ 

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK_

gemlikfiyonkayakkabi@outlooİGcom

OahaW‘V®

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mit "Yerli otomobil Gemlikle üretilsin"
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
“Türkiye’nin en 
büyük projelerinden 
biri olan yerli oto
mobilin üretilmesi 
yönünde yapılan 
bütün çalışmaları 
gönülden destekli 
yoruz. Türkiye’nin 
dev projelerinden 
birisi olan yerli oto
mobili üretecek kon
sorsiyumun açıklan 
masının ardından 
gözler üretimin 
nerede yapılacağına 
çevrildi. Bizler kuru
lacak yerli otomobil 
fabrikasının Gem- 
lik’e kurulmasını is
tiyoruz." dedi.

AKIT ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLİN 
NEDEN GEMLİK’TE 
KURULACAĞINI 
AÇIKLADI

Yerli Otomobil 
Fabrikası Neden 
Gemiık’e Kurulmalı? 
diye soran Akıt, 
"1- Gemlik mevcut 
limanlan, sanayi 
tesisleri, serbest 
bölgesi, gümrük 
hizmetleri ve tüm alt 

yapısıyla Bursa1nın 
dünyaya açılan 
kapısıdır.
2- Bursa Türkiye 
Otomobil üretimin 
%60 ışı gerçekleştir 
mektedir. Bu konu 
da ihtisas yapmıştır.
3- Otomotiv sanayi 
nin lokomotifi yan 
sanayi kuruluşları 
bu proje için bütün 
altyapısı ile hizmete 
hazırdır.
4- 13 milyar dolar 
ihracat hacmi ile . 
Gemlik Gümrükler 
sıralamasında 
Türkiye İkincisidir. . 
5-Tamamlanan ve 
hizmete açılan 
Gebze- Orhangazi - 
İzmir otoyolu ile 
sanayi, serbest 
bölge ve liman tesis 
lerimizin doğru dan 
bağlantısı bulun 
maktadır.
6- İznik ve Bursa’yı 
yöneten uygarlıkla 
rın liman şehri olan 
Gemlik, tarihin her 
döneminde ulaşım 
olanaklarının sağla 
mış olduğu avan 
tajların yanı sıra, 
deniz ticaretinin 
yapıldığı alan olarak 
önemini korumuş 
tur. Gemlik, çevre

yerleşim alanlarının 
da iskelesidir. Gem
lik, Roma ve Osman 
lılar döneminde 
Bursa ve çevresinde 
yetiştirilen zirai 
ürünlerin, sanayi 
maddelerinin-, çıkarı 
lan madenlerin ihra
cat ve bölgede yetiş 
meyen zirai ürün
lerin de ihracat 
limanı olmuştur. 
Günümüzde de Gem 
lik’in önemli ticaret 
ve sanayi merkez
lerine yakınlığı, 
deniz yolu ulaşımı 
nın Ulusal ve uluslar 
arası önem kazan 
masında en önemli 
etkendir. Bu neden 
le Gemlik ve çevre 
sindeki ticari malla 
rın, ulusal ve uluslar 
arası pazarlara giriş- 
çıkış yaptığı yerler
den biride Gemlik 
Limanlan’dır. Kıyıla 

rın doğal özellikleri 
limanların kuruluşu 
nu kolaylaştırıcı ve 
zorlaştırıcı etkide 
bulunmaktadır. İlçe 
de kurulan limanlar 
uygun fiziki koşullar 
neticesinde gelişim 
göstermiştir.
7- Gemlik, Türkiye’ 
nin nüfus bakımın 
dan en büyük 
4. ili olan Bursa’nın 
dış ticaretinin deniz 
yoluyla gerçekleş 
t irdiği merkezlerin 
başında gelmekte
dir. Bursa’daki 
fabrikaların büyük 
bir bölümünün ihra 
çatı ve hammadde 
ithalatı Gemlik 
Limanları üzerinden 
yapılmaktadır. Bu 
bakımdan Gemlik, 
limanların sağlamış 
olduğu avantajlarla 
birlikte stratejik 
önemini geliştirmiş 

tir. Gemlik’de bulu
nan Deniz Gümrük 
Kapısı aracılığı ile 
ülkemize önemli 
katma değer katan 
otomotiv ve yan 
sanayi ürünleri itha
lat ve ihracatı 
yapılmaktadır.
8- Gemlik’te Kurulu 
bulunan; GEMPORT, 
YILPORT, Borusan 
Lojistik ve Roda 
Port limanları ülke 
mizin ve Avrupa’nın 
belli başlı limanları 
arasında yer almak 
tadırlar.
9- Üretimin yapılma 
sini öngördüğümüz 
4500 dönüm araziye 
sahip Askeri Hara 
bulunduğu arazi 
tesisin kurulması 
için son derece elve 
rişli, denize geniş 
cephesi ile stratejik 
öneme sahiptir. Li
manlara sadece bir 
kaç dakika uzaklık 
tadır.

Sıfır Maliyetle 
Gemiye Yükleme ve 
Sevkıyat

Kurulacak fabrikada 
üretilecek araçların 
dış pazarlara ulaştı 
rılması son derece 

kolay gerçek leşe 
çektir. Üretim sonra 
sı maliyetler düşe 
çektir. Nakliye 
masrafları doğrudan 
gemiye yükleme 
yapılaca ğından 
sıfıra düşecektir.
■Nakliye sürecindeki 
sigorta masrafları 
ortadan kalkacaktır. 
Sevkıyat sırasında 
fırların trafiği rahat 
sız etmesi engel
lenecektir. Kazalar 
nedeni ile oluşan 
kayıplar ortadan 
kalkacaktır.

GEMLİK EN 
ELVERİŞLİYER 
Çevreye en az 
zararla dünya 
pazarına otomobil
lerimizi göndermek 
mümkün olacaktır 
Ülkemizin en 
büyük hede
flerinden biri olan 
Yerli Otomobili 
üretmek ve dünya 
pazarlarına sunmak 
için Gemlik her şeyi 
ile hazır ve bu proje 
için ülkemizdeki en 
elverişli yerlerin 
başında gelmekte
dir. Bu nedenle Yerli 
Otomobil Gemlik’te 
üretilmelidir" dedi.

Nilüfer Kadın Korosu Derneği, ANAÇEV daveti üzerine 25 Şubat 2018 tarihinde Gemlik’e geliyor.

MWiımıliKHfttewMıı
Türkiye’nin en büyük 
kadın korosu olan 
Nilüfer Kadın Korosu 
8.kez Gemliklilerle 
buluşacak.
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi yararına 
25 Şubat 2018 günü 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
verilecek konser için 
bağış kartlarının 
dağıtımına başlandı. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı’nın 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Nilüfer 
Kadın Korosu’nu 
Gemlik’te 8. kez 
ağırlamaktan onur 
duyacaklarını be
lirterek, “Bu 
muhteşem konseri

izlemek isteyen 
Gemliklilerin 
derneğimize destek 
için bastırdığımız 
bağış kartlarından 
alarak yoksul 
çocukların eğitimine 

katkı koyacaklarını 
unutmasınlar.
Bir yandan çok güzel 
bir konser izleyecek
ler, öte yandan da 
yoksul çocukların 
eğitimine destek için 

bir tuğla da onlar 
koymuş olacaklar." 
dedi.
25 Şubat Pazar 
günü Uludağ Üniver
sitesi Gemlik 
Sunğipek Kam- 

püsündeki Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde Nilüfer 
Kadın Kolları’nın 
vereceği Türk 
Sanat Müziğinden 
45’liklere konseri 

için hazırlıklar 
tamamlandı.
105 kadının 
oluşturduğu Nilüfer 
Kadın Korosu 
şefliğini DnAysel 
Gürel yapıyor.
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to'tınııııiiMııiMi
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın 
dan yürütülen 
FETÖ/PDY soruştur 
ması kapsamında, 
örgüt elebaşı Fetul
lah Gülen için inşa 
edildiği ileri sürülen 
malikaneye ted- 
biren el konuldu. 
Mudanya ilçesi 
Çağrışan Mahalle- 
si'ndeki bir malika
nenin, "FETÖ 
elebaşı Gülen için 
yaptırıldığı" 
iddiaları üzerine 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
harekete geçti. 
Başsavcılık, bir 
gazetede yer alan 
"FETÖ'ye lüks ma
likane yapmışlar" 
haberi ve 
FETÖ/PDY ile ilgili 
açılan davada tu
tuksuz yargılanan 
iş adamı S.Ş.

hakkında bilgisine 
başvurulan bir 
kişinin, "Mudanya 
Devlet Hastanesin
den Bademli'ye 
giderken Çınaraltı 
Evleri villalarının 
bitişiğinde, taş du
varlarla çevrili çok 
büyük bir malikane 
var, orada araba 
satan firmanın 
sahipleri yaşıyor, 
bu şahısların 
FETÖ'cü olduğunu 
biliyorum, Fetullah

Gülen'in de 
Türkiye'ye gelince 
bu malikanede 
kalacağına dair 
söylentiler var." 
ifadelerini ihbar 
kabul ederek soruş 
turma başlattı. 
İncelemede, malika
nenin örgüt elebaşı 
Fetullah Gülen için 
yapıldığını, burada 
FETÖ/PDY üyeleri 
nin toplantı ve 
faaliyetlerde bulun 
duklarını tespit

eden Cumhuriyet 
Başsavcılığı, iş 
adamı S.Ş'ye ait 
otomotiv firmasının 
üzerine kayıtlı eve 
el konulması için 
Bursa 3. Sulh Ceza 
Mahkemesine 
talepte bulundu. 
Mahkeme, soruştur 
maya konu Mu
danya ilçesindeki 
malikaneye, üçün 
cü kişilere satılması 
ve devrinin önlen
mesi amacıyla ted- 
biren el konulma 
sini kararlaştırdı. 
Uludağ manzaralı, 
yaklaşık 17 dönüm 
arazide kurulu ve 3 
bin metrekare 
kapalı alana sahip 
malikanenin içeri 
sinde yarı olimpik 
yüzme havuzu ve 
spor sahaları da 
bulunuyor.

Sosyal meıhıadaınönlii. 
aynısı tendi başma geldi

Clıaıet zanlısı cezaeııiıit İMİ
İznik’te zeytin 
tarlasında işlenen 
cinayetin zanlısı 
cezaevinde 
hayatını kaybetti. 
25 yaşındaki 
Hüseyin Koç'un 
7 Aralık günü 
zeytin tarlasında 
silahla vurularak 
hayatını kay
betmesinin 
ardından Can U. 
tutuklandı.
Baba Yaşar U. ve 
Onur U. ise adli

kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı. 
Savcı, Yaşar U. ve 
oğlu Onur U'nun 
tutuksuzluk haline 
itirazı edince, baba- 
oğul 17 Ocak günü 
çıkarıldıkları 
mehkemece cinayet 
şüphelisi olarak 
tutuklandı. Baba 
Yaşar U'nun 26 
gündür tutuklu 
olduğu ceza 
evinde dün 
akşam kalp krizi

geçirerek 
hayatını kaybetti 
öğrenildi.
İddiaya göre 
olay şöyle oldu: 
Hüseyin Koç, S.U 
ile 2 yıldır gönül 
ilişkisi yaşıyor 
du. Can U, 
tesadüfen abla 
sının cep tele 
fonun da mesajları 
gördü. Koç'a 
aynı tele 
fondan ablası 
adına mesaj

atarak Karataş 
mevkiindeki 
zeytinlikte 
buluşma teklif 
etti. Arkadaşı 
Eşref C'yi de yanına 
alarak buluşma 
noktasına
gelen Koç, 
karşısında U. 
ailesini gördü. 
Tartışmanın 
ardından Can U. 
silahla Hüseyin 
Koç'u vurarak 
öldürdü.

AGILSRTIUK ELEMAN
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULLDENİZMANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır. 

0533 961 64 57

Seyir halindeki araçtan düşen yatak 
yüzünden motosikletiyle kaza yapan 33 
yaşındaki Umut Türkoğlu, kazaya sebe
biyet verenleri bulmaya çalışıyor. 
Avustralya'da geçtiğimiz yıl tünelde 
seyreden kamyonetin kasasından 
düşen yatağa çarpan motosikletli 
gencin görüntülerini sosyal medyada 
izlediğini belirten Türkoğlu, yaşadığı 
kazanın ardından da bazı kişilerin aynı 
görüntüleri sosyal medyada paylaşıp 
kendisine, 'bu sen misin' diye 
sorduklarını söyledi. Bursa'da yaşayan 
motosiklet tutkunu Umut Türkoğlu, 
geçen hafta Salı günü yakın çevre yol
unda 80 kilometre hızla giderken, önün
deki araçtan düşen yatak yüzünden 
ölümden döndü. Kaza sonrası şoka 
giren Türkoğlu'na yoldan geçen diğer 
motosikletçiler yardım etti. Ambulansla 
hastaneye kaldırılan Türkoğlu, yaşadığı 
dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Avus
tralya'da geçtiğimiz yıl tünelde seyre
den kamyonetin kasasından düşen 
yatağa çarpan motosikletli gencin 
görüntülerini sosyal medyada izlediğini 
belirten Umut Türkoğlu, yaşadığı 
kazanın ardından da bazı kişilerin aynı 
görüntüleri sosyal medyada paylaşıp 
kendisine, 'bu sen misin' diye 
sorduklarını söyledi.
Kazaya sebebiyet veren kişilerin ken
disiyle ilgilenmek yerine düşen yatağı 
tekrar yükleyip kaçtıklarını iddia eden 
Umut Türkoğlu, "Yatağı düşürdükten 
sonra acaba yaşıyor muyum diye kon
trol edip sonrasında yataklarını alıp 
kaçmaları daha elim bir durum. Şoka 
girdiğim için her şeyi hatırlamıyorum 
ama 2 cep telefonum kaza anında as
falta düşmem sebebi ile fırlamış onlar 
kayboldu, kazadan sonra kaskım ve 
kask kameram ve motosikletimin bazı 
parçaları çalındı. 2 kaburgamda kırık, 
ayak bileğimde çatak ve elimde sıkıntı 
var. Motosikletimde 20 bin liralık hasar 
var kullanılmaz halde. Kazaya sebebiyet 
veren kişilerin bulunmasını, cezalarını 
çekmesini istiyorum" dedi.

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI. GEMLİK

■■ İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALDIĞIM EHLİYETİMİ, 

SRCBELGELEFftltflKAYBETTffil.
S YENİLERİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

ESKİLERİNİN HÜKMÜ YOKTUR.
™ ŞABAN BAŞKANKOL

Facebook sayfamız ■ Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Saadet Partisi Gençlik Kolları, CHP Gençlik Kollarına ziyaret etti.

Tatar; “Gençlik bir olmalı”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Elektrikli Otomobil..
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in hazır bulundu 

ğu bir törende otomobil çalıştırılacaktı.
Türkiye’nin kalbi, ilk Türk otomobili için atıyor 

du. Eskişehir de Demiryolu Fabrikasında aylar 
süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ilk Türk oto
mobili başarı ile denenmiş ve yürütülmüştü.

Artık araç gün yüzüne çıkacak ve bir tane üreti 
len aracın prototip Cumhurbaşkanı Gürsel’e gös
terilecekti. Büyük özenle hazırlanan törende De
vrim otomobili çalıştırıldı bir süre yürüdü ancak 
sonra durdu.

Deneme fiyasko ile sonuçlandı.
. Sonra anlaşıldı ki araçın benzini yokmuş.

Bunu kim yaptı, kimler benzini koydurmadı veya 
boşalttı, bu gün hala aydınlanmadı bu kentli '

Bu da bizim ilk otomobil yapma şevkimizin 
kırılmasına neden oldu. Projeden vazgeçildi.

Ardından Koç grubu ile İtalyanlar anlaşarak 
TOFAŞ kuruldu. Murat 124 yapıldı.
Anadolu Holding ise A.Ş. “Anadol” adlı bir oto

mobili yabancı ortaklarıyla montaj olarak yaptı.
Böylece yeri otomobil yerine, yabancıların yeri 

işbirlikçileri ile otomobil fabrikaları Türkiye de 
montaj olarak devreye sokuldu.

Daha öncede yerli ve milli olarak yaptığımız ve 
ihraç ettiğimiz uçakların başına gelenler, Devrim 
otomobilinin de başına geldi.

Aradan bunca zaman geçtikten sonra, Türkiye 
montaj sanayi ile başladığı otomobili yapımında 
büyük tecrübe sahibi olduk.

Yıllarda batılı ortakların teknolojisi eski olan 
araçlarına bizleri bindirdiler, milyonlar kazandılar.

Bu arada otomobil sektöründe üretilen birçok 
parçayı yerli olarak ülkemizde yapmayı öğrendik.

Bu parçalann yapımında Bursa başı çekti. Bursa 
Türkiye deki otomobil sanayinin merkezi oldu.

Aradan geçen bunca yıldan sonra petrole dayalı 
çalışan otomobiller yerine, dünya otomotiv devleri 
elektrik enerjisiyle çalışan otomobilleri üretmeye 
başladı.

Elon Musk adındaki bir Güney Afrikalı mucit, 
elektrikli otomobil buluşuyla dünyanın en zengin 
adamlarından oldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD de uzaya kendi kullan 
dığı elektrikli otomobilini bağlayarak gönderdi.

Musk uzay yolculuğunu kendi olanaklarıyla 
yürüten ilk işadamı ünvanını kazandı.

Musk’un buluşdan ilham alan Cumhurbaşkanı 
mız petrolü olamayan ülkemizde, elektrikli otomo
bil üretilmesi için işadamlarına çağrı yaparak % 
100 yerli ve milli olan elektrikli araçın üretilmesini 
istedi.

"Devlet olarak biz arkanızda olacağız” dedi.
5 Babayiğit işadamı aradığını söyledi.
Milli bir duruş sergiledi.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da bunu Türk 

işadamlarının başarabileceğini söyledi.
5 Babayiğit bulundu, bu konuda önemli yol 

alındı.
Geçtiğimiz günlerde Gemlik Askeri Hara’nın 

havaalanı, bir bölümü sanayiciye verileceği ve li
manlar için depolama alanları yapılacağı açıklanın 
ca, Gemlikli işadamı Mahmut Solaksubaşı, 
Hisarcıklıoğluna bir mektup yazarak, Gemlik te bu 
fabrikanın kurulması için uygun yer olduğunu 
yazdı. Belediye meclisinde geçen çarşamba bu 
konuyu yine dile getirdi.

Şimdi de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başka 
nı Kemal Akıt aynı çağrıyı yapıyor.

Hükümete bu konuyu götürecek kişiler siyasiler 
ve Hisarcıklıpğludur.

Bunun nasıl sonuçlanacağını birlikte göreceğiz.

Saadet Partisi Genç 
lik Kolları Başkanı 
Can Tatar ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
CHP Gençlik Kolları 
Başkanı Suat Ülgen 
ve ekibine ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde 
bulundu.
CHP Gençlik Başka 
nı Suat Ülgen ve 
ekibi tarafından 
karşılanan Tatar ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin buluş ma 
larının ana konusu 
beklenildiği üzere 
“Gemlik ve Gençlik” 
oldu. Konuşmasına, 
Ülgen ve arkadaş 
larına teşekkür ede 
rek başlayan Can 
Tatar şunları söyle 
di; “İlçe gençliğimizi 
özellikle alkol, siga 
ra, uyuşturucu vb 
kötü alışkanlıklar 
dan uzaklaştırmak

GEMLİK A.S.KUBULACAK
Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odası adaylıkları 
nı açıklayan ve kendi
lerini Dinamik Ekip 
olarak tanımlayan 
ekip temsilcileri, Gem 
lik Müteahhitler Derne 
ği’ne hayırlı olsun zi
yareti gerçekleştir 
diler. Dinamik Ekibin 
meclis üyesi adayları 
Hamza Aygün, Ahmet 
Küçük, Emir Bektaş 
ve komite üyesi 
adayları Ekrem Ekdi 
ve Murat Çakır yeni 
seçilen GMD Başkanı 
Ahmet Ergen ve 
yönetimine hayırlı 
olsun dileklerini iletti. 
GTSO seçimlerinde 
tarafsız kalacaklarını 
deklare eden GMD 
yönetimine, bu karara 
saygı duyduklarını 
ifade ederek seçim
lerde kim kazanırsa 
kazansın GMD ile iş 
birliği yapmasının zo 
runlu olduğunu belirt
tiler. Ziyarette konu 
şan Hamza Aygün 
şunları söyledi: 
“Dinamik Ekip olarak 
GTSO seçimlerine 
iddialı projelerle hazır 
tanıyoruz. Bu proje 
terden ilki ve en önem 
lisl Gemlik A.Ş.’nin 
kurulmasıdır. Gemlik

KAYIP KOCAELİ VALİLİĞİNDEN ALDIĞIM GEÇİCİ KORUMA KİMLİK 
BELGEMİ KAYBETTİM. YENİSİNİ ALACAĞIMDAN ESKİSİNİN 

HÜKMÜ YOKTUR. ZAİNAB ALJDİDANİ

ahlaki yozlaşmayı 
önlemek ve bu doğ 
rultuda çalışmak 
için hepimize görev 
ler düşmektedir. 
Gençlik, ilçemizin 
ve ülkemizin temina 
tidir. İlçe gençliği 
mizi spor turnuvala 
rı ile sosyal ve 
kültürel etkinliklerle 
bir araya getirerek 
Gemlik için çalışan 
bir gençlik toplulu 
ğunu oluşturmak is
tiyoruz. Öncelikli 
hedefimiz; kamu ve

A.Ş., Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası öncü 
lüğünde tüm Gemlikli 
sanayici, işadamı ve 
Gemlik halkının tümü 
nün gücü oranında 
katılımıyla kurulacak 
tır. En az 1 milyar lira 
(eski parayla 1 katril 
yon) sermaye ile yola 
çıkacak olan Gemlik 
A.Ş.’nin amacı, ilçem
izin geleceğine yön 
verecek olan mega 
projeleri hayata geçir 
mektir. En önemli 
kazanımı da tüm ser
mayesini, istihdamını, 
hizmet ve malzeme 
alimim Gemlik’ten 
gerçekleştirmesi 
olacaktır.

DEV PROJELERİ 
GEMLİK A.Ş. 
YAPACAK 
İlçemizde yapılması 
zorunlu olan da veya 
mahalle bazında kent 
sel dönüşüm veya 

özel kuruluşlarla 
görüşme yapmak ve 
Gemlik’in daha 
güvenilir ve yaşana 
bilir bir ilçe olmasını 
sağlamaktır.” dedi. 
CHP Gençlik Kolları 
Başkanı Ülgen’de 
“Öncelikle, yapmış 
olduğunuz ziyaret
ten dolayı şahsım 
ve yönetim kurulu 
arkadaşlarım adına 
teşekkür ederim. 
İki zıt kutup olarak 
bilinen iki partinin, 
Kıbrıs Barış Hareka

büyük turizm yatırım 
lan gibi mega pro
jeleri kapasite itiba 
riyle Gemlik 
ölçeğinde esnaf ve 
şirketlerimizin 
yapması mümkün 
değildir. Ancak, Gem
lik A.Ş. bünyesinde 
tüm katılımcıların güç 
birliğiyle en büyük 
projeleri dahi kimse 
den borç almadan 
kendi öz sermayemiz 
ile yapabilmemiz 
mümkün olacaktır. Bu 
ve benzeri projeleri 
mizi ilerleyen süreçte 
açıklamaya devam 
edeceğiz.

KAZANCIN YÜZDE İKİ 
BUÇUĞU SOSYAL 
PROJELERE 
Gemlik’teki bu büyük 
oluşumun kaybedeni 
olmayacaktır. Tüm 
kazanç Gemlik’te ve 
Gemliklilerin olacak 
tır. Hatta Gemlik’te 

tı’nda bir araya 
gelmesi bizler İçin 
güzel bir örnektir. 
Meselenin vatan 
olması sebebiyle, 
milleti bir araya ge
tirmek için nasıl 
fikirler üretiİdiyse, 
bu gün de Gemlik 
ve gençliğimiz için 
üzerimize düşen 
görevleri yapmaya 
ortak fikirler üret 
meye hazırız. Şu 
anda yapmakta 
olduğumuz müza
kere ve sunmuş 
olduğunuz projele 
rin en kısa 
zamanda hayata 
geçirilmesini biz 
lerde uygun görü 
yoruz. Gem lik’te 
yaşayan genç nesil 
olarak Gemlik’e 
sahip çıkma 
hyız.” dedi.

yaşayan hiçbir geliri 
olmayan dul, yetim ve 
ihtiyaç sahipleri bile 
bu kuruluşun kazana 
nı olacak. Çünkü, 
Gemlik A.Ş. her yıl 
kazancının yüzde 
ikibuçuğunu sosyal 
sorumluluk kapsamın 
da, ilçemizde yaşayan 
gerçek mağdurların 
ihtiyaçlarına harcaya 
çaktır. Yakın zamanda 
İlçe Kaymakamımız, 
Belediye Başkanımız, 
Siyasi Parti Temsilci
lerimiz ve diğer 
STK’lar ile de görüş 
me yaparak projele 
rimizi kendilerine 
anlatacağız.” 
GMD Başkanı Ahmet 
Ergen; "DinamikEkip 
temsilcilerine ziyaret
lerinden dolayı 
teşekkür ederiz. Bu 
seçimlerde tarafsız 
kalacağımızı daha 
önceden beyan 
etmiştik. Geçen 
dönem olduğu gibi bu 
dönemde de GTSO 
meclisine seçilecek 
üyelerin demeğimiz 
üyeleri içerisinden 
olmasını temenni 
ederiz. Sizlere 
çalışmalarınız ve pro
jelerinizde başarılar 
dileriz." dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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miııı tiz Semanur olimpiyaiiara yelken açtı
9-11 Şubat tarihleri 
arasında Denizli'de 
düzenlenenGençler 
Türkiye Judo Şampi 
yonası sona erdi. 
Denizli Büyükşehir 
Belediyesinin ev 
sahipliğinde Pamuk 
kale Üniversitesi 
Spor Salon u'nda 
gerçekleştirilen ve 
65 ilden 782 sporcu
nun mücadele ettiği 
Judo şampiyonasın 
da Gemlik Belediye 
si Gençlik ve Spor 
Kulübü adına yarı 
şan Semanur 
Erdoğan -70 kg 
bayanlarda zorlan
madan Türkiye 
Şampiyonu olarak 
altın madalyayı boy
nuna taktı. +100 kg 
Erkeklerde Onur 
Kaya ise Türkiye 3. 
olarak ödül kürsü 
sünde yerini aldı. 
Gemlik’ten 1 İdareci, 
2 Antrenör, 10 spor 
cunun katıldığı Judo 
Gençler Türkiye 
Şampiyonasınıntam

JUUÜ »UvS

lOröTÇ

amlanmasımn 
ardından açıklama 
larda bulunan Gem
lik Belediyesi Genç
lik ve Spor Kulübü 
Başkanı Hulusi Gan- 
dar Gemlik adına 
önemli dereceler 
elde eden Semanur 
Erdoğan ve Onur 
Kaya’yı kutladı. 
Yakalanan başarılar 
la birlikte gururlan 
dıklarını ifade eden 
Başkan Gandar, 
“Sporcularımızı, 
Judo Antrenörümüz 
İsmail Yıldız’ı ve 

sporcularımızın 
kıymetli ailelerini 
tebrik ediyorum. 
Tüm branşlarda 
başarı hedefleyen 
camiamız bu doğrul 
tuda yürümeye 
devam ediyor. Elde 
edilen başarıları, 
kulübümüzde bu 
güzel ortamın oluş 
masına katkı sağla 
yan ve her zaman 
maddi manevi yanı 
mızda olan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a arma 
ğan ediyoruz" dedi.

Judo Antrenörü İs
mail Yıldız da yaptı 
ğı açıklamada, 
"Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judocusu 
Semanur Erdoğan, 
rakipleri karşısında 
zorlanmadan Türki 
ye Şampiyonu oldu. 
Onur Kaya ise Şam 
piyonanın ilk maçın 
da omzundan sakat
lan masına rağmen 
Türkiye 3.sü olarak 
bizi gururlandırdı" 
dedi. Kısa vadeli 
hedeflerinin Bulgar

istan da yapılacak 
olan Gençler Avrupa 
Şampiyonluğu ile 
Macaristan da yapıla 
cak olan U-23 
Avrupa Şampiyonlu 
ğu olduğunu ifade 
eden Yıldız, "Uzun 
vadede 2020 Tokyo 
Olimpiyatlarına katıl 
mayı hedefliyoruz, 
destekleri için Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve spor 
Kulübü Başkanımız 
Hulusi Gandar ve 

yönetimine, 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü müz 
Abdurrahman 
Dağlar’a, Judo 
branşında Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü ile 
yaptığı anlamlı işbir 
ligi için de Gemlik 
Gençlerbirliği Spor 
Kulübü Başkanı Ali- 
can Durdu ile yöne
timine ve sporcuları 
mızın değerli a Hele 
rine teşekkür 
ederim" dedi.

Özel Hatem Okulları bursluluk sınavı düzenledi
İlçemizde 2012 yıl 
itibariyle Sağlık 
Meslek Lisesi 
olarak faaliyet 
gösteren ve 2017- 
2018 eğitim öğre 
tim yılında Anado 
lu ve Fen Lisesi 
yatırımları ile 
adından sıkça söz 
ettiren Özel HATEM 
Okulları 17-18 
Şubat’ta bursluluk 
sınavı düzenliyor. 
Sağlık Bakanhğı’na 
bağlı sağlık 
kuruluşlarında isti
hdam edilecek kali
fiye sağlık persone 
li ihtiyacı için nite

HOTem

HATEM
Ai BLLRŞLULUK 

h)t»nıokullarl.ılnavluylt.n«t Z^SINAVI
likli eğitim 
sunmayı ve gele
cekte sağlık ala

17-18 
ŞUBAT 
3 Saat: 10:00-14:00

8-9-10 ve 11. sınıflar

Gemlik HATEM Fen;
Anadolu ve Sağlık Metlek Lisesi 
(hm; 0505 0541606  - 0538 S73 64 21

nında aranılan ve 
tercih edilen per
soneller yetiştir 

meyi düşün dük
lerini belirten 
Hatem Okulları 
yönetimi, Anadolu 
ve Fen Lisesinde 
ise geçen yıl oldu 
ğu gibi başarılı 
öğrencileri sınav 
puanlarına göre 
burslu alacaklarını 
belirtti.
Önümüzdeki 
yıllarda bu öğren 
ellerin başarıları ile 
Gemlik’inde 
eğitim alanında 
markalaşacağını 
söyleyen yönetim 
tüm 8.9.10. ve 11 
sınıf öğrencilerini 

bursluluk sınavına 
davet etti.
Gazetemize açıkla 
ma yapan Eğitim 
Danışmanı Emir 
Furkay Ceylan, 
bursluluk sınavına 
girmek isteyen 
öğrencilerimizhate 
mokullari.sinavkay 
it.net internet 
adresinden yada 
okulumuzu ziyaret 
ederek kayıt ola
bileceklerini 
söyledi. Gemlik’in 
tek Fen Lisesinde 
bu yıl taban puanın 
450 olacağını 
vurgulayan Ceylan, 

sınırlı sayıda ki 
sınav konten 
janın 15 Şubat 
2018 Perşembe’ye 
kadar açık 
olduğunu 
belirtti.
Özel HATEM 
Okullarının Sağlık 
Meslek Lisesi 
Müdürlüğünü 
tecrübeli idareci 
Mümin Torlak, 
Anadolu ve 
Fen Lisesi 
Müdürlüğünü ise 
dershanecilik 
deneyimi ile 
tanınan Cihan 
Biten yürütüyor.

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

it.net
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Bwta limanı ıröneticMeri iireacilene bılıstıı

Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman İşlet 
meciliği Programı 
öğrencileri, Gemlik 
Denizcilik Topluluğu 
üyeleri, Gemlik 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Lisesi Lojis
tik öğrencileri; Gem
lik Lions ve BLT 
Lojistik katkılarıyla 

düzenlenen kariyer 
buluşmaları kapsa 
mında limancılık 
sektörünün önemli 
temsilcilerinden
Rodaport Genel 

Müdürü Ali Açıl ve 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Yavuz ile seminerde 
bir araya geldiler. 
Rodaport Genel

Müdürü Ali Açıl 
“öğrencilerin okulda 
öğrendikleri bilgileri 
pratik hayatta iş 
yerlerinde uygula 
yabilmeleri için bir 
müddet işi uzmanla 
rının yanında 
öğrenerek tecrübe 
kazanmaları 
gerektiğini ve 
sektörde tercih 

edilebilmeleri 
için donanımlı 
olmaları gerektiğini 
belirtti. Her 
zaman kendilerini 
geliştirmelerini ve 
bunun yanında ho
bilerinin olmasının 
altını çizdi.
Roda Limanı 
yatırımlarından ve 
çalışma imkanların 

dan bahsettiği 
etkinlikte 
öğrencilerden gelen 
soruları yanıtladı. 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Yavuz, “kendi 
kariyer sürecin 
den yola çıkarak 
öğrencilere 
yapmaları gere 
kenler konusunda 

bilgi aktardı. Roda 
Limanı 
operasyonları ve 
elleçelen yükler 
hakkında 
öğrencilere bilgi 
aktardı. Öğren 
çilerin Roda 
Limanı iş ve 
staj olanakları 
hakkında soru 
lannı yanıtladı.

Yazarlık Okulu nda lersler haşladı
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatları doğrultu 
sunda hayata geçi 
rilen "Yazarlık Oku
lunda” eğitimler 
başladı.
GazetecijYazar Sü
leyman Özışık ve 
HaberTürk Televiz 
yonu Genel Müdürü 
Veyis Ateş'in 
eğitmenliğinde 
gerçekleşen eğitim 
programında kur
siyerlere başarılı bir 
yazar olmanın ince
likleri anlatıldı. 
Yazar vasfıyla 
konuşma nasıl 
olmalı, kitle önünde 
konuşma becerileri, 

ikna becerileri, 
yazma konuşma 
savunma becerileri, 
ait olduğu kurum- 
misyon temsilinde 
dikkat edilmesi 
gerekenler gibi 
konular ile katılım 
cılara altın değerin 
de önerilerde bulu
nan Veyis Ateş, 
"Kendinizin farkına 
varın, isminiz yük
sek sesle ve kendi
nize güvenerek 
söylemeyi asla 
unutmayın. Marka 
sadece eşyalara 
verilen adlar 
değildir, marka 
sizin adınız ve 
soyadınızdır. Kendi

nizi nasıl tarif eder
seniz siz o mar 
ka olursunuz. 
İnsanların size 
nasıl davranacak 
lannı yinesiz belir
lersiniz" dedi.

Yazma teknikleri, 
sosyal medya 
kullanım teknikleri, 
gazetecilik 
yaklaşımı, kelime- 
cümle zenginliği 
oluşturma beceri

leri, farklı ifade 
yaklaşımı gibi 
konularla 
katılımcıları 
bilgilendiren 
Gazeteci-Yazar 
Süleyman Özışık

da, “İyi bir yazar 
olmanız için 
öncelikle çok 
okumalısınız. 
Şöyle söylemek 
gerekirse bir satır 
yazabilmek için 
bir satır 
okumalısınız.
Yani işin özü çok 
okumlasınız. Eğer 
az okuyup çok 
yazarsanız bir süre 
sonra tekrara 
düşersiniz. Bu 
tekrar bir süre 
sonra insanlar 
da rahatsızlık 
oluşturmaya 
başlar ve terk 
edilirsiniz" diye 
konuştu.

Gemlik Körfez
■■■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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)5139683GEMLİK

KÜÇİİKKUMLA 
ÖZGÜZEinil SlnSİNOE

iraiERI 
2+1DAİRESAHİBİNDENSAÎUIK

05353781800
Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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İthalat işlemleri sistemlide ıleiisiklik!
İthalat firmalarının hacvı imlan acil hal. |—    ! . „ . Oİthalat firmalarının
elektronik ortamda 
müracaatlarını ya
pacak kullanıcılara 
ilişkin yetkilendirme 
başvuruları, asıl bel
geler 10 gün içinde 
İthalat Genel Müdür 
lüğüne ulaştırılmaz 
şa iptal edilecek. 
İthalat firmalarının 
elektronik ortamda 
müracaatlarını ya
pacak kullanıcılara 
ilişkin yetkilendirme

başvuruları, asıl bel-
geler 10 gün içinde 
İthalat Genel 
Müdürlüğüne 
ulaştırılmazsa iptal 
edilecek.
Ekonomi 
Bakanlığının "ithalat 
İşlemlerinde Elek
tronik Başvuru Sis
temi Tebliğinde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Tebliği" 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak

yürürlüğe girdi. başvuruları
Buna göre, firmalar elektronik ortamda
adına ithalat yapacak kullanıcıları
işlemlerine yönelik yetkilendirmek

üzere sunulan 
başvurudan itibaren 
10 gün içinde 
belge aşıtlarının 
verilmesi gerekiyor. 
Belge aşıtlarının 
İthalat Genel 
Müdürlüğüne 
ulaştırılmaması 
halinde, başvuru 
sahibi firmaya kısıtlı 
yetki verilmeyecek 
ve yetkilendirme 
başvurusu iptal 
edilecek.

Firmalar tarafindan 
tebliğ kapsamındaki 
ithalat işlemleri 
dışında kalan her 
türlü başvuru 1 
Nisan 2018 itibarıyla 
elektronik imzalı 
olarak başvuru 
sahibi firmanın 
kayıtlı elektronik 
posta adresinden, 
Ekonomi Bakanlı 
ğının KEP adresi 
"ekonomi@hs01. 
kep,tr"ye yapılacak.

Cahsnıa hayatında neni dinem! Şirtetlcr saras acu
Şirketler, iş 
hayatından çok 
çabuk sıkılıp sık sık 
iş değiştiren ve 
insan kaynağı 
maliyetini yüzde 34 
artıran Y kuşağına 
karşı harekete geçti. 
İş hayatından çok 
çabuk sıkılıp; sık sık 
iş değiştiren Y 
kuşağı yapılan 
araştırmalara göre; 
şirketlerin insan 
kaynağı maliyetini 
yüzde 34 artırıyor. 
Buna savaş açan fir
malar; çalışan 
bağlılığı konusunda 
çözümler geliştirir 
ken bir yandan da 
franchising mod
eliyle büyüyor. 
Şirketler kendini 
zorlayan Y kuşağına 
savaş açtı. Firmalar

artık çalışan 
bağlılığı konusunda 
çözümler geliştirir 
ken bir yandan da 
franchising mod
eliyle büyüyor. 
1980-1999 arasına 
doğanlar Dünya’da 
“Y Kuşağı” olarak 
adlandırılıyor.
Türkiye’de Y Kuşağı 
ile 2000 yılından 
sonra doğanlardan 
oluşan Z Kuşağı, 
nüfusun yüzde 
35’ini oluşturuyor. 
Bir işe girip emekli 
olana kadar orada 
çalışmayı tercih 
eden önceki 
kuşaklardan farklı 
olarak Y Kuşağı, sık 
sık iş değiştiriyor. 
Bu durum, çalışan 
bağlılığı problemi
nin derinleşmesine

neden oluyor.

TÜRKİYE’DE 
YÜZDE 7 
Danışmanlık firması 
Ernst & Young’un 
araştırmasına göre 
çalışanların sık sık 
değişmesi, 
şirketlerin insan 
kaynağı maliyetini 
yüzde 34 artırıyor. 
Problemin kaynağı, 
çalışan bağlılı 
ğındaki azalma. Y 
Kuşağı’nın işyeri 
bağlılığının, ken
disinden önceki 
kuşaklardan çok 
daha az olması, 
sorunu derinleştirici 
bir etki yapıyor. 
Çalışan ile şirket 
arasındaki gönül 

‘ bağı koptuğunda 
işten ayrılma 

kaçınılmaz 
oluyor.Gallup’un 
araştırmasına göre 
Türkiye’de işyerine 
bağlı çalışanların 
oranı sadece yüzde 
7. Bu, dünyadaki en 
düşük oranlardan 
biri. Türkiye’de 
çalışanların yüzde 
62’si, işyerine bağlı 
olmadığını söylüyor. 
İşyeriyle gönül 
bağındaki kopukluk, 
aktif olarak iş ara
maya dönüşenlerin 
oranı ise yüzde 30. 
Çalışan bağlılığı, 
Türkiye’ye özgü bir 
sorun değil: Aynı 
oran Fransa, Çek 
Cumhuriyeti ve Hol
landa’da yüzde 9, 
Macaristan’da 
yüzde 11 se
viyesinde bu-

lunuyor. Çalışan 
bağlılığının görece 
yüksek olduğu 
Portekiz (yüzde 19), 
İspanya (yüzde 18) 
ve İngiltere’de 
(yüzde 17) bile oran 
yüzde 20’yi aşmıyor. 
Çalışan bağlılığını 
artırmak için 
şirketler, insan 
kaynakları uzman 
larının desteğiyle 
çeşitli çalışmalar 
yürütüyorlar.
KOPUKLUKLAR 
ONARILIYOR 
İnsan kaynakları 
firması Engage & 
Grow, çalışan 
bağlılığı konusunda 
dünyanın önde 
gelen uzmanların 
dan biri. “Bir zincir, 
en zayıf halkası 
kadar güçlüdür” 

mortosuyla 
Türkiye’de hizmet 
vermeye başlayan 
Engage & Grow, 12 
haftalık bir çalışma 
sonrasında 
şirketlerde yönetim 
ile çalışanlar ara 
sındaki gönül 
bağındaki kopuk 
lukları onarıyor. En
gage & Grow’un altı 
kıtada, 80 ülkede 
uyguladığı program, 
yüzde 22 daha yük
sek karlılık, yüzde 
21 daha yüksek ver
imlilik, yüzde 10 
daha yüksek 
müşteri bağlılığı, 
yüzde 65 daha 
düşük personel 
değişim oranı ve 
yüzde 37 daha 
düşük devamsızlık 
oranı getiriyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB1

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

KAYMAKAMLIK

I 
K 
R 
E 
H 
r 
E 
R 
İ

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.
_________ ULARIM
PsmukKsle
DENİZ UÇAOl
Pogasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanbaroğlu-Eaaday

HASTANELER
□avlat Hastanesi 
Sahil Dev. Haet. 
Mar.Sağ.Oeağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

513 23 29

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

513 12 86
513 11 74

Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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
İlce Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

DENİZ OTOBÜsIT
Bursa
Mudanya 
Yenlkapı । 
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhlsar

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

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

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

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
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nü simini
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KAYHAN 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321
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Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
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Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 
Manastır Mevkii GEMLİK

manabtir! 
aile QAIINQBu\

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 
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KAFTAN - Â 
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Yazaki de yönetim değişikliği bahane edilerek, sendikaya üye olan 100 işçinin iş akitleri fesh edildi

Yazaki’ıle isçi kıımnı haslaılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Oda Seçimleri
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası dün 

yapılan olağan yönetim kurulu toplantısın 
da 2017 yılında yapılması gereken, ancak 
Bakanlar Kurulu tarafından ertelenen oda 
seçimlerinin yapılacağı tarihleri belirledi.

Edindiğim bilgiye göre, kesin olmamakla 
birlikte oda yönetimi 11 Meslek Komitesi 
için seçimlerin 14 Nisan cumartesi günü, 
Oda meclisi ve yönetim kurulu seçimleri ise 
21 Nisan Cumartesi günü yapılmasına karar 
verdi. Bu karar, İlçe Seçim Kurulu’na bildiri 
lecek. İlçe Seçim Kurulu tarih uygunsa 
onaylayacak. Devamı sayfa 4’de

İlçemiz Bursa Serbest Bölgesinde kurulu bulu
nan japon sermayeli Yazaki Fabrikası'nda 
çalışan 100 yakın işçinin Türk Metal Sendika 
sı’na üye oldukları gerekçesiyle iş akitleri iptal 
edilerek işçiler kapı dışarı edildi
Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz ve Türk Metal’e bağlı işçiler ile 
işten atılan işçiler Yazaki Fabrikası önünde 
işten çıkarılmaları protesto ettiler. Syf2’de

Ticaret ne Sanayi 
Oflasısecimleri 

14-21Nisanflünleri 
yapılacak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın erte
lenen genel kurulunun 14-21 Nisan 2018 
günleri yapılması kararı alındı.
Dün toplanan GTSO yönetim kurulunda 
ele alınan genel kurul tarihinin belirlen
mesinde 30 Nisan gününe kadar 
yapılması gereken genel kurulun komite 
seçimlerinin 14 Nisan günü, Oda Meclisi 
ve yönetim kurulu seçimlerinin ise 21 
Nisan günü yapılması kararı alındı. Karar, 
İlçe Seçim Kuruluna bildirecek. Sonucu 
İlçe seçim kurulu belirleyecek. Yönetim 
kurulu seçimleri de oda başkanlığı için 
Paşa Ağdemir ve Mahmut Solaksubaşı 
ekiplerinin çekişmesi bekleniyor.

YAKINDA /
HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No; 14/B GEMLİK vM

t gemlikfiyonkayakkabi@outiook.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Valisi İzzettin Küçük 5. Muhtarlar Toplantısı’nda, Gemlik, Mudanya, Karacabey ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı ma
halle muhtarlarıyla biraraya geldi. Vali Küçük, muhtarların kentlerin sorunlarının çözülmesinde önemli katkıları olduğunu 
söyledi. Küçük, “Mahallelerinizdeki eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı gibi sorunları tespit ederek ilgili belediyelere, 
kaymakamlıklara, vali yardımcılarımıza veya bizzat bana iletmeniz, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.” dedi
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, İçişleri 
Bakanl ığı’nın 
genelgesi doğrultu 
sunda düzenlenen, 
5. Muhtarlar 
Toplantısı’nda, 
Gemlik, Mudanya, 
Karacabey ve Kemal 
paşa ilçelerinin bazı 
mahalle muhtarla 
nyla biraraya geldi. 
Valilik Çarşamba 
Hizmet Binasında 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Vali. 
İzzettin Küçük, İl 
Emniyet Müdürü 
Osman Ak, İl Jan
darma Komutanı 
Tuğgeneral Ahmet 
Hacıoğlu’nun yanı 
sıra daire müdürleri 
ve mahalle 
muhtarlan katıldı.

Yoğun bir katılımla 
gerçekleşen toplan 
tının açılış konuş 
masını yapan Vali 
İzzettin Küçük, peri 
yodik olarak gerçek 
leştirilen toplantı la 
rın, muhtarların 
talep ve beklenti
lerinin yerine getiril 
meşinin yanı sıra 
kentin sorunlarının 
çözümüne de önem 
li katkılar sağladı 
ğını söyledi. Vali 
Küçük, muhtarlara 
yönelik konuşma 
sında "Yaşadığınız 
mahallelerde karşı 
taştığınız sorunların 
tespiti ve çözüm 
önerileri ile çözüme 
dair gerekli takibi 
yapmak siz değerli 
muhtarlarımızın asli

görevlerindendir. 
Bugünün ve gele 
ceğin Bursa’sini 
hep beraber inşa 
edeceğiz.
Azim ve kararlılıkla 
Bursa’mızı ülkemi 

zin parlayan yıldızı 
haline getirmek ve 
bizlere inanan 
insanları mahcup 
etmemek için gece 
gündüz demeden 
çalışacağız. Bursa 

Valiliği olarak, 
sorunlarınızın 
çözümü ve mahal
lelerinize daha iyi 
hizmetler sunabil 
meniz adına her 
türlü desteği veri 

yoruz, vermeye de 
devam edeceğiz. 
Bu toplantıya 
katılımlarınızdan 
dolayı siz değerli 
muhtarlarımıza ve 
saygıdeğer konuk 
larımıza teşekkür 
ediyorum" dedi 
Muhtarlar 
Toplantısı’nda söz 
alan muhtarlar da, 
mahallelerinde 
yaşanan sorunlar ile 
talep ve beklenti
lerini tek tek ayrıntılı 
bir şekilde anlattı. 
Muhtarları dikkatle 
dinleyen ve sık sık 
not aldıran Vali 
Küçük, dile getirilen 
talep ve önerilerin 
titizlikle takip edile 
ceğinden emin 
olunmasını istedi.

Yazaki de yönetim değişikliği bahane edilerek, sendikaya üye olan 100 işçinin iş akitleri fesh edildi

Yazaki’de işçi kıyımı başladı

İlçemiz Bursa 
Serbest Bölgesinde 
kurulu bulunan 
japon sermayeli 
Yazaki Fabrikası’nda 
çalışan 100 yakın 
işçinin Türk Metal 
Sendikası’na üye 
oldukları gerekçe
siyle iş akitleri iptal 
edilerek işçiler 
kapı dışı edildi. 
Dün sabah vardiya 
sında Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz ve Türk 
Metal’e bağlı işçiler 
ile işten atılan işçiler 
Yazaki Fabrikası 

önünde işten 
çıkarılmaları 
protesto ettiler. 
Türk Metal Sendikası 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
2400 işçinin çalıştığı, 
bölgemizdeki en 
büyük işçi çalıştırma 
kapasiteli fabrika 
olan Yazaki’de, Türk 
Metal Sendikasına 
üye olmak işçilerin 
her gün işten atıldı 
ğına dikkat çekerek 
şunları söyledi: 
“Yazaki’nin Türkiye 
de 3 fabrikası var. 
Biri Mudanya da, biri 

Gemlik’te, bir diğeri 
ise Sakarya 
Kuzuluk fabrikadır. 
Mudanya fabrikasın 
da işçiler Türk Metal 
Sendikasına örgütlü 
dür. Aynı işi yapan 
aynı firmaya bağlı bu 
iki fabrikada şendi 
kasız işçiler ile sen 
di kah işçiler arasında 
yapılan toplu sözleş 
meden sonra en az 
bin lira farklı maaş 
alıyorlar. Bunu gören 
Gemlik Yazaki işçileri 
sendikamıza başvu 
rarak üye oldular. 
Bunu öğrenen işve 
ren ise yönetim de 

yapılan değişikliği 
bahane edip şendi 
kal örgütlenmesinin 
önüne geçmek isti 
yorlar ve sendikalı 
işçilerini iş akitleri 
fesh ederek işçileri 
kapı önüne 
koyuyorlar.

ATILAN İŞÇİLERİN 
ARKASINDAYIZ

Her çalışanın şendi 
kalarda örgütlenme 
hakkı Anayasal 
bir haktır.
İşveren İş Kanunun 
18. maddesini baha 
ne edip işçi kıyımı 

gerçekleştiriyor. 
Bir yandan da yeni 
işçiler işe alıyor. 
Biz işten atılan tüm 
işçi kardeşlerimizin 
arkasındayız. Bize 
başvuranların 
haklarını Avukatla 
rımız aracılığıyla 
arayacağız. İş veren
leri uyarıyoruz. Kim
seyi sendikaya üye 
oldukları için işten 
atamazsınız. Buna 
hakkınız olmadığı 
gibi hükümetin istih
dam çağrılarını hiçe 
sayarak yıllarca bu 
fabrikada çalışanla 
rın iş akitlerin! 

fesh edemezsiniz. 
Mudanya da aynı 
işverenin fabrika 
sında alınan 
ücretlerle Gemlik 
Yazaki Fabrikasın 
daki ücretlerin 
farklı olması 
izah edilemez.” 
dedi.
Dün Türk Metal 
Sendikasını ziyaret 
eden işten atılan 
işçiler, sendika 
Başkanı Kemal Dur
maz ile görüştüler. 
Durmaz, “İşe 
ahnasıya kadar 
sizin yanınızdayız” 
dedi.
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Bursa'da FETO operasyonu! Cok sayıda gözaltı vaı Zehirtacirleri kıskıvrak!
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması (FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında, örgüt 
üyelerinin "gaybu
bet evi" olarak 
adlandırdıkları 
hücre evlerine 
düzenlenen ope 
rasyonda, 25 kişi 
gözaltına alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, kent

tnOlSSİBİ
Bursa'da bir 
internet kafede yan 
bakma tartışması 
cinayetle son 
buldu.
Olay, 11 Şubat 
Pazar günü öğle 
saatlerinde 
Selamet Mahallesi 
2. Ceviz Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, E.K. 
(20) ve C.G. (30), 
bir internet kafede 
yan bakma me 
selesinden ötürü 
tartıştı. Münakaşa 
bir süre sonra 
kavgaya 
dönüşürken, 
E.K. yanında bulu
nan bıçak ile 
C.G'yi kalbinden 
bıçakladı.

merkezinde FETÖ'- 
den aranan kişilerin 
yaşadığı ve kiralık 
olduğu belirlenen

22 hücre evi tespit 
etti. Ekipler, il 
merkezindeki 
adreslere sabah

fllacakverecek 
kaugasında silahlar 

konuşlu
Olay yerine 
çağrılan 112 ekip
leri tarafından Mu
radiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan şahıs 
kurtarılamadı. Firar 
eden E.K. ise polis 
ekiplerinin takibi 

neticesinde aynı 
gün yakalandı. 
Zanlı, olayda 
kullandığı bıçağın 
namlusunu rögara, 
sapını ise bir tar
laya attığını anlattı. 
Emniyetteki 
sorgusunun

saatlerinde eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. Op
erasyonda 
gözaltına alınan 25 
kişi yapılan detaylı 
üst aramalarının 
ardından Emniyet 
Müdürlüğü'ne geti 
rildi. Şüphelilere ait 
evlerde yapılan ara
malarda FETÖ ile 
ilgili dijital 
materyaller ele 
geçirildi. Olayla il
gili tahkikat 
sürüyor.

Karacabey de emniyet ekiplerinin uyuş 
turucu satıcılarına yönelik düzenlediği 
operasyonda 3 kişi yakalandı. 
Karacabey'de uyuşturucu madde satan 
kişilerin adreslerine eş zamanlı ope 
rasyon düzenledi. Ekipler, 'Uyuşturucu 
madde ticareti yapmak' suçlarından 
M.E.G. (33), M.C. (50) ve R.Yyi (53) 
gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının 
ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuk
lanarak cezaevine gönderildi.

ardından adliyeye 
sevk edilen zanlı 
tutuklandı. Olayın 
yaşandığı sokak 
tâki güvenlik 
kameralarına ise 
C.G'nin E.K'yi 
kovaladığı anlar 
yansıdı.

»eli smııııı
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır. 

0533961 6457

Bursa'da alacak verecek meselesi yü 
zünden çıkan silahlı kavga saniye sani 
ye güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölge- 
si'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, F.Ö. (40) ile Ercan A. (49) arasında 
alacak verecek meselesinden dolayı 
anlaşmazlık çıktı. Olay günü F.Ö.'nün 
çalıştığı iş yerinin önüne gelen Ercan 
A., tartışmaya başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine belindeki silahı çeken 
Ercan A., F.Ö.'ye kurşun yağdırdı. Zanlı 
olay yerinde hızla uzaklaşırken, kolun
dan yaralanan F.Ö. ise kendi 
imkanlarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 
giderek tedavi oldu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin 
ardından polis ekipleri zanlıyı suç 
aletiyle birlikte Görükle Mahallesi'nde 
yakaladı. Ercan A., sevk edildiği adli 
merciler tarafından tutuklandı.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış Dinamik Ekip hızlı haşladı
U Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

Oda seçimleri...
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçim 

leri her dönemde çekişmeli ve mücade 
leli geçmiştir.

2017 yılı Kasım ayında yapılması gere 
ken oda seçimlerinin Bakanlar Kurulu 
ile ertelenmesi sonucu, 2018 Nisan 30 
kadar yapılması kararlaştırılmıştı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçim 
leri geçtiğimiz yıl yapılacağı için o gün
lerde meslek komitelerinde ilk sıralara 
girmek için gruplar arasında oluşumlar 
başlamıştı.

GTSO seçimlerinde meslek komiteleri 
ne girenle,r Oda Meclisini seçecekleri 
için önem taşır.

Oda Meclisi ise Odayı yönetecek yöne 
tim kurulunu belirler.

Yönetimi kurulu içinden Başkanın/ 
seçer.

Ancak, grupları yönlendirecek olan 
Oda Başkanlığına aday kişi önemlidir.

O günlerde Kemal Akıt’ın bir daha 
aday olmayacağını bir seçim öncesi 
açıklaması nedeniyle, bu göreve 
Yıldırım Holding temsilcisi Mehmet 
Yıldırım Başkanlığa kendini hazinli 
yordu.

Yıldınm Holding, Yönetim Kurul üyesi 
olan Yıldırım’ın erken vefatı üzerine 
sessiz bekleyiş sonunda seçimlerin 
yaklaşmasıyla sesizlik bozuldu.

O günlerde de oda başkanlığı için 
aday olduğunu açıklayan Mahmut 
Solaksubaşı, bugün yine aday.

Yıldırım yerine ise Oda’nın Meclis 
Başkanı Paşa Ağdemir’in adaylığı 
kesinleşmiş gözüküyor.

’b'ûro'ıı/tıuğu'ndbefıriı dıdım.
Kemal Akıt, Oda’ya veda edecek.
Herşey 14 ve 21 Nisan günü belli ola- 

cak.Anlaşılan, önümüzdeki günlerde 
çalışmalar hızlanacak.

Gemlik Ticaret Borsası ise sah günü 
toplyantısında seçim takvimini belirle 
yecek. Orada da şimdiki Başkanı Özden 
Çakır, Serdar Özaydın, Erkan Eren 
adaylıklarını açıkladılar.

Her iki oda da seçim çalışmaları 
gönümüzdeki günlerde gündeme otura
cak.

En yakın Oda seçimi ise, 21 Şubat 
Pazar günü Esnaf ve Sanatkarlar odası 
seçimleri olacak.

Odanın şimdiki başkanı İsmail Beki ve 
ekibi yoğun bir çahşmadalar.

Kapı kapı esnafı dolaşıyorlar.
Ote yandan CHP’den 2015 yerel seçim 

lerinde belediye başkanı adayı olan 
Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 15 yıl 
başkanlık yapmış olan İbrahim Talan da 
yeniden adaklığını koydu.

Talan da ekibiyle yoğun çalışmalar 
yapıyor. İki grupta 20-25 kişilik ekiple 
riyle ‘Gemlik kazan, onlar kepçe’ 
dolaşıyorlar ve esnaftan oy istiyorlar, 
projelerini anlatıyorlar.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçim
lerinin Beki’nin mi, yoksa Talan’ın mı 
kazanacağını pazar günü göreceğiz.

Nisan ayı sonunda GTSO ve Ticaret 
Borsası seçimleriyle uzun bir süre 
seçimsiz bir döneme gireceğiz.

Haydi hayırlısı.

GTSO 4. Meslek Komitesi adaylıklarını açıklayan Dinamik Ekip temsilcileri GTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt’ı ziyaret etti. Ekip, Akıt’a kurulması 

düşünülen Elektrikli otomobil fabrikasının Askeri Hara da yapılmasını önerdi.
GTSO 4. Meslek 
Komitesi adaylık 
larını açıklayan 
Dinamik Ekip tem
silcileri GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ı ziyaret etti. 
Hamza Aygün, 
Ahmet Küçük, Emir 
Bektaş, Ekrem Ekdi 
ve Murat Çakır’dan 
oluşan Dinamik 
Ekip heyeti, Başkan 
Akıt’a seçilmeleri 
halinde hayata geçi 
recekleri projeler 
hakkında bilgi verdi. 
Dinamik Ekip yerli 
otomobil fabrikası 
nın ilçemize gelmesi 
için GTSO’nun 
Ankara nezdinde 
girişimde bulunma 
sı için dilekçe 
verdiklerini belirtti. 
Gemlik ekonomisi 
açısından hayati 
öneme sahip olan 
bu fabrikanın Gem- 
lik’e delmesi için 
tüm kuruluşların 
özellikle GTSO’nun 
öncü olması gerekti 
ğini ifade etti.
Ziyarette, "Otomotiv 
yan sanayinde

Türkiye birincisi 
olan Bursa merkezi 
hemen yanı başımız 
dadır. Ayrıca Ro-Ro 
taşımacılığı için çok 
önemli bir yer olan 
Gemlik limanlarımız, 
yeni hizmete giren 
otoban ile karayolu, 
çok kısa zaman 
içerisinde tamam
lanacak olan hızlı 
tren hattı ve kargo 
taşımacılığına mü
sait havaalanı ile 
tüm ulaşım ağları 
bu bölgede bulun 
maktadır. Belirttiği 
mız sebep lerden 
dolayı Türkiye'de 
yapılması düşünü 
len otomobil 
fabrikası için en 
uygun yer 4400

dönüm alana sahip 
Gemlik Askeri Hara 
bölgesidir.'’ denildi. 
Dinamik Ekip tem
silcileri Akıt’a bu 
güne kadar yaptığı 
çalışmalardan 
dolayı teşekkür ede 
rek yeni seçilecek 
Meclisin kendisinin 
bilgi ve birikiminden 
faydalanması gerek 
tiğini vurguladılar. 
Onursal Başkan 
olarak her zaman 
GTSO idarecilerinin 
kendisiyle istişare 
edilmesinin önemi 
ne değindiler. 
Ziyarette Gemlik 
A.Ş. projeleri hakkın 
da da detaylı bilgi 
veren heyet temsil
cileri, seçilmeleri

halinde meclis 
üyeleriyle istişare 
ederek bu oluşumu 
şekillendireceklerini 
ve uygun görülmesi 
halinde kurulması 
için gayret göstere
ceklerini belirttiler. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt Dinamik 
Heyet’e ziyaretten 
duyduğu memnuni 
yeti ifade ederek 
böyiesine genç ve 
ismi gibi dinamik 
olan ekibin aday 
olmasının da sevin
dirici olduğunu 
belirterek, seçim
lerin odamıza ve 
tüm Gemlik’e 
hayırlı olmasını 
temenni etti.

JM4
TÜRK METAL SENDİKASI

GEMLİK ŞUBESİ
Türk Metal Sendikası Gemlik Şubemizin 111.02.2018 târihinde yapılan 

3. Olağan Genel Kûrülu’nda zorunlu organlara seçilenlerin görev, unvan 
ve isimleri aşağıda sunulmuştur.

İCRA KURULU 
Kemal DURMAZ 
Halil DİNÇ 
Doğan YILDIRAN 
Ramazan GEDİK 
Hakan ERGEN

DENETLEME KURULU 
ASİL ÜYELERİ 
EseTEZEL
Yunus ÜNSAL 
Ömer ER

Şube Başkanı
Şube Sekreteri
Şube Mali Sekreteri
Şube Teşkilatlandırma Sekreteri
Şube Eğitim Sekreteri

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

Nuri DAMAR
İzzek OK
Emir GÖRÜCÜ

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK BELEDİYESPOR
Gemlik’in sporunda 

futbol harici 
branşlarda gözle 
görülür başarıları 
izlemekteyiz. Çeşitli 
spor branşlarında 
madalyalar Gem- 
lik’imizin takımları 
tarafından bir bir 
toplanmaktadır, 
özellikle salon 
sporlarında çok 
başarılı sonuçlar 
almaktayız. Kıymetli 
antrenörlerimiz 
sayesinde çocukla 
rımız kürsülerin en 
üst kısımlarında yer 
almaktadır.

Gemlik Belediye- 
spor son yıllarda 
Gemliklinizin 
sporuna damgasını 
vurmuş en önemli 
kulübümüzdür. 
Bünyesinde barın 
dırdığı bin beşyüze 

yakın sporcu or
dusuyla da ayrı bir 
öneme sahiptir. Fut
bol, karate, judo, 
kros, güreş, yüzme, 
kort tenisi, satranç 
hizmet verdiği spor 
dallarıdır.

Başlanışta sekiz 
yüz kişiyle başlayan 
spor serüveni Refik 
Yılmaz’ın baskıla 
rıyla bin beş yüze 
kadar çıkmıştır. Bu 
sporcuların yarısın 
dan çoğu lisanstan 
mıştır. Zamanı 
geldiğinde diğer 
sporcularda 
lisanslanacaktır. 
Yüzme harici 
branşlarda yaş sının 
bulunmaktadır.

İsmail ve Ahmet 
hocalarım judo 
branşına çok büyük 
katkı sunmaktadır.

Bayanlarda Avrupa 
şampiyonu Semanur 
kızımızın hedefi 
olimpiyatlarda altın 
madalya kazanmak 
İsmail hocamla bir
likte başarı muhak 
kak gelecektir. Yine 
yaş gruplarında 
erkek ve bayanlarda 
Türkiye şampiyonu 
sporcularımız 
bulunmaktadır.

Yakın gelecekte bu 
sporlar da Avrupa ve 
Dünya şampiyona 
larında başarılı 
olacaktır.

Krosta Burhan 
hocamın mucizeleri 
her geçen gün ar
tarak devam etmek
tedir. Başarılar 
Bursa dışına taşmış 
durumda. Milli 
takıma bile sporcu 
göndermeye 

başladık bile. İlçe 
stadının kenarına 
yapılan tartan pist 
sporcularımızı adeta 
uçurmuş durumda. 
Diğer spor 
branşlarımızda bu 
pisti başarıyla 
kullanmaktadır.

Karatede dünyanın 
kabul ettiği bir 
hocamız görev 
yapmaktadır. Kasım 
Hoca dünyanın 
çeşitli ülkelerinde 
seminerler vermek
tedir. Ayrıca Türki 
ye’de yetiştirdiği 
öğrencileri milli 
takımlara ve çok 
başarılı kulüplerimi 
ze hizmet vermekte
dir. Gemlik’te de 
öğrenci sayısı 
sürekli artmaktadır. 
Bu branşta da 
Türkiye şampiyonu 
sporcumuz bulun 
maktadır, ilerde bu 
sayının artıp Avrupa 
ve Dünyada söz 
sahibi sporcuların 
çıkacağına 
inanıyorum

Güreşte Emre 
hocam kısa zamanda 
büyük başarılara 
imza atmışa 
başlamış durumda.

Mazisi en kısa olan 
branşımız yavaş 
yavaş meyve topla
maya başlamıştır. 
Çok ciddi ve disip 
linli çalışmalarını 
sürdürmektedirler. 
Kort tenisinde 
Hüseyin Hocam çok 
başarılıdır. En büyük 
sorunu rahat 
çalışabileceği bir 
tesisin olmayışıdır.

Katıldığı turnu
valardan hep alnının 
akıyla çıkmıştır. 
Atamer de bulunan 
tenis kortunda bay 
ve bayanlarda tur
nuva bile düzenle 
miştir. Bursa 
dışından bile yarış 
macılar Atamer 
Tesislerindeki turnu
vaya iştirak etmiştir.

Yüzme branşımız 
sürekli havuzu
muzda çalışmalarını 
sürdürmektedir.
Değişik yaş 
gruplarında bir sürü 
şampiyonluk ve 
derece madalyaları 
vardır. Satranç 
branşıyla birlikte on 
iki ay hizmet ver
mektedirler. Satranç 
branşında Türkiye 
Şampiyonasında ve 

dünya sıralamasında 
dereceleri vardır.

Futbolda uzun 
süren çalışmaların 
meyveleri şampiyon 
luk olarak gelmeye 
başlamıştır bile.

Tüm yaş grupları 
Elit olan Gemlik 
Belediyespor 
başarılı sporcularını 
profesyonel takım 
lara vermektedir.

Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar, her 
fırsatta çocuklarıyla 
gurur duyduğunu 
anlatıyor. Başarılı 
teknik heyet 
sayesinde gurur 
duyacağımız 
sonuçlar almaktayız. 
Tüm branşlarda 
Gemlik’imizi çok iyi 
temsil etmekteyiz. 
Başarılarımız artarak 
devam edecektir 
Belediye Başkanımız 
Refik Yılmaz’ın biz 
lere desteği çok 
büyüktür. Başarılı 
olan sporcularımızın 
önünü asla 
tıkamayacağız. 
Onların iyi yerlere 
gelmesi için elimiz
den geleni yapacağız 
diyor.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın ve 
Gençlik Kollan 
üyeleri, geçtiğimiz 
günlerde yeni 
gelişen Gençali 
sınırlarında bulu 
nan Kumsaz

mevkiinde 
yaşayan ailelerin 
çocuklannı 
oyuncak dağıtarak 
sevindirdiler.
Sosyal Projelere 
durmaksızın sürdü 
receklerini söyle 

yen CHP Kadın 
Kolları Başkanı 
Mehtap Ünlü, “Kum
saz da bulunan 
geçmişte kaçak 
yapılan evlerde artık 
belli bir nüfus 
yaşıyor. Gençali

Mahallesi’nin bir 
devamı olan bu 
evlerde birçok da 
küçük çocuk yaşam 
larını sürdürüyor. 
Partimizin gençleri 
ile bunları ziyaret 
ederek, onlara

değişik oyuncaklar 
vererek sevindirdik. 
Çok mutlu oldular. 
Bu ziyaretlerimizi 
mahalle bazında 
sürdürmeye devam 
edeceğiz. Böylece 
sahada vatandaş 

tarla bire bir iletişim 
kuracağız. Hem de 
mahallelerimizin 
sorunlarını yerinde 
görerek onların 
çözümü için çaba 
harcayacağız." 
dedi.

KAŞ6DC B<sKL€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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(lludağ UniMersitesi'nden 'organifc proje'
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi, Av 
rupa Birliği'nin des 
teklediği projeyle 
organik yumurta ve 
organik piliç eti 
üretimine başlıyor. 
Türkiye, İsveç, 
İtalya, Danimarka, 
Hollanda, Polonya 
ve Belçika'nın da 
ortak olduğu or
ganik tavukçuluk 
projesine, "Avrupa 
Uluslararası Or
ganik Gıda ve 
Tarım Sistemleri 
Araştırmaları Koor
dinasyonu bir mi
lyon 205 bin avro 
destek verecek. Pro- 
eyle, Türkiye için 

en uygun organik 
tavuk geno tipleri de 
belirlenecek 
Projenin Türkiye 
ayağını, Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Aydın İpek ve 
Araştırma Görevlisi 
Arda Sözcü 
yürütecek.
Proje yürütücüsü 
Prof. Dr. Aydın 
İpek, proje 
çerçevesinde 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Hayvancılık 
Araştırma ve Uygu
lama Çiftliği'ne 100

bin avro değerinde 
altyapı yatırımı 
yapılacağını söyledi. 
Uludağ Üniversite- 
si’nin organik üre
time uygun bakir 
arazilerinde farklı 
dönemlerde olmak 

üzere bini 
yumurtalık bini de 
etçi olmak üzere 
toplam 2 bin tavuk 
ile organik tarıma üç 
ay içinde 
başlanacak. Tama
men organik yem

lerle beslenecek 
olan her bir tavuk 
için 4 metrekare 
gezinme alanı 
ayrılacak.
Organik tavuk 
yetiştiriciliğinde 
yumurtacı ve etlik 

tavuklar için alter
natif genotiplerin 
performansları, 
davranışları ve 
refah paramet 
releri Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile 
organik üretim 
yapan üreticilerle 
paylaşılacak.
Proje kapsamında 
elde edilecek or
ganik yumurta ve 
piliç eti, Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi'nin 
mağazalarında 
satışa sunulacak. 
Etçi tavukların 81 
günde kesilmesi 
planlanıyor.

Gemlik'te öğrenciler tiyatro ile buluşuyor
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Borusan 
Holding 
sponsorluğunda 
başlatılan 
"Öğrenciler Tiyatro 
ile Buluşuyor" pro
jesine öğrenciler 
büyük ilgi gösterdi. 
Uludağ Üniver
sitesi Asım 
Kocabıyık Yerleş 
keşi Tiyatro Toplu 
luğu tarafından 
hazırlanıp sahnele
nen, Moliere’in 
yazıp Ahmet Vefik 
Paşa’nın Türk 
çe’ye uyarladığı 
“Zoraki Tabip” adlı 
oyun, Asım

Kocabıyık Kültür 
Merkezi'nde 
öğrencilerden 
uzun süre 
alkış alıyor.
Yönetmenliğini 
Belkin Bilgin'in 
yaptığı Zoraki 
Tabip oyunu, Orta 
Çağ’da çok yaygın 
bir fabldan alındığı 
üzere eşinden 
şiddet gören ve 
bunun intikamını 
almak isteyen bir 
kadının, eşini usta 
bir hekim olarak 
tanıtması üze 
rine erkeğin içine 
düştüğü zor 
durumu ve ka 
dinin erkeği 
kurtarmasını

anlatıyor. 
Gemlik'te tüm 
okulların sırayla 
izlemesi beklenen 
oyun, öğrenciler 
tarafından çok 

beğenilerek uzun 
süre alkış alıyor 
Oyunun yönetmeni 
Belgin Bilgin;
Borusan Holding'e, 
İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü'ne ve 
Gemlik Belediye- 
si'ne teşekkürlerini 
bildirdi. "Böylesine 
güzel bir proje ile 
Gemlik'te 

öğrenciler ile bir 
araya gelmek bi- 
zler için çok heye
can verici. Tüm 
öğrenciler güzel 
yorumlarıyla, 
alkışlarıyla ve 
kahkahalarıyla 
bizleri 
onurlandırıyorlar. 
Proje kapsamında 
Gemlik'teki tüm 
öğrencilerle 
buluşmayı hede
fliyoruz. Ayrıca 8 
Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle de 
"Kadın Ölüleri" 
adlı oyunu 
muzu da sahnele 
yeceğiz." ifadele 
rine yer verdi.

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: 5IA 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KÜÇÜKKUMU 
ÖZGÜZELYALISİTESİNDE

HaVUZlUEŞYALI 
2M0AİRESAHİBİNDENSATIUK

0 535 37818 00
Facebook sayfamız i Gemlik Körfez- Güler Ajans



15 Şubat 2018 Perşembe Gemlik Kurfez Sayfa 7

Gümriiksiit sanş mağazalar ma ilişkin düzenleme
Gümrüksüz satış 
mağazaları ile 
depolarının açılma 
sına, işleyişine, bu
ralarda yapılacak 
eşya satışına ilişkin 
usul ve esaslarda 
düzenlemeye 
gidildi.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının Güm
rüksüz Satış 
Mağazaları Yönetme 
liğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair

Yönetmeliği Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, 
gümrüksüz satış 
mağazası veya depo 
açma izni almak 
üzere başvuracak 
tüzel kişilerin güm
rük ve dış ticaret 
işlemlerinde, temsil 
yetkisini haiz 
çalışanlardan adli 
sicil belgesi ibrazı

istenilmeyecek. 
Mağaza işletmecisi 
firma ile hudut 
kapısı işleticisi 
arasındaki kira 
sözleşmesinin 5 

yıldan uzun olması 
durumunda güm
rüksüz satış mağa 
zası/deposu izin bel
gesi geçerlik süresi 
için söz konusu kira 

sözleşmesi süresi 
dikkate alınacak. 
Nakil vasıtası sürü 
cü ve hizmetlilerinin 
ülkeye girişlerinde 
alabilecekleri mikta 
rı belirten "en fazla 
120 mililitrelik 1 
adet kozmetik ürün" 
ifadesinin parfümü 
kapsayıp kapsama 
dığı yönünde uygu
lamada tereddüt 
oluşturması ne
deniyle söz konusu 

ifade "en fazla 120 
mililitrelik 1 adet 
parfüm ve 1 adet 
kozmetik ürün" 
şeklinde değiştirildi 
Öte yandan gümrük
süz satış mağazası, 
deposu açma ve 
işletme izin belge 
sinin geçerlilik 
süresinin başlan 
gıcı, yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği 
tarih olarak 
belirlendi.

Bakan açıkladı! i milyon 245 ftin kişi yararianacak
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Asgari 
Geçim İndirimi'nden 
(AGİ) 6 milyon 245 
bin çalışan yararla 
nacağını söyledi. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, asgari geçim 
indirimi (AGİ) 
desteği ile ilgili bilgi 
verdi. AGİ'den 6 mi
lyon 245 bin 325 
çalışanın yararlana 
cağını bildiren Ba 
kan Ağbal, düzenle
menin 18 milyon 
civarında bir nüfusu 
doğrudan etkiledi 
ğine dikkat çekti. 
Ağbal, 2 yıldır geçici 
olarak uygulanan 
düzenlemenin kalıcı 
olacağını da belirtti. 
Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde

Kararnamelerde 
(KHK) Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı'nın 
görüşmelerine 
TBMM Plan ve Büt 
çe Komisyonunda 
devam edildi.
6 MİLYON 245 BİN 
ÇALIŞAN 
YARARLANACAK 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, düzenleme 
kapsamında, asgari 
geçim indirimi 
desteğinden 6 mi
lyon 245 bin 325 
çalışanın yararlana 
cağını belirterek, 
"Yani çocuklarıyla 
eşleriyle 18 milyon 
civarında bir nü
fusumuzu, vatanda 
şımızı doğrudan etk
ileyen bir düzen
leme maddesidir."

Bakan Ağbal, şu bil
gileri verdi:
"Bu yapılan düzen
leme neticesinde 
bekar veya evli, eşi 
çalışan bir kişi eylül 
ayında 36,3, ekimde 
86,3, kasımda 86,3, 
aralıkta 86,3 lira her 

ay bir ilave vergi in
dirimi almış olacak. 
Evli, eşi çalışan bir 
çocuklu kişi eylülde 
13,4, ekimde 63,4, 
kasımda 63,4, aralık 
ta 63,4 lira vergi in
dirimi alacak. Evli, 
eşi çalışmayan kişi 
eylülde 5,8, ekimde 
55,8, kasımda 55,8, 
aralıkta 55,8 lira 
vergi indiriminden 
faydalanacak. Evli, 
eşi çalışan iki 
çocuklu kişi ekimde 
40,6, kasımda 40,6, 

aralıkta 40,6 lira 
vergi indirimi almış 
olacak. Evli, eşi 
çalışmayan bir 
çocuklu kişi, ekimde 
33, kasımda 33, 
aralıkta 33 lira vergi 
indirimi alacak. Evli, 
eşi çalışmayan 2 

çocuklu veya evli, 
eşi çalışan üç 
çocuklu kişi için ise 
ekim, kasım, aralıkta 
10,1'er lira vergi in
dirimi uygulanacak. 
KALICI HALE 
GETİRİLECEK 
Dolayısıyla burada 
hükümet olarak son 
2 yıldır geçici olarak 
yapmış olduğumuz 
düzenlemeyi bun
dan sonra kalıcı bir 
düzenleme olarak 
hayata geçirmiş 
olduk. Asgari geçim 

indirimi uygulama 
sına, ^slında bir 
noktada asgari 
geçim standardı 
benzeri bir yapıyı da 
getirmiş olduk." 
Komisyon 
toplantısında 
tasarının 9 maddesi 

kabul ediîdL 
Buna göre, öğrenim 
gören çocukların, 
anne veya 
babasından dolayı 
kazandıkları pas
aport hakkı, 
çalışması halinde de 
devam ettirilecek. 
Tasarıyla amme 
borçlusunun hacizli 
malı üzerinde tasar
rufuna imkan ver
ilmek suretiyle 
kamu alacaklarının 
tahsilatında 
etkinliğin artırılması 

amaçlanıyor. 
Haczedilen malların 
ilgili kanuna göre 
tespit edilen değeri 
esas alınarak tahsi
lat yapılması ve 
buna bağlı olarak 
haczin kaldırılabil 
meşine imkan verili 

yor. Buna göre, 
Maliye Bakanlığına 
bağlı tahsil daireler
ince haczedilen mal 
üzerindeki hacizler 
şu şartların 
sağlanması halinde 
kaldırılacak: 
"Hacizli malın ilgili 
kanunda sayılan 
mallardan olması. 
Hacizli mala biçilen 
değer ile yüzde 10 
fazlasının, ilk sırada 
haciz tatbik eden 
tahsil dairesine 
ödenmesi.”
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Talan, “Belediye Başkanı esnaf 
odası seçimlerine karışmasın’

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Günün analizi
Dün, gazeteciler için yine yoğun bir 

gündü. Koşuşturma sabahtan başladı, geç 
saatlere kadar sürdü.

Dün sürpriz bir şekilde Bursa Gelirler 
Dairesi Başkanı Nuri Karakuş’un 2016 yılı 
kurumlar, gelir vergisi ve emlak gelirleri 
vergi rekortmenlerine “Teşekkür Belgesi” 
vereceği haberi geldi.

Bu arada, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odasında mali müşavirlere, yeni değişiklik 
ler ile ilgili bir seminer yapıldı.

Belge dağıtım töreni bu seminerden sonra 
yapıldı. Devamı sayfa 4’de

21 Şubat çarşamba günü yapılacak olan 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kuruluna 
günler kala, Oda yönetimine aday olan 
İbrahim Talan ve İsmail Beki grupları hız 
kesmeden oda üyeleriyle bir bir görüşerek 
oy istiyorlar. Talan, dün gazetemize yaptığı 
ziyarette seçimlere şimdiden Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’ın gölge düşürdüğü nü 
belirterek, Başkanın rakibinin yanında yer 
aldığını ve açıkça O’nu desteklediğini basın 
yoluyla açıklamasını kınadı. Haberi syf 2’de

14-21 Nisan 2018 günleri yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meslek 
Komite, Oda meclisi ve yönetim kurulu 
seçimleri için ilk Başkanlık açıklamasını 
Turizm ve Kuyumculuk ticareti ile uğra 
şan Paşa Ağdemir yaptı. Ağdemir, bir 
dönem görev yaptıktan sonra yerini 
gençlere bırakmak istediğini söyledi. 4’de

Püfflfl

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

yeni şubemiz 
ÇARŞI DERESİ 

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA 

HİZMETİNİZDE
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. Np: 14/B GEMLİK
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gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Esnaf Oçlası seçimleri yaklaştıkça iki aday da çalışmalarda hız kesmiyor. İsmail 
Beki ve İbrahim Talan ekipleri ilçedeki odaya kayıtlı tüm üyeleri tek tek gezerek 
kendi listelerine oy vermelerini isteyerek tanıtım broşürleri dağıtıyorlar.
21 Şubat çarşamba 
günü yapılacak olan 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası genel ku
ruluna günler kala, 
Oda yönetimine 
aday olan İbrahim 
Talan ve İsmail Beki 
grupları hız kesme
den oda üyeleriyle 
bir bir görüşerek oy 
istiyorlar.
Dün gazetemizi zi
yaret eden İbrahim 
Talan ve ekibi odaya 
kayıtlı oy kullanacak 
bütün esnaf ve sa 
natkarları ziyaret 
ederek nasıl bir yö 
netim kurmak iste
diklerini anlatıyor 
lar. İbrahim Talan, 
Çarşamba günü 
yapılacak olan 
seçimlere şimdiden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
gölge düşürdüğünü 
belirterek, Başkanın 

rakibinin yanında 
yer aldığını ve açık 
ça O’nu destekle 
diğini basın yoluyla 
açıklamasını kınadı. 
Talan, şöyle konuş 
tu: “Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası seçimleri 
ni Belediye seçim
leri ile karıştırmış 
durumda. Belediye 
Başkanı Yılmaz* 
esnaf ve sanatkarla 
rın Oda seçimlerine 
karışacağına kentin 
sorunlarını çözsün. 
Bunca yıl esnafın 
yanında olmayan 
Refik Yılmaz, şimdi 
ne oldu da esnafa 
led dağıtıyor. Bunca 
yıl esnafına ceza 
yazarken, ne oldu 
da esnaf yandaşı 
görünmek istiyor, 
Odası seçimlerine 
karışıyor.

Ben, 15 yıl bu Oda’ 
nın Başkanlığını 
yaptım. Daha sonra 
belediye başkanlığı 
için aday oldum. 
Bunu esnafım için, 
Gemlik halkı için 
görevimi bırakarak 
yaptım. Başkanlığım 
da Oda’nın çıtasını 
yukarılara çıkardım. 
Oda ya birçok yeni
lik getirdim. Bursa 
odaları içinde yılın 

odası seçildik. Yılın 
Oda başkanı 
seçildim. Esnafımı 
zın büyük sıkıntılar 
çektiği bir süreçten 
geçiyoruz. Biz esna 
fin büyümesini isti 
yoruz, bunun mü
cadelesini veriyo 
ruz. Esnafımızın 
karşısında büyük 
marketier var. Bun
larla belediyelerin 
mücadele etmesi 

gerekirken, her 
köşe de bir büyük 
market açılıyor. Son 
yıllarda bu market 
ler mantar gibi çoğa 
hyor. Her açılan yeni 
bir büyük market, 
onlarca esnafımızın 
kapıları kapatması 
demektir. Odalar 
siyasi parti değildir. 
Bizim üstemizde her 
görüşten, her ve 
yöreden arkadaş 

larımız var. Kimseyi 
ötekileştirmiyoruz. 
Biz, esnafın hakkını 
korumak, sorunları 
nı çözmek için dün 
olduğu gibi bugün 
yine yola çıktık. 
Hiçbir yerde bir 
belediye başkanı 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası seçimle 
rinde bir adayın 
desteklememiştir. 
Bu durum ahlaka, 
adaba uymaz, ada 
letli değildir.
Biz esnaflar olarak 
bu demokratik ola 
rak seçim yaparak 
kongreye birlik 
beraberlik içinde 
gideceğiz. Bu 
seçimin bir kaza 
nam olacaktır. Şimdi 
den seçim sonuçla 
rının Gemlik esnaf 
ve sanatkarlarına 
hayırlı olmasını 
diliyorum.”

2016 Gelir Vergisi rekortmeni Alaattin Akcan, Kurumlar Vergisi Rekortmeni GEMPORT

Gemlik Vergi Daire
sine kayıtlı şahıs, 
kurum ve gayrımen 
kul iradından gelir 
elde eden mükellef 
lerin 2016 yılında 
elde ettikleri gelirler 
üzerinden elde ettik
leri en yüksek vergi 
ödeyenlere düzenle
nen törenle “Teşek 
kür belgesi” verildi. 
Dün, Ticaret ve Sana 
yi Odası’nda ilçemiz 
deki mali müşavirle 
re Bursa Gelirler 
Daire Başkanlığı 
görevlileri tarafından 
yapılan son değişik 
İlkler konusunda 
seminer verildi. 
Seminerden sonra 
2016 yılında elde et
tikleri gelirlerden en 
çok vergi veren ku
rumlar ve şahıslara 
Teşekkür Belgesi 
dağıtıldı. Törene, 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı Nuri Kara 

kaş, Bursa Vergi 
Dairesi müdürleri, 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
GTSO Meclis Başka 
nı Paşa Ağdemir, 
yönetim kurulu 
üyeleri, 2016 yılı en 
yüksek vergi veren 
kuramların temsilci
leri, şahıslar ve gayrı 
menkul iradı geliri en 

çok veren mükellef 
leri hazır bulundu. 
Bursa Gelirler Daire 
si Başkanı Nuri Kara 
kaş, GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ve Oda 
Başkanı, TSO Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir teşekkür belge 
lerini mükelleflere 
verdiler. Kurumlar 
Vergisi birincisi 
GEMPORT A.Ş. 
olurken, GEM-

PORT’un liman 
hizmetlerinden 66 
milyon 933 bin 206 
lira 51 kuruş matrah 
belirterek, 13 milyon 
366 bin 641 lira vergi 
ödediği açıklandı. 
2016 yılı kurumlar 
vergisinin 2. sırasın 
daki mükellef adının 
açıklanmasını iste 
medi.
3. Filiz Kızıldereli 
Elektrik,
4. Sarıkaya Karabu

run Elektrik
5. İsminin açıklanma 
sini istemedi
6. Aksa Gemlik Do 
ğalgaz Dağıtımı A.Ş.
7. İsminin açık 
lanmasını istemedi
8. Tepe Elektrik Üre
tim Ticareti
9. Yılmar Lojistik 
Gemi Acentası 
10.lnternasyonal 
Armodred A.Ş 
ödedikleri vergi ile 
teşekkür belgesi 

almayı hak kazandı. 
ALAATTİN AKCAN 
BİRİNCİ
2016 yılı gelir vergisi 
şahıslar birincisi 
akaryakıt ve nakliye 
ticaretiyle uğraşan 
Alaattin Akcan’ın 
794 bin 561 lira ile 
birinciliği elde 
ettiği görüldü. Ak 
can’ın teşekkür Bel
gesi oğlu Uğur Ak- 
can’a verildi. Gelir 
vergisi beyan larında 
ödedikleri vergilerin 
miktarı ve adlarının 
açıklanmasını iste
meyen 8 kişiden son 
ra bu kuramların 
temsilcisine Teşek 
kür belgesi sunuldu.
9. Atık Toplama 
Ticareti ile uğraşan 
Serdar Adnan Çetin 
10. Çevre ve Güven
lik Danışmanı Şahap 
Aktaş ödedikleri 
vergi ile teşekkür 
belgesini hak etti.
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Bursa'da silah kaçakçılarına hiiyük darhe! Feci Kaza!
Bursa merkezli 3 
ilde silah kaçakçıla 
rina yönelik düzen
lenen operasyonda 
61 kişi gözaltına 
alındı. Koçbaşı ile 
kapıyı kıran polis, 
evleri didik didik 
aradı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
ruhsatsız silah ve 
mühimmat ticareti 
yapıldığı istihbaratı 
üzerine İnegöl KOM 
Amirliği ile operas 
yon startını verdi. 
Sakarya, Ankara ve 
Bilecik'te 350 polis 
le başlatılan geniş

çaplı operasyonda 
74 adrese yapılan 
baskında 61 kişi 
gözaltına alındı. Ev 
ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda 
38 adet ruhsatsız 
tabanca, 28 adet 
tezkeresiz av tüfeği, 
48 adet belgesiz 
kurusıkı tabanca, 7 

bin adet farklı çap 
ve ebatlarda fişek, 
1 adet operasyonel 
çelik yelek, 
kurusıkıların nam
lusunu açmak için 
torna ma ki naşı ve 
silah ticaretinden 
elde edildiği tahmin 
edilen 30 bin 
lira ele geçirildi.

Silahların 
Güneydoğu il 
terinden getiril 
diği tespit edildi. 
Öte yandan, KOM 
ekiplerinin Özel 
Harekat polisleri 
ile birlikte yaptığı 
operasyon karne 
raya yansıdı. 
Kapının açılma 
ması üzerine Özel 
Harekat polisleri, 
koçbaşı ile evlerin 
içerisine girdi. 
Evlerdeki 
şüphelileri 
gözaltına alan 
ekipler, evlerin 
içerisini didik didik 
aradı. Gözaltına 
alınan şüpheliler 
den 10'u adi iyeye 
sevk edildi.

Nilüfer ilçesinde, belediyeye ait toplu 
taşıma otobüsü ile pikap tipi kamyo
netin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 
iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleş ke- 
si'nden Hasanağa TOKİ Konutlarına 
giden Seyithan Çınar idaresindeki 16 
JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile 
karşı yönden gelen Haşan Hüseyin 
Yalçın'ın kullandığı 16 GJ 218 plakalı 
kamyonet, Hasanağa TOKİ Yolu'nda 
çarpıştı. Kazayı gören vatan daşlar du
rumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

FETO'niin’tıahrtfflimanılifina'ınetKMn!
Operasyonda polis 
okulu ve askeri 
okul öğrencilerine 
"mahrem imamlık" 
yaptıkları iddiasıyla 
10 şüpheli 
gözaltına alındı 
Aksaray merkezli 
10 ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yönelik 
operasyonda polis 
okulu ve askeri 
okul öğrencilerine 
"mahrem imamlık" 
yaptıkları iddiasıyla

10 şüpheli gözaltı 
na alındı. Aksaray 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen 
FETÖ/PDY soruştur

ması kapsamında, 
Aksaray, Bursa, İs
tanbul, Ankara, İs
parta, Gaziantep, 
Erzurum, Trabzon, 
Afyonkarahisar ve

o s m
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
053585451 08

Mersin'de polis 
okulu ve askeri 
okul öğrencilerine 
"mahrem imamlık" 
yaptıkları iddiasıyla 
11 şüpheli hak 
kında gözaltı 
kararı verildi.
Belirlenen 
adreslere düzenle
nen eş zamanlı ope 
rasyonda 10 zanlı 
gözaltına alındı. 
Adresinde buluna
mayan bir şüpheli 
nin yakalanması 
için çalışmalar 
devam ediyor.

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır.

0533 961 64 57

Polis uyuşturucu 
tacirlerine göz 

açtırmıyor
Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu 
tacirlerine yapılan operasyonlarda 12 
kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda uyuşturucu tacir
lerinin bulunduğu sokaklar ablukaya 
alınıp ikamet ettikleri evlerine tek tek 
girileli.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticaretine 
yönelik başlattığı baskınlara aralıksız 
devam ediyor. Şubeye bağlı çok sayıda 
polis memuru, şube müdürünün de 
katılımıyla Bursa'nın merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde 
önceden belirlenmiş 13 farklı adrese eş 
zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dün 
gece gerçekleştirilen operasyonlarda 12 
kişi gözaltına alındı. Ekipler, evleri 
narkotik köpeklerinin de yardımıyla 
didik didik aradı. Aramalarda ev sahip
leri kapıları açmayınca kapılar kırılarak 
girildi. Herhangi kimsenin kaçmaması 
için operasyon yapılacak evlerin 
bulunduğu sokakların giriş çıkışlarını 
kapatan polisler yapılan aramalarda 2 
adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet çalıntı 
motor ve çeşitli miktarlarda esrar ile 
metamfetamin maddesi ele geçirdi. 
Narkotik Şubeye bağlı polis memurları 
sadece ev baskınları ile değil gelen ih
barlar doğrultusunda kente uyuşturucu 
sokmaya çalışan şahıslara da geçit ver
medi. Gelen bilgi üzerine bir arabayı 
durduran narkotik polisleri yaptıkları 
aramada 2 kilo 100 gram sentetik kan- 
nobinoid ele geçirdi. Arabada bulunan 5 
kişi gözaltına alındı.

Kacebobk sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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[Ciine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Günün analizi...
Seminer sonunda Gemliklilerin merak et

tikleri 2016 yılı vergi rekortmenlerini bel
geleri verildi.

Uzun yıllar, gazetemizde vergi mü kel 
teflerinin ne kadar vergi ödediklerini, “Kim 
Ne ödedi” başlığı ile okurlarımıza duyur
duk. Ancak, son yıllarda nedense o günler 
de kimin ne kadar kazandığı ve vergi ödedi 
ği açıklamak doğru bulunurken, bugün bu 
yöntemden vazgeçildi.

Vergi mükellefleri istedikleri takdirde isim 
lerin ve ödedikleri Verginin gizli kalmasını 
isteyebiliyorlar. Belge dağıtım töreninde 
kimlerin kurumlar, gelir ve gayrimenkul 
gelirlerinden ilk 10 sıraya girdiğini gördük.

Bazı mükelleflerin ise belge törenine 
katılmadıaıpa da tanık olduk.

Gelirler Vergisi rekortmenleri arasında 
birinciliği Akcan Petrol sahibi Alaattin 
Akcan, 794 bin 561 lira 60 kuruş vergi 
ödeyerek birinciliği elde etti.

Alaattin Akcan Bursa sıralamasında ise 
28. oldu.

Bu dikkat edilecek ve üzerinde durulacak 
bir durumdur. Koca Bursa da Akcan’dan 
büyükleri yok mu ki?

Kurumlar Vergisi Birinciliği ise GEM- 
PORT A.Ş. elde etti.

İlgimi çeken birçok kurum ve kişinin ver 
gi sıralamasında ilk 10 a girmesine karşın 
adlarının açıklanmasını istememeleri oldu.

Bence bu durumu kazançlara göre kıyas 
lama yapılmasından çekini İdi ği içindir.

Çünkü bizim vatandaşımız, koca koca 
şirket ve kişilerin devlete ödediklerini 
önemser ve kendine göre bunun değerlen 
dirilmesini yaparak, az bulur veya çoksa 
“Bravo” çeker.
Belge dağıtım töreninden sonra Paşa 

Ağdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Baş 
kariliği için adaklığını açMaûı.

Bir gün önceki yazımda bu konuyu ben 
dile getirmiş ve Paşa Ağdemir’in aday 
olacağını yazmıştım.

Bugün, yarın Mahmut Solaksubaşı da 
adaylığını açıklayan toplantıyı yapar 
sanıyorum.

Ağdemir bir yıllığına başkanlık istedi Oda 
üyelerinden.

Sonra yerini gençlere bırakacağını be
lirterek, Odalardaki yıllanmış başkanlık 
sisteminin yıkılacağının ışığını yaktı.

GTSO’nun çıtasını daha yukarılara 
taşımak için oy istedi.

Bugün beni büromu ziyaret eden Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası başkan adayı İbrahim 
la'ıanve arkadaş'ıan o'ıüu.

Talan’m hederinde ise Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz vardı.

Refik Yılmaz yerel basında adaylardan İs
mail Beki’yi desteklediğini gösteren payla 
şunlar ve sosyal medyadaki paylaşımlar 
üzerine Talan’ın hışmını çekmiş durumda. 
Biliyorsunuz, 2015 seçimlerinde İbrahim 
Talan, Oda Başkanlığından ayrılıp, CHP 
den belediye başkanı adayı olmuştu.

Talan, Yılmaz’a kendi işiyle uğraşmasını 
ve esnaf ve sanatkarlarını seçimlerine 
karışmasının edep ve ahlaka uygun bulma 
dığını söylüyor. Değerlendirme sizin.

toaMıltııılıalMHMicıtM
Başkanlık adaylığını açıklayan Paşa Ağdemir, bir dönem görev yaptıktan 

sonra yerini gençlere bırakmak istediğini söyledi.
14-21 Nisan 2018 
günleri yapılacak 
olan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meslek Komite, 
Oda meclisi ve 
yönetim kurulu 
seçimleri için 
ilk Başkanlık 
açıklamasını 
Turizm ve Kuyum
culuk ticareti ile 
uğraşan Paşa 
Ağdemir yaptı.

BİR DÖNEM İÇİN 
ADAYIM

Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Baş 
kanı olan Paşa 
Ağdemir, dün GTSO 
daki Odası’nda 
yerel basına 
yaptığı açıklamada, 
başkanlığa adaylı 
ğını açıklayarak 
şunları söyledi: 
"Ticaret ve Sanayi 
uoası eski'Meclis 
Başkanı Gemlik’in 
gururu, mega pro

jelere imzasını atan 
Haşan Sözüneri’n- 
den sonra göreve 
geldim. Oda da bir 
dönem başkanlık 
yaptıktan sonra 
genç arkadaşlarıma 
da fırsat vermek 
için bir daha aday 
olmayacağım.

Bu süre sonunda 
görevimi genç 
arkadaşlarıma 
devredeceğim. 
Onlarında sektörle 
rimize hizmet 
etmesinin önünü 
açacağım.
Oda Meclis Başkan 
lığım süresinde

DUYURU
SAYIN ÜYELERİMİZ;
ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİ 

GEREĞİNCE; İKİ YIL ÜST ÜSTE AİDAT BORÇLARINI 
ÖDEMEYEN ÜYELERİN DURUMU ‘ASKIYA ALINIR, 
ÜYELERİN İSİMLERİNİN MESLEK GRUPLARI VE 
SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNMESİNİ VE BU 
ÜYELERİN AİDAT TAHAKKUKLARININ 
DURDURULMASINI KAPSAR.

ÜYELERİMİZİN BU KANUN KAPSAMINDA MAĞDUR 
OLMAMALARI İÇİN 20.02.2018 SALI GÜNÜ SAAT 
17:00'YE KADAR GEREKLİ KONTROLLERİ YAPARAK 
ÖDEME YAPMALARINI RİCA EDER, İYİ GÜNLER 
DİLERİZ.

NOT: BORÇLARINIZI KREDİ KARTI İLE 
ÖDEYEBİLİR, GEÇMİŞ DÖNEM 

BORÇLARINIZI TAKSİTLENDİREBİLİRSİNİZ. 
BİLGİ İÇİN: 0224 5131023 (115)

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

başta yönetim kuru 
lu başkanı m ız 
Kemal Akıt ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle ve 11 
meslek komitesi 
üyeleri ile uyum 
içinde çalıştık. Her 
birine ayrı ayrı 
teşekkür ederim. 
Odamızın kalitesini 
yükselttik, bir çok 
yeni etkinliğin 
başlangıcını yaptık. 
Genel, 
Cumhurbaşkanlığı, 
yerel yönetimler 
seçimleri bu dönem 
içinde yapıldı.

ODANIN ÇITASINI 
YÜKSEKLERE 
TAŞIYACAĞIM

Göreve geldiğim 
takdirde, edindiğim 
bilgi, tecrübe ve 
deneyimlerle, 
sivil toplum 
kuruluşları ile 
de uyum içinde 
çalışarak, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın çıtasını 
daha yükseklere 
çıkarmaya 
çalışacağım.
Gemlikli tüccar ve 
sanayicilerimizin 
sorunlarının 
takipçisi olacak, 
sorunların çözümü 
için her türlü 
girişimleri 
gerçekleştire 
ceğim. Hergün 
büyüyen 
ekonomisiyle 
Türkiye’nin gözde 
ilçelerden biri ha
line gelen Gem- 
Iikimizin iş hacmi, 
ihraçta gösterilen 
başarı, büyüyen 
sanayisi ve ticareti 
ile bu kesimlerin 
sözcüsü olacağım. 
Birlikte görev yaptı 
ğım Meclis üyesi 
arkadaşlarım ve 
aramıza katılacak 
yeni meclis üyesi 
arkadaşlarımla 
uyum içinde çalışıp, 
üyelerimize daha 
fazla hizmet etmek 
istiyorum. Seçim
lerin Odamız için 
hayırlı ve uğur lu 
olmasını istiyorum. 
Tüm arkadaşlarıma 
başarılar diliyo
rum.”
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BursalI firmalardan Avnıpa'ya yakın lâkin
Bursah firmalar 
Paris'te düzenlenen 
Premiere Vision ve 
Texworld fuarların 
da incelemelerde 
bulundu.
BTSO üyesi tekstil 
sektörü firmaları, 
dünya tekstil 
modasının başkenti 
Paris'e çıkarma 
yaptı. Yüze yakın 
sektör temsilcisi, 
KOSGEB ve BTSO'- 
nun destekleriyle 
Premiere Vision ve 
Texworld Fuan'na 
katılarak sektördeki 
son moda ve trend
leri inceleme fırsatı 
buldu.
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi Şükrü 
Çekmişoğlu, Pre
miere Vision Heyet 
Başkanı Haşan 
Çepni ve Texworld

Fuarı Heyet Başkanı 
Metin Şenyurt, 
fuarda stant açan 
firmaları ziyaret etti. 
Şükrü Çekmişoğlu, 
tekstilde tarihten 
gelen birikimini 
günümüz teknolo
jisiyle katma değere 
dönüştüren 
Bursa'nın dünya 
liginde önemli bir 
noktaya geldiğini 
söyledi. Bursa'nın 
tekstilde farkını her 
alanda ortaya 
koyduğunu ifade 
eden Çekmişoğlu, 
"BTSO olarak sek
törlerimizin ihracat 
ve katma değer 
odaklı büyümesi 
için projeler 
geliştiriyoruz. Tek
stil sektörümüze 
yönelik Ur-Ge, sek- 
törel konsey ve

BUTEKOM gibi 
makro projelerim
izin yanı sıra yurt 
dışı fuar organizas 
yonlarımız da şirket 
lerimizin kabuğunu 
kırarak, dünyaya 
açılmasını sağlıyor. 
Paris fuarları da 
sektörümüz için ayrı 
bir anlam taşıyor" 
dedi.
BTSO Meclis Üyesi 
Haşan Çepni, BT- 
SO'nun Küresel 
Fuar Acentesi 

kapsamında sek
törün ocak ayındaki 
Heimtextile 
Fuan'nın ardından 
Premiere Vision ve 
Texworld Fuarı ile 
2018 yılına oldukça 
hızlı bir başlangıç 
yaptığını dile getirdi 
Her iki fuarın da tek
stil sektörünün 
kalbinin attığı orga
nizasyon olduğunu 
kaydeden Çepni, 
"Sektördeki 
gücümüzü fuarlar

daki katılım 
performansımız gö
zler önüne seriyor. 
BTSO'nun ufku ve 
projeleri 
şirketlerimizin 
dünya arenasında 
daha fazla yer 
almasını sağlıyor. 
Eskiden bu fuar
larda bırakın stant 
açmayı, ziyaretçi 
olarak katılmak bile 
çok zordu. Şimdi 
onlarca firmamız 
stant açarak 
Türkiye'yi temsil 
etme başarısı gös
teriyor. Bu gelişme 
sektörümüzün 
dünya arenasındaki 
gücünü ve 
firmalarımızın 
azmini gösteriyor. 
Türkiye ve Bursa, 
tekstilde ezberleri 
bozmaya devam 

edecek" ifadelerini 
kullandı.
Meclis Üyesi Metin 
Şenyurt, Texworld 
Fuan'nda 30'a 
yakın BursalI 
firmanın stant 
açtığını belirterek, 
"Bu rakam 
oldukça önemli. 
Dünyanın dört bir 
yanından yüzlerce 
firma bu fuarda boy 
gösteriyor. 
Bursa'mızın da 
fuardaki ağırlığı her 
sene artıyor. BTSO 
üyeleri, gösterilen 
ilgi ve verilen 
siparişlerden dolayı 
fuardan oldukça 
memnun. BTSO'ya 
firmalarımıza 
sağladığı katkılar 
dan dolayı 
teşekkür ediyo 
rum" dedi.

Bursa karşılıksız çekte ilk 5'te
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), bu 
yılın ocak ayında 
bankalara toplam 
tutan 87 milyar lira 
olan 2,3 milyon adet 
çekin ibraz 
edildiğini duyurdu. 
Bursa karşılıksız 
çek kesmede ilk 
beşte...
TBB Risk Merkezi 
tarafından 
yayımlanan Ocak 
Ayı Çek Raporu'na 
göre, bu yılın ilk 
ayında bankalara 
ibraz edilen 360 bin 
keşideciye ait 2,3 
milyon adet çekin 
toplam tutarı 87 
milyar lira oldu.

Geçen yılın aynı 
ayına göre çek tutarı 
yüzde 26, keşideci 
sayısı yüzde 2 
ve çek adedi 
yüzde 11 arttı. 
Ocak ayında 
bankalara ibrazında 
11 bin keşideciye ait 
1,8 milyar liralık 43 
bin çeke karşılıksız 
işlemi yapıldı. 
Karşılıksız işlemi 
yapılan 3 bin keşide 
ciye ait toplam 171 
milyon liralık 4 bin 
412 adet çek daha 
sonra ödendi.
Bu yılın ilk ayında 
2017'nin aynı ayına 
kıyasla karşılıksız 
işlemi yapılan çek

lerin tutarı yüzde 
19, keşideci sayısı 
yüzde 36 ve çek 
adedi ise yüzde 
34 azaldı.
Ocakta karşılıksız 

işlemi yapılan çek
lerin bankalara ibraz 
edilen çeklere oranı, 
tutar bazında 1,2 
puan azalarak yüzde 
2,1, adet bazında ise

1,3 puan gerileyerek 
yüzde 1,9 oldu. 
Karşılıksız işlemi 
yapılan çek tutarı ve 
adedinin en yüksek 
olduğu 5 il sırasıyla

İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir ve 
Adana oldu. Aynı 
dönemde keşideci 
sayısının en yüksek 
olduğu 5 il ise İstan
bul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Antalya 
şeklinde sıralandı. 
Tutar bazında 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
ibraz edilen çeklere 
oranının en yüksek 
olduğu il yüzde 6,7 
ile Mardin, olurken, 
bu kenti yüzde 6,4 
ile Sivas, yüzde 6,4 
ile Osmaniye, yüzde 
6,2 ile Artvin ve 
yüzde 4,7 ile Bitlis 
takip etti.

KRŞ€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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Eylül Misali
İl Tank TANIŞ

Dili tutulunca yıldızın

perdeler batınca akşam yönüne 
pencerelerde o malum ıslık 
ve türküler vurunca eşiklere 
çocuk sesiyle ağlar nisan 
kirkitindiler göç ederken 
muamma zamanlara
acıyı kırpıştırır göz kapakları 
uçurtmalar seğirir gök bakışlarını 
dili tutulunca yıldızın 
ve soluğu
artık
sükun yalnızlıktır
gecenin şavkına düşen
kaypak bir zaman diliminden 
ehli keyif sevişmeler düşer baharın 
kucağına
gece aşka hazır değil ki
sevgili
her yan küfür
her yan kafir inkarında ...

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğınca geçen yıl 87 
bin yabancıya 
çalışma izni veril 
di. İzin verilenler 
arasında 20 bin 
970 kişiyle Suri 
yeliler ilk sırada 
yer alırken, Suriye 
lileri sırasıyla 
Gürcistan, Kırgızis 
tan, Ukrayna ve 
Çin uyruklular 
izledi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca 
geçen yıl 87 bin 
yabancıya çalışma 
izni verildi. Izinver- 
ilenlerin yüzde 
24'ünü Suriyeliler 
oluşturdu. 
Dünyanın dört bir 
yanından binlerce 
kişi, Türkiye'de 
çalışma izni ala
bilmek için Çalış 
ma ve Sosyal 
Güvenlik

Bakanlığına 
başvurdu. Bunları 
titizlikle inceleyen 
bakanlık, 2017 
yılında yapılan 
yaklaşık 100 bin 
başvurudan 87 bin 
190'ını onayladı. 
Başvuruların 3 bin 
631'ini reddeden 
bakanlık, 13 bine 
yakın dosyayı ise 
çeşitli gerekçelerle 
iade etti. İnceleme 
aşamasında bulu
nan bin 762

başvuru ise henüz
karara bağlanma 
dı. Dünyanın dört 
bir yanından 
başvuru yapıldı 
Bakanlığın izniyle 
geçen yıl 20 bin 
970 Suriyeli 
Türkiye'de 
çalışmaya başladı. 
Suriyeliler, çalışma 
izin verilenlerin 
yaklaşık yüzde 
24'ünü oluşturdu. 
Suriyelileri, 7 bin 
317 kişiyle Gürcis

tan, 6 bin 360 
kişiyle Kırgızistan, 
5 bin 761 kişiyle 
Ukrayna, 4 bin 288 
kişiyle Çin, 3 bin 
847 kişiyle Türk
menistan, 3 bin 55 
kişiyle Hindistan, 2 
bin 465 kişiyle 
Özbekistan, 2 bin 
449 kişiyle Azer
baycan ve 2 bin 
390 kişiyle Rusya 
uyruklular izledi. 
Çalışma izni ver
ilenler arasında 
960 Alman, 956 İn
giliz. 983 ABD'li, 
649 İtalyan ve 543 
Fransız da bu
lunurken, Türkiye 
Finlandiya'dan 
Meksika'ya, 
Japonya'dan 
Brezilya'ya, 
Estonya'dan 
Peru'ya kadar 
dünyanın dört bir 
yanından insana iş 
kapısı oldu.

Yapıda sıralı denetim!
Hükümet, kentsel 
dönüşüm yasa 
tasarısını TBMM’ye 
sevk etmeye hazır 
lanırken, müteah
hitlerin parasını 
vererek kendi 
çıkarına denetim 
yaptırma uygulama 
sına son verecek 
bir adım atacak. 
Bu kapsamda, 

“yapı denetim 
firmalarına ‘liste
den sırayla dene
tim’ kuralı” 

getiriliyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, 
“Mevzuatın boşlu 
ğunu bulmuşlar 
canını okuyorlar. 
Buna son verile
cek” dedi.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
Özhaseki, TBM- 
M’deki sohbetinde 
kentsel dönüşüm 
yasa tasarısını 
Meclis’e sevk et 
meye hazırlandık 

larını belirtirken, 
yapı denetimlerine 
radikal tedbir ge
tirdiklerini açıkladı. 
Özhaseki, müteah
hit ve denetim 
firmalarının belli 
paraya anlaşıp 
çıkarlarına göre 
denetim yaparak 
mevzuatın çanını 
okuduklarını vur
gulayarak şunları 
kaydetti: “Meclis’e 
sevkedilecek tasa 
rıda kentsel dönü 

şümü çok hızlandı 
racak, belediyelere 
yardım edecek ve 
doğru bir mantığa 
oturmasını sağlaya 
cak çok sayıda 
düzenleme var. 
Yapı denetimle il
gili maddelerde 
var. Yapı denetim 
iyi niyetle konmuş 
düzenlemeler ama 
açıklarını bulmuş 
lar canını okuyor
lar. Bir yapı yapı 
lıyor bunu denetle

yen firmalar var 
mecburen denetli 
yorlar ama piyasa 
da şöyle oluyor: 
Müteahhit gidip bir 
firma ile anlaşıyor 
parasını veriyor 
kendini denetlet
tiriyor iş buna 
döndü böyle bir 
olabilir mi? Çevre 
ve Şehircilik

Bakanlığı 
nezdinde lisanslı 
olan yetkili 
kuruluşlar listeli 
şekilde sırayla 
denetleyecek. 
Sırada kim hangi 
denetim firması 
varsa ona gidecek 
hiç tanımadığı 
şirket tarafından 
denetlenecek.”

Gemlik Körfez
■nmsımzsEszz

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KASEDE BEKLEME™
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: ilk 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

KİİÇİİK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800
• Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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işsizllK rakamları açıklandı!
İşsizlik oranı Kasım 
2017'de Kasım 
2016'ya göre 1,8 
puan gerileyerek 
yüzde 10,3 oldu. 
İşsiz sayısı 440 bin 
kişi azalarak 3 
milyon 275 bin 
kişiye indi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Kasım ayı 
işgücü istatistik
lerini açıkladı. Buna 
göre; Türkiye 
genelinde 15 ve 
daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2017 yılı 
Kasım döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 440 
bin kişi azalarak 3 
milyon 275 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 
1,8 puanlık azalış ile 
yüzde 10,3 se
viyesinde gerçek 
leşti. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik 
oranı 2,1 puanlık 
azalış ile yüzde 12,2 
ofarak tahmin edildi'. 
Genç nüfusta (15-24

Sanayi ciro endeksi arttı
Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırıl 
mış sanayinin alt 
sektörleri incelendi 
ğinde; 2017 yılı 
Aralık ayında bir 
önceki aya göre 
madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 4,4 
ve imalat sanayi 

yaş) işsizlik oranı 
3,3 puanlık azalış İle 
yüzde 19,3 
olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 
1,8 puanlık azalış ile 
yüzde 10,5 olarak 
gerçekleşti. 
İstihdam oranı 
yüzde 47,3 oldu 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2017 yılı 
Kasım döneminde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 448 bin kişi 
artarak 28 milyon 
515 bin kişi, istih
dam oranı ise 1,5 
puanlık artış ile 
yüzde 47,3 oldu. Bu 
dönemde, tarım sek
töründe çalışan 
sayısı 244 bin, tarım 
dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 1 
milyon 205 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 
18,6’sı tarım, yüzde 
19,2’si sanayi, 
yüzde 7,6’sı inşaat, 
yüzde îft'.b’sı ı'se 
hizmetler sek

sektörü endeksi 
yüzde 1,4 arttı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Aralık ayı 
sanayi ciro en- < 
deksini açıkladı. 
Buna göre; Takvim 
etkisinden 
arındırılmış 
sanayinin alt sektör

töründe yer aldı, 
önceki yılın aynı 
dönemi ile 
karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün is
tihdam edilenler 
içindeki payı 0,1 
puan, sanayi sek
törünün payı 0,5 
puan azalırken, 
inşaat sektörünün 
payı 0,2 puan, 
hizmet sektörünün 
payı ise 0,4 puan 
arttı.
İşgücüne katılma 
oranı yüzde 52,8 
olarak gerçekleşti 
İşgücü 2017 yılı 
Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 9 bin kişi ar
tarak 31 milyon 790 
bin kişi, işgücüne 

leri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde; 
2017 yılı Aralık 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve 
taşocakçılığı sek
törü endeksi yüzde 
20,4 ve imalat 
sanayi sektörü en
deksi yüzde 27,4 

katılma oranı ise 0,7 
puan artarak yüzde 
52,8 olarak 
gerçekleşti. Aynı 
dönemler için 
yapılan 
kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,2 
puanlık artışla 
yüzde 72,1, kadınlar 
da ise 1,1 puanlık 
artışla yüzde 33,8 
olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı 
çalışanların oranı 
yüzde 33,6 olarak 
gerçekleşti 
Kasım 2017 döne
minde herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı ol
madan çalışanların 
oranı, bir önceki 

arttı. Ciro endek
sleri, 2018 yılı Ocak 
ayı haber bülteni ile 
beraber 2015 temel 
yıllı ve idari kayıtla 
ra dayalı olarak 
güncelleneceği 
bildirildi. Mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
nin alt sektörleri

yılın aynı dönemine 
göre 0,3 puan ar
tarak yüzde 33,6 
olarak gerçekleşti. 
Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı 
çalışanların oranı 
ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
0,2 puan azalarak 
yüzde 22 oldu.

Kamu istihdamı 
yüzde 1,2 arttı 
Maliye Bakanlığı 
tarafından derlenen 
verilere göre, 2017 
yılı IV. döneminde 
toplam kamu 
istihdamı 2016 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 1,2 
oranında artarak 3 
milyon 603 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış istih
dam arttı, işsizlik 
azaldı. Mevsim etki
lerinden arındırılmış 
istihdam bir önceki 
döneme göre 143 
öı'n kışı artarak 26 
milyon 780 bin kişi

(2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde; 
2017 yılı Aralık 
ayında bir önceki 
aya göre madencilik 
ve taşocakçılığı sek
törü endeksi yüzde 
4,4 ve imalat sanayi 
sektörü endeksi 

olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0,2 
puanlık artış ile 
yüzde 47,8 oldu. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz 
sayısı bir önceki 
döneme göre 30 bin 
kişi azalarak 3 mi
lyon 243 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0,2 
puanlık azalış ile 
yüzde 10,1 oldu. 
Mevsim etkile 
rinden arındırıl 
mış işgücüne 
katılma oranı 
bir önceki döneme 
göre 0,1 puanlık 
artış ile yüzde 
53,2 olarak 
gerçekleşti.
Ekonomik faaliyete 
göre istihdam 
edilenlerin sayısı, 
tarım sektöründe 21 
bin, inşaat sek
töründe 35 bin, 
hizmet sektöründe 
87 bin kişi artarken, 
sanayi sektöründe 
değişim gözlen
medi.

yüzde 1,4 arttı.
2017 yılı dördüncü 
çeyreğinde takvim 
etkilerinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi 
bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 29,3 arttı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPDR- FERİDOTKAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova
Topçular
Esklhlsar

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

C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Mûd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Psmukkals
DENİZ UÇAĞI

012 OO 2® Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pagasu* Akml» Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
S O zar Turizm
Kanbarogiu-Eaaday
Anttur
Kamil Koç

• 13 12 12
013 20 77

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

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

L 513 18 46
513 71 66

________ DAĞITICILAR________
• 12 1O 72 GEMDAŞ 

Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER Halk Eğitim ML >

İŞ-KUR
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ. Ocağı
Tomokay Tomografi
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
614 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likitgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
Su Anza

513 23 25
5134521-182

Akçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

5134521-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

•13 1O 70
013 30 33

013 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6008 

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)

GEHİISİHMK
VENÜS SİNEMASI

KAYHAN 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
DELİHA2 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


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

www.yigitinsaatgemlik.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LA M İN AT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

t

etmek SİZDEN- Gerçekleştirmek BİZDEN.
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[HİZMETİNİZDE®

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

GSM: 0532 615 31 05 GSM: O 541 52012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


Gemlik Körfez
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Atatepe Tesisleri’nde üretici ve muhtarlarla yapılan toplantıda, Gemlik’te yapılacak yeni tesis tanıtıldı

lailll81îMIIİIlfeMMtlİIİStlW
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Marmarabiriik büyürken...
Dün sabah Atatepe Tesisleri’nde S.S. 72 

Nolu Gemlik Marmarabiriik Zeytin Satış Ko- 
operatifi'nin ortakları ve muhtarlarla kahval 
tılı toplantısına katıldım.

Toplantının amacı, Orhangazi Caddesi’nde 
ki eski Marmarabiriik tesisleri karşılığı 66 
Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin bu 
lunduğu yerin takası sonucu, bu alanda ya 
pılacak yeni Kooperatifi tesisleri tanıtılacaktı.

Toplantıya İran’a zeytin pazarlamak için 
giden ve görüşmelerden bir gün önce dönen 
birlik yönetim kurulu Başkanı Hidamet Asa 
da katıldı. Devamı sayfa 4’de

25 Şubat 2018 günü 
ilçe genel kurulunu 
yapacak olan S.S. 
72 Nolu Marmara 
birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
yeni yapılacak 
olan Kooperatif 
yönetim birimleri ve 
depolarının tanıtımı 
için sabah kahvaltı 

sında muhtarlar ve 
ortaklarıyla biraraya 
geldi. Birlik Başkanı 
Hidamet Asa, yapıla 
cak genel kurulda 
mevcut yönetimin 
des teklenmesin! 
istedi. Asa, “Bu 
yıl itibariyle ortakla 
nmızdan alınan 
toplamda 290 mil 

yon lira bedeli 
olan 51.500 ton 
zeytinin yüzde 
80 ini peşin 
ödedik. Bu 240 
milyon lira yapar. 
Geri kalan kısmını 
da 26 Ocak’ta 
bitirdik.” dedi. 
Asa, 18 ülkeye 
ihracat yaparken 

bugün 54 ülkeye 
ihracat yapıldığını, 
Iran pazarına 
girmek için çalış 
malar başlattık 
lar'nı> önümüzdeki 
yıllarda İran’a 
zeytin ve zeytin 
ysğı satabilecek
lerini söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

Dahakiye 
kdım*'

^ApcsfrmPFİt mrtmat
ÇArtçl UüırCüıöl

IRMAK 
SOKAKTA pumn
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HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

I®

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMİ İK
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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25 Şubat 2018 günü 
ilçe genel kurulunu 
yapacak olan S.S. 
72 Nolu Marmara 
birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
yeni yapılacak olan 
Kooperatif yönetim 
birimleri ve depola 
rının tanıtımı için 
sabah kahvaltısında 
muhtarlar ve ortakla 
rıyla biraraya geldi. 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde düzen
lenen kahvaltılı 
tanıtım toplantısına 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa da 
katıldı.
Gemlik Kooperatifi 
yönetim kurulu 
Başkanı İbrahim 
Demir, Gemlik ve 
Birlik yönetim ku
rulu üyesi Osman 
Bostancının ev 
sahipliğinde düzen
lenen toplantıda 
konuşan Birlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, yapılacak 
genel kurulda mev
cut yönetimin des 
teklenmesini istedi. 
Marmarabirlik 
çalışmaları hakkın 
da bilgi veren Hi
damet Asa, ortakla 
rından gelen rekolte 
beyannameleriyle 
2017-18 sezonunda 
51.500 ton zeytin 
aldıklarını belirte 
rek, “2010 bana 
görev verildiğinde 
siyasi büyüklerimiz 
görevi almamı iste
diler. Biz arkanızda 
olacağız dediler. Zi
raat Bankası’ndan 
143 milyon liraya 
yakın bir borç ile 
birliği devraldık. Bu 
arada kooperatifle

rin vergi borçları 
silinmesi ile ilgili 
yasa çıkarıldı. 
Bu konu ile alakalı 
olarak 98.8 milyon 
lira Halkbankası’n 
dan alınan kredi 
taksitlendirildi. Şu 
anda geçmiş döne
min borcunu tak
sitler halinde hala 
ödemekteyiz. 2017- 
2018 ürün alım 
kampanyasında 
Marmarabirlik’in 
kurulduğu tarihten 
bu güne kadar 
ortaklarından 
tamamından rekolte 
beyannamesi 
alınmak üzere ve 
aynı zamanda 
rekolte beyanname 
si üzerinde alım 
yapıldı. Toplamda 
bu yıl itibariyle 
ortaklarımızdan 
51.500 ton ürün 
alımı gerçekleşti. Bu 
da Marmarabirlik’in 
tarihinde bir ilk. 
2010 yılından 
bugüne kadar almış 
olduğumuz ürün 
bedellerini kendi 
kaynaklarımız ile 
ödedik. Şahsım ve 
arkadaşlarım 
bugüne kadar hiç 
kredi kullanmadık. 
Bu yıl itibariyle 
ortaklarımızdan 
alınan toplamda 290 
milyon lira bedeli 

olan 51.500 ton zey
tinin yüzde 80 ini 
peşin ödedik. Bu 
240 milyon lira ya 
par. Geri kalan kıs 
mini da 26 Ocak’ta 
bitirdik.’’dedi 
Asa, Marmarabir
lik’in 2010 yılından 
beri yeşil zeytin 
alımı yaptığını, 
bunun 3500 tonun 
üzerinde olduğunu, 
yeşil zeytine 15 
milyon ödendiğini 
söyledi.
Bölgemizde zeytin 
yağı ticareti olmadı 
ğı için dönemsel 
olarak değişik böl
gelerden aldıklarını, 
3 ürüne birden 340 
milyon lira ödedik
lerini belirten 
Hidamet Asa, 
“Marmarabirlik’i 
aldığımız günden 
bugüne geldiğimiz 
süreçteki bu rakam
lar farkı göstermek
tedir” şeklinde 
konuştu.
Marmarabirlik’in 
tarihinde ilk kez 
17 milyon lira kar 
payı dağıttıklarını 
söyleyen Asa, kar 
payının ortakların 
teslim ettiği ürüne 
göre dağıtıldığını 
söyledi.
Birlik ortaklarına 
gübre dağıtımına 
başladıklarını 

söyleyen Asa, 
gübreyi nakit alıp, 
ortaklara mahsul 
den ödenmek üzere 
ödeneceğini be
lirterek, “Koltuğu 
muzu muhafaza 
etmek için popülist 
davranmadık, 
davranmayacağız 
da. Doğruları 
anlatacağız. Mar
marabirlik’i daha iyi 
yerlere getirmek 
için çalışacağız” 
dedi.

SİLAHLI 
KUVVETLERE
ZEYTİN SATACAĞIZ 
Birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Hi
damet Asa, TSK’ya 
zeytin satabilmek 
için 2014 yılında 
görüşmeye başla 
dıklarım, bunun o 
kadar kolay 
olmayacağını be
lirterek, “Bu satışın 
altyapısını oluştur 
duk. Marmarabirlik, 
TSK’ya bir yıllık 
zeytin ve zeytinyağı 
nı verecektir. Bunun 
maliyeti 44-45 mil 
yon liradır. Birlik 
olarak otomatikman 
yüzde 10 büyümüş 
olduk.
65 milyon liralık 
yatırım yaptık. 
Şimdi zeytinin 
başkenti Gemlik’e 

en güzel tesisi 
yapıyoruz. Bu geç 
kalınmış bir hizmet
tir. Verdiğimiz eski 
depolar yerine 66 
Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifinin 
olduğu arsayı takas 
yoluyla aldık. Bu
raya 5 bin tonluk 
depolama tesisi ve 
idari bina yapaca 
ğız. Bu tesise eski 
dönem başkanımız 
rahmetli Mehmet 
Besli’nin adını ver
mek istiyoruz. Bu 
adın Gemlik tesisle 
rine yakışacağını 
düşünüyorum” , 
dedi.
Marmarabirlik’in 
kendi ayakları 
üzerinde duran bir 
kurum haline 
geldiğini söyleyen 
Asa, bunun birlik ve 
beraberlik ile 
olduğunu belirtti. 
Ortaklarla aradaki 
mesafeyi kapattık 
larını belirterek, 
“Başarının altında 
huzur vardır. Zey
tine adını veren 
Gemlik kooperatifi. 
Gemlik’in başkenti 
Gemlik kooperatifi 
25 Şubat günü 
genel kurul ya
pacak. Genel ku
rullar kooperatif 
lerin kendisine 
düzen vermesi, 
eksiklikleri 
tamamlanması için 
yapılır. Biz, mevcut 
İbrahim Başkan 
yönetimiyle uyum 
içinde çalışma 
yapıyoruz. Kendi
lerinden mem
nunuz. Mevcut 
yönetim kurulunu 
desteklediğimi ifade 
etmek istiyorum.

Yönetimimizde olan 
Osman Bostancı ve 
ekibi olduğu için 
destekliyorum. 
Rakiplerine de bu
radan çağrı 
yapıyorum. Mevcut 
arkadaşları destek
leyin. Bir süre sonra 
size de sıra gelir. 
Biz kimsenin aday 
olmasına karşı 
değiliz. Gemlik 
kooperatifi yıllardır 
sıkıntılar yaşadı. 
Yönetime giremedi. 
Dışarıda kalmasın.” 
dedi.
Asa, 18 ülkeye 
ihracaat yaparken 
bugün 54 ülkeye 
ihracaat yapıldığını, 
İran pazarına 
girmek için çalış 
malar başlattıklarını, 
önümüzdeki yıllarda 
İran’a zeytin ve 
zeytinyağı satabile
ceklerini söyledi. 
Marmarabirlik’in 
2010 öncesi toplam 
zeytin satışının 23 
bin ton olduğunu, 
şimdi ise 40 bin ton 
satışa ulaştıklarını, 
bu arada ARGE 
yatırımları yapıldı 
ğını, sıkıntıların 
aşıldığını belirterek, 
“Artık atımları 
sorguluyoruz.
Geçmişte tüccar 
piyasaya yön 
verirken, bugün 
Marmarabirlik 
piyasaya yön 
veriyor. Marmarabir- 
lik’te huzur orta 
minin bozulma 
ması gerekir. Huzur 
bozulursa, çalışma 
ortamı da bozulur. 
Bunu bozdurmamak 
ve devam ettirmek 
sizin elinizde” 
şeklinde konuştu.
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Ulusalla şehit ateşi düştü!
İzmir Çiğli'deki 
2'nci Ana Jet Üs 
Komutanhğı'ndan 
kalkışından bir süre 
sonra düşen SF- 
260D eğitim uçağı 
nın enkazına ve iki 
pilotun naaşlarına, 
havaalanının 3 kilo
metre kuzeyinde 
ulaşıldı.
Şehitlerden 
Yüzbaşı Yunus 
Bal'ın Bursa 
Yenişehir ilçesi 
TOKI konutlarında 
oturan ailesine acı

haberi, İlçe 
Kaymakamı Suat 
Seyitoğlu ile Hava 
Meydan Komutanı

Albay Hakan Cirit 
tarafından verildi. 
İzmir Çiğli'deki 
2'nci Ana Jet Üs

SiHhiacaitılıÖııliHsınttiııeııIlBtlIsııe!
Bursa merkezli 4 
ilde silah kaçakçı 
larına yönelik dü 
zenlenen ope 
rasyon kapsamında 
Bursa'da adliyeye 
çıkarılan 10 kişiden 
5'i tutuklandı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, ruhsatsız 
silah ve mühimmat 
ticareti yapıldığı 
istihbaratı üzerine 
İnegöl KOM 
Amirliği ile ope 
rasyon startını 
verdi. Sakarya, 
Ankara ve Bile 
cik'te 350 polisle 
başlatılan geniş

çaplı operasyonda 
74 adrese yapılan 
baskında 61 kişi 
gözaltına alındı. 
Ev ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda 
38 adet ruhsatsız 
tabanca, 28 adet 
tezkeresiz av tüfeği, 
48 adet belgesiz 
kurusıkı tabanca, 
7 bin adet farklı çap 
ve ebatlarda fişek,

1 adet operas 
yönel çelik yelek, 
kurusıkıların nam
lusunu açmak için 
torna makinesi ve 
silah ticaretinden 
elde edildiği 
tahmin edilen 
30 bin lira ele 
geçirildi.
Silahların Güneydo 
ğu illerinden 
getirildiği tespit

aCİLSMILIK
HİSARTEPE MAHALLESİNDE 

FULL DENİZ MANZARALI 
4+1 DUBLEKS EV 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
0 535 854 51 08

Komutanhğı'ndan 
kalkışından bir süre 
sonra düşen SF- 
260D eğitim 
uçağındaki şehit 
iki pilottan 
Yüzbaşı Yunus 
Bal'ın Bursa 
Yenişehir ilçesi 
TOKI konutlarında 
oturan ailesine acı 
haberi, Kaymakam 
Suat Seyitoğlu ile 
Hava Meydan 
Komutanı Albay 
Hakan Cirit 
tarafından verildi.

edildi.
Öte yandan, 
KOM ekiplerinin 
Özel Harekat 
polisleri ile bir 
likte yaptığı ope 
rasyon kameraya 
yansıdı. Kapının 
açılmaması üzerine 
Özel Harekat 
polisleri, koçbaşı 
ile evlerin içeri 
sine girdi. Evler 
deki şüphelileri 
gözaltına alan 
ekipler, evlerin 
içerisini didik 
didik aradı.
Operasyon 
kapsamında Bur
sa'da gözaltına 
alınıp adliyeye sevk 
olan 10 zanlıdan 5'i 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

ELEMAN
Gemlik’te bulunan depo için 
45 yaşını aşmamış tecrübeli 

veya yetiştirilmek üzere 
kaynak teknisyeni alınacaktır. 

0533961 6457

Uludağ'ın zirvesinden gelen suların 
aktığı Gökdere'de bir kadına ait olduğu 
tahmin edilen ceset bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, Uludağ'ın zirvesinden 
gelen Gökdere'de bir kişinin suların 
içerisinde yattığı ihbarını alan polis 
ekipleri harekete geçti. Tarihi Irgandı 
Köprüsü'nün altında bir kişinin yatar 
vaziyette olduğunu gören polis ekipleri, 
yatan kişinin ceset mi yoksa manken mi 
olduğunu belirlemek için AFAD ve it
faiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suya 
girip, yaptığı incelemede suyun 
içerisinde cansız halde yatanın ceset 
olduğunu belirledi. Bir kadına ait 
olduğu tahmin edilen kişinin nasıl 
öldüğüyle alakalı incelemeler sürüyor. 
Ayrıca cesedin üzerinde sopanın 
saplanmış şekilde durduğu görüldü.

lınsıııHtıı 
uvusiuıucuyageciiyok
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı ope 
rasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il 
genelinde uyuşturucu madde ticareti 
yaptıkları tespit edilen 15 kişiyi 
yakaladıı. Yakalanan şahısların üzeri
lerinde yapılan aramalarda bir miktar 
sentetik kannobinoid, bir miktar esrar 
ve bir miktar metamfetamin ele geçir
ildi. Bu şahıslara uyuşturucu madde 
sattıkları tespit edilen A.Ç., Y.A., F.G. ve 
S.A. isimli şahıslar yakalandı.
Yakalanan şahısların üzerilerinde, 
araçlarında ve ikametlerinde yapılan 
aramalarda satışa hazır halde 
paketlenmiş vaziyette 114 gram esrar, 
bir miktar sentetik kannobinoid, metam
fetamin, uyuşturucu madde tartımında 
kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet 
tabanca ve tabancaya ait çok sayıda 
fişek ele geçirildi.
Narkotik ekiplerinin yaptığı bir diğer 
operasyonda ise, uyuşturucu ticareti 
yaptığı yönünde edinilen bilgiler üzeri 
ne Y.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. 
Yakalanan şahısların üzerilerinde ve 
ikametlerinde yapılan aramalarda 
toplam 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaceboök sayfamız : Gemlik Körfez - Gİileı; Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Mamarabiriik büyürken...
Kahvaltı sonucu Tesis ve Birlik konusunda 

bilgiler vermek için kürsüde uzun süre kaldı.
Yeni yapılacak olan tesisin adının bir süre 

önce yaşamını kaybeden Gemlik Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Besli’nin adının verileceğini 
söyleyen Asa, “Bu tesiste arkadaşımızın adını 
yaşatacağız” dedi.Yeni yapılacak tesiste 5 bin 
tonluk zeytin depoları ile İdari bina yapılacak.

Bu tesisin önünde belediye tarafından yaptı 
rılan İlçe Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlü 
ğü hizmet binaları ise tamamlandı, şimdi 
çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Sanırım yakında hizmete açılır.
Bu konuda Gemlik Belediyesinin özverili 

davrandığı ve bir eksikliği giderdi.
Hidamet Asa konuşmasında, Birliğin 2010 

yılından bugüne gelişindeki gelişmeleri ve 
i büyümeyi anlatırken, önemle değindiği konu, 
ortaklara ödenen ürün paralannın tamamen 
Marmarabiıiik’in kendi öz kaynaklarından 
sağlandığı, bir kuruş bile kredi kullanma 
dıklannı belirtmesiydi.

140 milyon Hra borçla aldıklarını kurumu, 
kar eden ve kar payı dağıtılan bir kurum ha
line getirdiklerini söyleyen Hidamet Asa, 
koltuklarını muhafaza etmek için popülist 
davranmadıklarını, davranmayacaklarını be
lirterek. “Marmarabirlik’i daha ivi verlere ae- 
tirmek için çalışıyoruz, dedi.

TSK’ne zeytin ve zeytinyağı satılması için 
başlatılan çalışmaların olumlu sonuç aldık 
lannı belirten Asa, Birliğin TSK’lerine 44-45 
milyon lira tutarında ve zeytin satacağını 
söyledi. “Bu ise Marmarabirlik’i otomatikman 
yüzde 10 büyütecek.” dedi.

Asa’nın altını çizdiği bir konu ise 25 Şubat 
günü yapılacak olan Gemlik Kooperatifi 
seçimleriydi. Birliğin kendi ayakları üzerinde 
durur bir hale geldiğini söyleyen Asa, başarı 
ların altında huzurun bulunduğunu, birlikteki 
birlik ve beraberliğin yönetimi de etkilediğini 
ve giderek büyüdüklerini söyledi.

Hidamet Asa, Gemlik Kooperatifinin bugün 
yönetiminde bulunan yöneticileri ile uyum 
içinde çalıştıklarını ve çalışmak istediklerim 
açıkladı.

Hidamet Asa şunlan söyledi:
“Mevcut yönetim kurulunu desteklediğimi 

ifade etmek istiyorum. Beraber yönetimde 
çalıştığımız Osman Bostancı ve ekibi olduğu 
için destekliyorum. Rakiplerine buradan çağrı 
yapıyorum. Mevcut arkadaşları destekleyin. 
Sonra sıra size de gelir. Kooperatifiniz yıllar 
ca sıkıntılar yaşadı. Birlik yönetimine gireme 
di. Dışarıda kalmasın, herkes bir olacak, birlik 
olacak.”

Gemlik Kooperatifinin 25 Şubat günü 
yapılacak olan genel kuruluna İbrahim Demir 
ve eski başkan/ardan Hüseyin Peker adaylık 
için çalışıyor. Peker ile Asa bir döneni birlik 
yönetiminde çalıştı. Şimdi Peker’i istemiyor, 
Demir’i destekliyor.

Asa, bir yandan da aba altından sopa gös
teriyor.

Demir’i desteklemezseniz, yönetime gire
mezsiniz demeye getiriyor.

fiirimierPernegiRnıncaılilkurslarıhaslam
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği, sosyal 
projeler kapsamın 
da yeni bir aktivi 
teye daha imza attı. 
Dernek üyelerine 
değişik aktiviteler 
sunan dernek yöne
timi, bu kez Giritçe 
dil kursu açtı. 
Dernek üyelerinden 
büyük ilgi gören 
Rumca dil öğretimi 
kursunun 
Mudanya Mübadiller 
Derneği üyeleri 
tarafından veriliyor. 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı 
Anmet Çakmak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Her 
birimiz evlerimizde 
çocukluğumuzda 
büyüklerimiz 
Rumca konuşurken 
görürdük. Birçok 
rumca kelimeyi bu 
sayede öğrendik. 
Bu dile yabancı 
değiliz. Atalarımızın

geldiği topraklarda 
müslüman Türk ve 
rumlar uzun yıllar 
birlikte yaşadılar. 
Her iki halk toplulu 
ğuda birbirlerinden 
etkilendiler. Dilde, 
gelenek ve görenek
lerde, yemeklerde 
etkileşim oldu. 
Son yıllarda Derne 
ğimiz ile Yunanistan 
Kios kardeş şehri 
miz ile ve Girit ile 
olan ilişkilerimizi 
geliştirdik. Bu gidiş, 
gelişlerde birbiri mi 
zi daha iyi anlayabil 
memiz için arkadaş 
larımızın istemi 
sonucu Giritçe dil 
kursları açtık. 
Kurslarımıza ilgi

büyük oldu. Bunu 
istek olduğu sürece 
sürdüreceğiz” dedi.

HUZUREVİ 
ZİYARET EDİLDİ

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği, 14

Şubat Sevgililer 
Günü nedeniyle 
sosyal sorumluluk 
projeler kapsamın 
da, emekli öğret 
men Dilek Taşpı 
nar’ın önderliğinde 
sevgilerini paylaş 
ma amacıyla Bursa 
huzurevini ziyaret 
ettiler.

Bpılışta 200 Kilo flöner üamtiılar

Gemlik’e neredeyse 
hergün bir yeni 
işyeri açılıyor. 
İstiklal Caddesi 
Halk Bankası 
karşısında Kral 
Döner açılışında 
200 kilo döner halka 
bedava dağıtıldı. 
Kral Döner açılışın 
da AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam ve Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Duran ile Orhangazi 
ilçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin yaptı. 
İstiklal Caddesi’nde 
uzun zamandır 
ilçemize hizmet 
veren Kadığlu Pide

Salonu işletmecisi 
Mustafa Başıdinç, 
tarafından hizmete 
açılan Kral Döner 
Salonu açılışı dün 
ücretsiz döner 
dağıtılması sonucu 
büyük ilgi gördü. 
3 bin kişiye tavuk

döner dağıtıldığını 
söyleyen Başıdinç, 
“Halkımızın ilgisi 
büyük oldu. Inşal 
lah, bundan sonra 
da bu ilgi devam 
eder. Kral Döner 
markasını Gemlik’e 
getirmekten mutlu
luk duyduk. Kaliteli 
tavuk döner yemek 
isteyenler ister 
İşyerimizde ister 
telefonla çeşitleri 
miz için telefonla 
sipariş verebilirler” 
dedi.
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lMlİMİIIİIWMMİIİIİâlMlliai
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi her ay yaptığı 
ve artık gelenek 
selleşen “Kariyer 
Günleri” etkinliği 
kapsamında bu 
ayki konuğu 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Deniz Liman 
İşletmeciliği Pro
gram Başkanı Em 
rah Murat Tacar 
oldu.
Ulaştırma Hizmetleri

Alan Şefi Hilal 
Peker'in daveti 
ile lojistik dalı 
öğrencilerine 
'Dünyada ve Tür 
kiye'de Lojistik Sek
törünün Geleceği ve 
Eğitimi* konusunda 
seminer veren 
Tacar, lojistik 
eğitimine liseden 
başlayan öğren 
çilere sektör içinde 
iyi yerlerde olmaları 
için tavsiyelerde 
bulundu.
Ayrıca üniversite

lise işbirliği çerçe 
vesinde okullarında 
yapılacak olan 
seminerlere de 
meslek lisesi 
öğrencilerini 
davet eden Emrah 
Murat Tacar*a okul 
müdürü Serkan 
Demirkol hem 
daveti hem de 
keyifli sohbeti 
için teşekkür etti ve 
her zaman böyle 
çalışmalara devam 
etmek istediklerini 
bildirdi.

Dinamik Ekin, siyasi partileri ziyaret etli

GTSO seçimleri 
öncesinde adayların 
ziyaretleri de hız 
kazandı.
4. Meslek Komitesi 
adayı olarak iddialı 
bir çıkış yapan 
Dinamik Ekip tem
silcileri, Gemlik 
Belediye Meclisinde 
üyesi bulunan AK 
Parti, MHP ve 
CHP’yi ziyaret etti. 
Dinamik Ekip adına 
Hamza Aygün, 
Ahmet Küçük, 
Emir Bektaş ve 
Murat Çakır siyasi 
parti ziyaretlerinde

Gemlik için 
düşündükleri pro
jeler hakkında parti 
temsilcilerine bilgi 
vererek destek iste
diler. Yerel seçimler 
öncesi partilerin 
aday belirlerken, 
Gemlik’in geleceği 
için hayata geçire
cekleri mega proje 
lerde kendileriyle 
uyumlu çalışacak 
kadrolara öncelik 
verilmesini 
talep ettiler.
Ak Parti İlçe Başka 
nı Yaşar İslam ve 
İlçe Yönetim Kurulu 

üyeleri tarafından 
karşılanan heyet 
Gemlik yereliyle 
ilgili görüş 
alışverişinde 
bulundular.
İslam, projelerini 
Gemlik için 
yapılması gereken 
ve faydalı projeler 
olarak gördüklerini 
ifade etti. İlçe 
Başkanı İslam, 
Dinamik Ekibe 
çıktıkları yolda 
başarılar diledi. 
Dinamik Ekibin 
ikinci durağı 
MHP oldu.

Ekip, İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz ve İlçe 
Yönetimi tarafından 
karşılandı. Dinamik 
Ekip temsilcileri bu
rada da seçilmeleri 
halinde uygulamak 
istedikleri projeleri 
anlatarak destek 
talebinde bulundu. 
Özcanbaz, Gemlik’in 
değerli insanları bir 
araya gelmiş ve 
güzel hedefler or
taya koymuşlar. Bu 
durumdan Gemlik’in 
kazançlı çıkacağına 
inandıklarını ifade 

ederek Dinamik 
Ekibe başarılar 
dileriz dedi. 
CHP İlçeYöneti 
mini de ziyaret 
eden Dinamik Ekip, 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar ve Yönetimi 
tarafından misafir 
edildi. Acar böyle 
projeleri duyma 
nın sevindirici 
olduğunu ve 
Gemlik’in 
geleceğine katkı 
sağlayacağını 
düşündüklerini 
söyledi.
CHP ziyaretinde,

Dinamik Ekip olarak 
siyasi partilerin 
görüşlerine her 
zaman önem 
verdiklerini 
belirttiler.
Tüm ziyaretlerin 
sıcak ve samimi 
bir ortamda 
geçtiğini ifade eden 
Ekip temsilcileri 
Siyasi Parti tem 
silcilerine özellikle 
Gemlik hakkında 
çıkarılan KHK ve 
Gemlik A.Ş. 
başta olmak üzere 
projelerinden 
bahsetti.

KAŞ€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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TatafılaHllllaiOcaMarınaıâaret
Saadet Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Can Tatar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Ülkü 
Ocakları Gemlik 
İlçe Başkanı Ali 
Yılmaz ve yöneti
mini makamında 
ziyaret etti. 
Gemlik’teki siyasi 
partilerin gençlik 
kollarını birer birer 
ziyaret ettiklerini 
ifade eden Tatar 
şunları söyledi. 
“ilçemizde yaşa 
yan genç kardeşle 
timizin yaşadığı 
sıkıntı ve sorunla 
rının farkındayız. 
Söz konusu 
sıkıntıların üstesin
den gelinemeye
cek kadar büyük 
olmadığını düşü 
nüyoruz. Yeter ki 
Gemlik’li genç 
kardeş ve arkadaş 
larımız siyasi

görüşü ne olursa 
olsun birlik olsun
lar, siyasetin 
içinde yer alsınlar; 
çünkü bizler ilçe 
mizin ve ülkemizin 
teminatıyız. Siyasi 
görüş farklılıkla 
rının bizleri 
kutuplaştırmaktan 
ziyade ortak fikir 
üretmeye yönlendi 
receğinin farkında 
yız. Bu nedenle en 
kısa zamanda 
Gemlik gençliğinin 

bir platformda bir 
araya gelmesini is
tiyor ve bu doğrul 
t uda çalışıyoruz.” 
Ülkü Ocakları Gem 
lik ilçe Başkanı Ali 
Yılmaz’da, Saadet 
Partisi Gençlik 
Kolları Teşkilatının 
yapmış olduğu zi
yaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirip Can Tatar 
ve arkadaşlarına 
teşekkür ederek 
başladığı konuş

masında şunları 
söyledi.
“Ülkesine ve mil
letine bağlı büyü 
yen ve bu doğrul 
tuda yaşayan genç 
bir nesil hepimizin 
isteğidir. Gemlik 
gençliğini fikir, 
düşünce ve ideolo
jilerinin çatışma 
dığı bir platformda 
toplamanın hem 
ilçemize hem de 
ülkemize faydalı 
olacağını ve güzel 
şeyler yapılabile 
ceğini 
düşünüyoruz. Söz 
konusu platformu 
istişare kurulumuz 
da detaylı olarak 
görüştükten sonra 
oluşabilecek yapı 
ya destek verece 
ğimizi ve üzerimize 
düşeni yapacağı 
mızı bilmenizi is
teriz.” şeklinde 
konuştu.

SimuMBa 
isisteri Kırsala
Yıldırım Belediyesi, 'Sinema Akade 
misi* ile bir ilki gerçekleştiriyor. 
Eğitim fırsatı yakalayan 150 öğrencinin 
yer aldığı akademinin geçen 5 haftalık 
sürecinde önemli isimler katkı bu
lundu.
5 milyonu aşkın seyirci gişesi ile son 
yılların en çok konuşulan ve en iyi Türk 
filmileri arasında gösterilen Ayla 
filminin yönetmeni Can Ulkay, Filler ve 
Çimen Tabutta Rövaşata gibi yaptığı 
filmlerle ödül alan Derviş Zaim, en iyi 
oyuncu dalında sayısız ödülün sahibi 
Görkem Yeltan, yönetmen ve sinema 
eğitmeni Ege Ellidokuzoğlu ve 2016 
yılının en iyi yabancı film dalında 
Türkiye'nin Oscar adayı olan "Kalandar 
Soğuğu" filminin görüntü yönetmeni 
Cevahir Şahir atölyeye katıldı.
Yıldırım Sinema Akademisi'nde, yönet
menlik atölyesi sona erdikten sonra 
senaryo ve oyunculuk atölyeleri 
başlayacak. Yine bu atölyelere de 
alanında önemli birçok isim katılacak.

GEMLİK ANADOLU İHL'DEN ANLAMLI YARDIM
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Bursa'nın çeşitli 
köylerindeki öğren 
çilere -kitap-kırtasi 
ye ve giyim yardı 
mında bulundu. 
Mont, ayakkabı, 
atkı, bere, kırtasiye 
malzemesi ve 
hikaye kitapların 
dan oluşanl5 Ko- 
lilik yardım pake
tini bir hafta gibi 
kısa bir sürede 
topladıklarını ifade 
eden Okul ve

İlçe Meclis Baş 
kanı 11-A sınıfı 
öğrencisi 
Saman Dönmez 
'Duyarlılıklarından 
dolayı öğrenci 
arkadaşlarıma 
teşekkür ediyo- 
rum.Öğrenci arka 
daşlarımız kısa 
bir sürede 15 
kolilik yardım 
malzemesi ge
tirdiler. Her birine 
ayrı ayrı teşekkür 
ederdim' diye 
konuştu.

Yardım kampan ekibin içinde yer öğretmeni Şeyma
yasını yürüten alan Okul rehber Yılmaz ve

öğrenciler Sefa 
Değirmenci,Ali 
Çavuş, Fatmanur 
Kurt, Oğuzhan 
Dilekçi, Halil 
İbrahim Kara 
man ihtiyaç duru
munda olan 
öğrenci 
kardeşlerimize 
yapılan yardım 
yapmaktan 
dolayı büyük bir 
memnuniyet 
içerisinde 
olduklarını 
belirttiler.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEKYOK
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 M GEMLİK

KÜÇÜKKUMLA 
İİZGÜZEIYALI SİTESİNDE

HAMEŞTMI 
2MDAİRESAHİBİNDENSATIUK

05353781800
Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kamu kurumlan ithalat için izin alacak
Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafın 
dan yapılacak itha
lat, Ekonomi Bakan 
İlgınca düzenlene 
cek izin belgesi ile 
gerçekleştirilecek 
Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafın 
dan yapilacak itha
lata izin şartı 
getirildi.
Ekonomi Bakanlığı 
tarafından hazırla 
nan ve 1 Mart'ta 
yürürlüğe girecek 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Tarafın 
dan Yapılacak İtha
latta Alınacak İzin 
Hakkında Tebliğ, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, tebliğ 
kapsamında kamu 
kurum ve 

kuruluşları 
tarafından yapılacak 
ithalat, Ekonomi 
Bakanlığınca (İthalat 
Genel Müdürlü 
ğünce) düzenlene 
cek izin belgesi ile 
gerçekleştirilecek. 
İzin belgesi talep 
lerine ilişkin 
başvuruların 
değerlendirilebilmes 
i için izin belgesi 
başvuru formu ve 
belgeler eksiksiz 
şekilde Bakanlığa 
iletilecek.
İzin belgesi başvu 
ruları, kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) adresin 
den Ekonomi 
Bakanlığı KEP adre
sine (ekono 
mi@hsO1.kep.tr)

yapılacak.

ihtiyaç duyulması 
halinde ilave bilgi ve 
belge talep edile 
bilecek. •
Usulüne uygun 
başvurular, ithalatın 
ülke ekonomisi 
yararına düzenlen
mesi kapsamında, 
Ekonomi Bakanlığı 
tarafından ithal

eşyanın yerli tedarik 
koşulları da dikkate 
alınarak 
sonuçlandırılacak. 
İzin süresi 1 yıl 
İzin belgelerinin 
geçerlilik süresi 1 
yıl olacak. 
Bakanlıkça gerekli 
görülmesi halinde 
bu süre 6 ay 
uzatılabilecek. 
Kamu kurum ve 

kuruluşları 
tarafından "gümrük 
vergilerinden 
muafiyet ve istisna" 
kapsamındaki 
ithalatta tebliğ 
hükümleri uygulan
mayacak.
Petrol yağları ve 
bitümenli miner
allerden elde edilen 
yağlar, petrol gazları 
ve diğer gazlı 

hidrokarbonlar, 
elektrik enerjisi, 
Bakanlık tarafından 
düzenlenen ithal 
lisansı/izin 
bel gesi/uygunl uk 
yazısına konu eşya 
için gümrük 
idarelerince izin 
belgesi aranmaya
cak.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından düzenle
nen, kamu 
alımlarında yerli 
malı olma şartı ge
tirilen makine ve 
ekipman listesi ile 
yapı malzemeleri lis
tesinde belirtilen 
eşyanın ithalatında 
izin belgesi düzen
lenmeyecek.

Türkiye 17 hin vaftancıya is kapısı oldu
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğınca geçen yıl 87 
bin yabancıya 
Çalışma izni verildi. 
İzin verilenler 
arasında 20 bin 970 
kişiyle Suriyeliler ilk 
sırada yer alırken, 
Suriyelileri sırasıyla 
Gürcistan, Kırgızis 
tan, Ukrayna ve Çin 
uyruklular izledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığınca geçen 
yıl 87 bin yabancıya 
çalışma izni verildi. 
Izinverilenlerin

yüzde 24'ünü Suri 
yeliler oluşturdu. 
Dünyanın dört bir 
yanından binlerce 
kişi, Türkiye'de 
çalışma izni ala
bilmek için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına 
başvurdu. Bunları 
titizlikle inceleyen 
bakanlık, 2017 
yılında yapılan 
yaklaşık 100 bin 
başvurudan 87 bin 
190'ını onayladı. 
Başvuruların 3 bin 
631'ini reddeden 
bakanlık, 13 bine

yakın dosyayı ise 
çeşitli gerekçelerle 
iade etti. İnceleme 
aşamasında bulu
nan bin 762 başvuru 
ise henüz karara 
bağlanmadı. 
Dünyanın dört bir 
yanından başvuru 
yapıldı 
Bakanlığın izniyle 

geçen yıl 20 bin 970 
Suriyeli Türkiye'de 
çalışmaya başladı. 
Suriyeliler, çalışma 
izin verilenlerin 
yaklaşık yüzde 
24'ünü oluşturdu 
Suriyelileri, 7 bin 
317 kişiyle Gürcis
tan, 6 bin 360 kişiyle 
Kırgızistan, 5 bin

761 kişiyle Ukrayna, 
4 bin 288 kişiyle 
Çin, 3 bin 847 
kişiyle Türk
menistan, 3 bin 55 
kişiyle Hindistan, 2 
bin 465 kişiyle 
Özbekistan, 2 bin 
449 kişiyle Azerbay
can ve 2 bin 390 
kişiyle Rusya uyruk
lular izledi.
Çalışma izni verilen
ler arasında, 960 
Alman, 956 İngiliz, 
983 ABD'li, 649 
İtalyan ve 543 
Fransız da bu
lunurken, Türkiye

Finlandiya'dan 
Meksika'ya, 
Japonya'dan 
Brezilya'ya, 
Estonya'dan 
Peru'ya kadar 
dünyanın dört bir 
yanından insana 
iş kapısı oldu. 
Bakanlık tarafından 
2011'de 17 bin 467, 
2012'de 32 bin 277, 
2013'te 45 bin 834, 
2014'te 52 bin 304 
ve 2015'te 64 bin 
833, 2016'da ise 73 
bin 584 kişiye 
çalışma izni 
verilmişti.
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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

RESMİ DAİRELER1 DENİZ OTObOsIT

aiKMwiTelefon Anza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sicl. Mûd.
Müftülük
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Mü
İŞ-KUR__________

BELLÖİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa
Mudanya 
Yenlkapı ,
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

(226) 811 13 23

VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ENES BATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6009 

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 
Istikiar CâcT Bora Sok. No:5/A GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VAPUR-FERİBOT813 13 53
813 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

Topçular 
Esklhlssr

(228) 814 10 20
(226) 363 43 10
(262) 655 60 31

OTOBÜS

METRO

Devlet Hı

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

ULAŞIM

TAKSİLER

813 24 67
813 32 40
513 23 24
517 33 04

Tomokey Tomografi 
Acıbadem

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

Pamuklu >.
DEMİZ UCASI

HASTANELER

Santral
Başkanlık

BU SKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Ya» İşi. Md. 
Su Anza

513 13 84
524 85 86
813 10 02

813 77 73
813 18 46
813 71 66

513 45 21 -23
513 45 20

51457 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otognz

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

513 65 00
514 59 81
813 80 00
814 88 70

mailto:mi@hsO1.kep.tr
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT İNŞAAT

ifM

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

DUGUN SALONU Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.

r TKfi| MANASTIR]
MAİLE 0A2IN0BUİ

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

Kİ NALI K - NİŞANLI l< 
KAFTAN - 

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR AB İYİ 

ÇEŞİTLERİMİZ Jile 
PROFESYONELİ 
KADROMUZLA! 

(HİZMETİNİZDE»

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

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

YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: O 532 615 3105 GSM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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<*444 68 80
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik -BURSA FABRİKA: Umürbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSÜEN 68 -.İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ
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Gemlik Körfez
19 Şubat 2Ü18 Pazartesi

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfan Önlü 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

Ticaret Borsası’nda üye listeleri 16 -28 Şubat, Ticaret ve Sanayi Odası'nda ise 20-26 Şubatta incelenecek.

ttliısıiilıiMiıliılııMııiiKMı
Güne Bakış

Sertaslan seri cıMi: 
“Beleıiive Başkanı esnaf 

oıiasınılan elini cek”
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

ÂKP’NİN ADALETİ...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, aylar önce Ankara’dan İs
tanbul’a, iktidarın Adaletsizliklerine dikkat çek
mek için 24 gün süren yürüyüş yaptı.

Yüzbinlerce insan bu yürüyüşe katılarak, 
dünyada benzeri görülmemiş bu etkinliğe imza 
attılar.

Peki, sonuçta Türkiye de Adalet düzeldi mi? 
Düzelmedi.
Adaletin temsil edildiği yer yargıdır.
Yargının Anayasaya göre bağımsız olması 

gerekirken, AKP hükümetinde iktidara bağımlı 
hale getirildiğini görüyoruz. Devamı 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsası’nın Nisan ayı sonuna kadar 
yapılması zorunlu olan organ seçimleri ile 
ilgili süreç başlatıldı. 2018 yılı Nisan ayında 
gerçekleştirilecek olan oda ve borsaların 
organ seçimleri ile ilgili yönetmelik gereğin 
ce Ticaret ve Sanayi Odalarında meslek 
komitesi ye meclis seçimlerinden azami 3 
ay asgari 1 ay önce oda ve borsan ın duyu 
ru Pan°larında ve yerel gazetelerde ilan 
edilerek, üyelerin vergi mükellefiyetlerine 
ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrol et- 
melen istendi. Haberi sayfa 2’de

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Eski İlçe 
Başkanı Mehmet ^^^Şslan, Gemlik 
Bele diye Başkanı Refik Yılmaz’ın Esnaf 
Odası seçimlerine karışmasıyla ilgili 
sosyal medya hesabından açıklamalarda 
bulundu. Haberi sayfa 4 de

imimi

DahaWW« 4 
5

yeni şubemiz 
ÇARŞI DERESİ 

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA

AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
HİZMETİNİZDE ÜRÜNî mis™. •

M,k t Örtüme Cd. Beşiktaşlılar
Oriıangaz^ad. No: 14/Bgfi\?HkL K

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
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Ticaret Borsası’nda üye listeleri 16 -28 Şubat, Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise 20-26 Şubat’ta incelenecek.

lîcarei Odası ve Borsa seçimlerince şiirec Maili
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Nisan 
ayı sonuna kadar 
yapılması zorunlu 
olan organ seçim
leri ile ilgili süreç 
başlatıldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası 
Başkanlığından 
üyelerine yapılan 
duyurularda, 
2018 yılı Nisan 
ayında gerçekleş 
tirilecek olan oda ve 
borsaların organ 
seçimleri ile ilgili 
yönetmelik

gereğince 
Ticaret ve Sanayi 
Odalarında meslek 
komitesi ve meclis 
seçimlerinden 
azami 3 ay asgari 
1 ay önce oda ve 
borsanın duyuru 

panolarında ve 
yerel gazetelerde 
ilan edilerek, üyele 
rin vergi mükelle
fiyetlerine ilişkin 
oda ve borsa 
kayıtlarını kontrol 
etmeleri

istendi.
Ticaret Borsası 
Başkanlığından 
yapılan duyuruda, 
16 Şubat 2018 
tarihinden başlaya 
rak, 28 Şubat 2018 
tarihi mesai saati 

sonuna kadar 
borsa kayıtlarının 
incelemeye 
açık tutulacağı, 
kayıtları kontrol 
edilmemesi 
halinde borsa 
kayıtlarının 

doğruluğunun 
üyelerce kabul 
edilmiş sayılacağı 
belirtildi.
Öte yandan, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası da aynı 
şekilde oda üyeleri 
nin vergi mükelle
fiyetleriyle ilişkin 
olarak bilgileri oda 
panosunda 20-26 
Şubat 2018 tarih
lerinde incelemeye 
açık tutulacağı 
duyuruldu.
Askı süresince 
itirazda bulun 
mayan üyelerin 
odaca belirlenen 
listelerin geçerli 
olacağı belirtildi.

II

Gemlik’te faaliyet 
gösteren birçok 
liman ve sanayi 
kuruluşunun yer 
aldığı bölgedeki 
iletişim hatlarının 
durumu görenleri 
hayrete düşürüyor. 
Bölgede hizmet 
veren özel teleko 
münikasyon firma 
sına ait iletişim 
hatları, ilgisizlikten 
dolayı çağ dışı bir 
görünüm sergiliyor.

Sanayinin İletişim 
Hattı Ayaklar 
Altında

Özellikle Roda 
Limanı, Borusan 
Boru, Borçelik, Bor
san Lojistik, Boru
san Mühendislik, 
Çimtaş Boru ve 
Marmara Kimya gibi 
çok sayıda özel 
sanayi kuruluşunun 
yer aldığı lokasyon 
da bulunan iletişim 
hatları işletmeci 
firmanın ilgisine 
muhtaç durumda. 
Bölgede yer alan 
hatlara ait direklerin 
yetersiz olmasının 
yanı sıra, mevcut 
direkler de ya dev

rilmiş ya da devril 
mek üzere olduğu 
görülüyor.
Ağır tonajlı araçların 
geçiş güzergâhında 
yer alan hatların, 
meydana gelen çarp 
ma olayları sonucu 
yıkılmasıyla kablo
lar yerlerde geziyor. 
Direklerde yer alan 
dağıtım noktaları da 
yine düzensiz bir 
halde. Dağıtım 
panosunun olma 
dığı direklerde yer 
alan dağıtım nokta 
lan arapsaçına 
dönmüş durumda.

İlgisizlik İsyan 
Ettiriyor

Konu ile ilgili bilgi
sine başvurduğu 
muz bir firma yetkili 

si; “Bu hizmetin 
reva görüldüğü ilçe, 
Serbest Bölgesi ile 
ihracatta Türkiye 
ikinciliğine yüksel 
miş bir ilçe.
Limancıhk sektörün 
de Türkiye’nin ilk 
özel limanına ev 
sahipliği yapan ve 
çok sayıda liman ile 
sektöre yön veren 
bir ilçe. Bünyesinde 
barındırdığı sanayi 
kuruluşlarıyla ülke 
ve ilçe ekonomisine 
büyük katkılar sağla 
yan bir ilçe. Bin
lerce çalışanı ile is
tihdama ve ekonomi 
ye yön veren firma 
la ra ev sahipliği 
yapan bir ilçe. Bu 
firmaların iletişim 
gereksinimlerine 
ücreti mukabilinde 

bile cevap verile
memesi çok içler 
acısı bir durum” 
şeklinde konuştu.

Mevcut Durum 
Çok Mahsurlum^

Yerlerde gezinen 
kabloların büyük 
risk oluşturduğunu 
söyleyen firma yet 
kilisi; “Bu telefon ve 
internet kabloların 
dan oluşan iletişim 
hatları her an kesil 
me riski ile karşı 
karşıya. Günümüz 
de ev kul lan ıcıia 
rının bile fiber optik 
altyapıdan faydalan 
dığı bir çağda, sana 
yi kuruluşlarının 
karşı karşıya kaldığı 
durum gerçekten 
çok vahim” dedi.

İlgili Firma 
Defalarca Uyarılmış

Özensiz haldeki 
iletişim hatlarının 
sürekli sıkıntıya 
sebep olduğunu be
lirten yetkili; “Nakli 
ye araçları sürekli 
direklere çarpıyor. 
Dere kenarındaki 
yumuşak ve kötü 
zemin nedeniyle di
rekler kendi kendine 
bile devriliyor.
Karayollarına ait yol 
kenarı temizleme 
araçları ve yol 
kenarında bulunan 
çalılıkları budama 
araçları sürekli bu 
hatları koparıyor. 
Her kesintide tamir 
sürecini başlatmak 
da sona erdirmekte 
çok uzun zaman 

alıyor. Bu arada 
büyük iş ve emek 
kayıplan yaşanıyor. 
Kaybeden ülke 
ekonomisi oluyor” 
dedi.

Acil Önlem
Alınması Lazım

Mevcut durumun 
iyileştirilmesi için 
telekomünikasyon 
firmasının sürekli 
uyarıldığını kayde
den firma yetkilisi; 
“Saatlerce ve hatta 
günlerce iletişimi 
m izin kesildiği 
arızalarda defalarca 
ilgili firmayı uyardık. 
Ancak bir mesafe 
kat edemedik.
Sanayi kuruluşlan 
olarak bizi er, kendi 
işletme sahalarımız 
da gerekli tedbirleri 
alıyoruz. Hatların 
çoğu zaten yer 
altında. Ancak kamu 
arazisinde yer alan 
ve özel firmaya ait 
hatlarda tamirat, 
tadilat ya da yenilen 
me yapma yetkimiz 
yok. Bunu işletmeci 
firmanın gerçekleş 
tirmesi gerekiyor” 
şeklinde konuştu.
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1 Oaiı Hareltan'na MamaraiiîlikM zeiflinli ılestelt
Marmarabirlik, 
Zeytin Dalı Hareka 
fc’na destek vermek 
amacıyla Afrin’deki 
Türk askerine bir tır 
zeytin gönderdi. 
Başkan Asa, "32 bin 
ortağımız ve 8 ko
operatifimizle bir
lide dualarımız ve 
bütün kalbimizle

İ şarıl; ordumuzun 
yanındayız" dedi. 
Marmarabirlik, Af 
rin’de devam eden 
Zeytin Dalı Hare 
katı’na destek ver
mek amacıyla böl 
geye 200 gramlık 
ambalajlardan 
oluşan yaklaşık 71 
bin adet zeytin gön
derdi. Toplam da 
yaklaşık 3 bin zey 
tin kolisi taşıyan tır, 
üzerinde “Zeytin 
toplayan eller Meh 
metçik için semada. 
Dualarımızla gön
lümüzle Mehmet 
çik'in yanındayız” 
yazılı afişle Mar
marabirlik Yönetim 
Kurulu ve çalışan 
lan tarafından 
bugün Afrin’e 
uğurlandı.

-Marmarabirlik s 
Yönetim Kurulu > 
Başkanı Hidamet 
Asa, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
tarafından, barışın 
ve huzurun kalıcı 
olarak tesisi için 
Suriye'nin kuzeyba 
tısında Afrin böl
gesinde başlatılan 
Zeytin Dalı Hareka 
tı'na 32 bin zeytin 
üreticisi ortağın 
aileleriyle birlikte 
dualarıyla destek 
verdiğini söyledi. 
“Vatan toprağını ko
ruyan Mehmetçik'e 
bu toprağın mah

sulü hsla! olsun” 
diyen Asa, kahra
man Mehmetçiğin 
kumanyasına zeytin 
göndermekten gu 
rur duyduklarını 
söyledi.

ELLER SEMADA, 
YÜREKLER 
TEYAKKUZDA 
Başkan Asa, tarih 
boyunca en büyük 
zaferlerin birlik be
raberlik duygusuyla 
kazanıldığını be
lirterek, "Bugün de 
geçmişte olduğu 
gibi birbirimize sarı 
larak, birlik olarak 

terörü ve teröre des 
tek veren emperya 
list güçleri bozguna 
uğratacağız. Bölge 
de huzur ve istikrar 
sağlandıkça terör 
örgütleri hain emel
lerini gerçekleşti re 
meyecek, emperya 
list güçlerin kirli 
tezgahları hezimete 
uğrayacaktır.
Gücünü bu toprak
lardan, rızkını birlik 
beraberlikten alan 
bir üretici kuruluşu 
olarak dileğimiz, 
kahraman askerle 
rimizin zafer kaza
narak vatana sağ 

salim dön 'meleridiı 
Askerimizin ayağı 
na taş değmesin 
diye şanlı Türk or
dusu için zeytin 
toplayan eller se
mada, yürekler 
teyakkuzdadır. 
Allah Mehmetçiği 
mizin yardımcısı 
olsun" diye 
konuştu.

HAZIRLIKLAR
SÜRÜYOR
Başkan Asa, geçtiği 
miz ay Savunma 
Bakanlığı ile imza
lanan protokol kap 
samında Türk Silah

Kuvvetlerine z:yis;; k 
ve zeytinyağı teda 
riki için hazırlıkların 
sürdüğünü de vur
gulayarak, "Mart 
ayında gerçekleş 
tireceğimiz ilk 
sevkiyatla birlikte 
üretici nin alın 
terinin kazanca 
dönüştüğü Mar- 
marabirlikte, 
sevgi ve emekle 
hazırlanan zeytin
lerin askerimizin 
kumanyasına gire
cek olması da biz- 
leri ayrıca onurlan 
dırmaktadır" ifade 
lerini kullandı.

M Çelik, eski Ilıt baskanlarnla biraraıa Mili
AK Parti Milletvekili 
Faruk Çelik, Bur- 
sa'da teşkilatta 
geçmişte görev 
almış il ve ilçedeki 
gençlik ve kadın 
kolları başkanlarıyla 
bir araya geldi. 
AK Parti Gemlik 
eski ilçe Başkanı 
Enver Şahin'in ev 
sahipliğinde 
gerçekleşen 
kahvaltıda eski il 
başkanları da söz 
aldı.
AK Parti Milletvekili 
Faruk Çelik,

' "Siyaseti meslek 
haline getirmenin 
doğru olmadığını 
düşünüyorum. 18 
yıldır parlamentoda 
önemli görevlerde

• bulundum. Uzun 
yıllardır ilk kez 
bu bayramı

çocuklarımla 
geçirdim. 8 Tileri 
geçmişte hrmızı 
plakadan güç almış 
olabilir. Bakanlığın 
hiçbir imkanını 

kullanmadım. 
Koltuktan güç 
almayı değil, ne 
verebiliriz! 
düşündük" dedi. 
AK Parti, isimlerden 

ibaret olmadığını, 
milyonların gönül 
verdiği bir siyasi 
hareket olduğunu 
belirten Çelik, 
"2019'da

Cumhurbaşkanlığı 
sistemine doğru 
giderken teşkilatla 
rın gözden geçi 
rilmesi anlamında 
Cumhurbaşkanımız 

'metal yorgunluk' 
ifadesini kullandı. 
Yoksa kadroların 
dışlanması, yok 
sayılması gibi 
bir durum söz 
konusu değil" 
ifadelerini 
kullandı.
Faruk Çelik, 
"Teşkilatlarla bir 
araya gelerek soh
bet etmek güzeldi. 
Vakit bulduğu 
muzda Bursa'yı ve 
Urfa'yı ziyaret 
ediyoruz. 34 yıllık 
siyasi hayatımızda 
insana önem 
verdik.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi önemlidir. 
Zaman küs olma 
zamanı değil, birlik 
zamanıdır. Bir 
olalım, diri olalım, 
iri olalım" dedi.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

AKP’NİN ADALETİ...
15 Temmuz Fetö Terör örgütünün dar 

be girişiminden önce ve sonra, yargı 
nın aldığı kararlarda iktidar ve terör ör 
gütünün ne denli etkili olduğunu 
gördük.

Bilhassa HSYK seçimlerinde oynanan 
oyunlar, Adalet Bakam’nın ve müsteşa 
rinin seçimlere müdahil olması, bu ku
rumun yaptığı atamalar, iktidarın işine 
gelmeyen kararları alan yargıçların ve 
savcıların anında yerlerinin değiştirilme 
si, mahkemelerin verdiği siyasi karar
lar, Türkiye de yargının yıpranmasına, 
halkın adalete olan güveninin kaybol 
masını neden oldu.

Bunun son örneğini önceki gün 
yaşadık.

Almanya’nın Die Welt Gaz Türkiye ile 
Almanya arasındaki siyasi gelişmele 
rini bozulması üzerine Cumhuriyet 
savcısı tarafından hiç yoktan “Casus
luk” suçlamasıyla gözaltına alınarak, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Aslında rehin alındı.

Deniz Yücel hakkında savcılık bir yıl 
süresince iddianame hazırlamadı, hiç 
duruşmaya çıkarılmadan tutuklu kala 
rak özgürlüğü engellendi.

Ne var ki Türkiye Cumhuriyetinin 
AKP’li Başbakanı, geçtiğimiz hafta Al
manya ya yaptığı ziyarette, Almanya 
başbakanı Merkel ile görüşmesinde, 
Merkel’in Deniz Yücel konusunu gün
deme getirmesinden hemen sonra, 
Deniz Yücel mahkemeye çıkarılmadan 
serbest bırakıldı.

Bu nasıl adalettir, bu nasıl yargıdır? 
Türkiye tipi yargı!
Öte yandan Fetö/PYD’nin bazı yapılan 

ması davasında tutuklu olan gazeteci 
ve yazarlar Mehmet ve Ahmet Altan 
kardeşler ile Nazlı llıcak’a ceza yağdı. 
İçeride 100 ‘e yakın gazeteci hiç yoktan 
yatıyor.

Altan Kardeşler ve Ilıcak, Türkiyenin 
yakından tanıdığı gazetecilerdi.

Hatta Nazlı Ilıcak bir dönem AKP’nin 
milletvekilliğini yapmıştı.

Suçları, Zaman Gazetesi’nde yazmak 
ve önceleri iktidarı överken, sonra AKP 
ile yollarının ayrılmasıydı.

Mahkeme bu gazetecilere Ağırlaştı 
rılmış Müebbet hapis cezası verdi.

Bunun en önemli nedeni ise Cumhur 
başkanı Erdoğan’ın, Anayasa Mahke 
mesi’nin Mehmet Altan’ın başvurusu 
üzerine, serbest bırakılması yönünde 
verdiği kararı sert eleştirmesi oldu.

Bu kararlar şunu gösteriyor.
Gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaş 

kanlığı sistemini geçiş seçimlerinde 
eğer iktidarın adayı olan Erdoğan Cum 
hurbaşkanı seçilirse, yargı kararları 
Cumhurbaşkanının her konuşmasına 
göre verilecektir.

Parlementonun işlevsiz olacağı, yargı 
nın tamamen cumhurbaşkanının duda 
ğından çıkacak sözlere göre dizayn 
olacağı bir döneme doğru gidiyoruz, 

Bugün bunlar oluyorsa yarın neler 
olacak Allah bilir.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik Eski 
İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan, Gemlik Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın Esnaf 
Odası seçimlerine 
karışmasıyla ilgili 
sosyal medya 
hesabından açıkla 
malarda bulundu. 
Sertaslan facebook 
sayfasında yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
“Gemlik önümüzde 
ki günlerde pek çok 
sivil toplum örgütü 
ve odaların seçim
lerine tanıklık ede
cek. Bu seçim yarış 
larında pek çok 
görüşten arkadaşı 
mız karma ekipler 
oluşturup kendi 
meslek gruplarının 
ortak menfaatleri

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammet Usta 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Türkiye 
Barolar Birliği’nin 
adından “Türk” ke
limesinin çıkarılma 
sına tepki gösterdi. 
Usta, şunları 
söyledi: 
“Demokrasinin 
temelinde insana 
saygı ve hukukun 
üstünlüğü yatar. 
Kimse hukukun 
üstünde değildir. 
Hukuk devleti’de, 
yönetilenlere en 
güçlü, en etkin ve 
kapsamlı biçimde 
hukuksal güvenceyi 
sağlayan, tüm dev 
let organlarının 
eylem ve işlemleri 
nin hukuka uygun 
luğunun denetlendi 
ği, adeta güvenin 
tam olduğu devlet 
demektir. Devletin 
üç temel erki vardır. 
1-Yasama organı 
(Meclis) Hukuka 
bağlı olmalıdır.
2- Yürütme organı 
(Meclis)Hukuka 
bağlı olma lıdır.
3- Yargı (Yargıç, sav 
cı, avukat) Bağım 
sız ve hukuka bağlı 
olmalıdır. Yargı

doğrultusunda or
taya koyacakları 
iddiaları ile üyele 
rinin oylarına talip 
olacaklar. Bütün 
bunlar olurken 
siyasi partilerin 
tavrı tarafsızlık ifade 
etmelidir. Bağımsız 
sivil toplumun ülke 
ve meslek grupları 
için en doğru sonuç 
lan ortaya çı karta 
cağı gün gibi orta

bağımsızlığı, yargı 
mensuplarına 
verilmiş bir imtiyaz 
değildir. Yargı 
bağımsızlığı, bireyin 
doğru ve adil yargı 
lanma hakkının 
teminatıdır. Hukuk 
devletinde hiçbir 
organ, yürütme 
erkini elinde tutan 
hükümet üyeleri 
dahil, hiçbir biçim 
de yargı temsilci
lerini etkileyecek 
beyan ve davranış 
larda bulunamaz. 
Toplumda adalet 
duygusunun oluş 
masını sağlayacak 
bağımsız yargı, aynı 
zamanda çağın 
yönetim biçimi olan 
demokrasinin de ol
mazsa olmaz koşu 
ludur. Yargı bağım 
sizliği, yargıç güven 
cesinin yanında ve 
savunmanın da 
bağımsızlığını gerek 
li kılar. Yargının ku
rucu unsurlarından 
bir tanesi olan sa 
vunmanın-avukat 
ların bağımsızlı 
ğının güvencesi ise, 
bağımsız meslek 
örgütleri olan 
Barolardır.
Kamu kurumu nite 
Iiğ indeki Barolar ile 
ilgili düzenleme de 

dayken, bu duru
mun farkında olma 
yan bir belediye 
başkanına sahip 
olan bir ilçede 
siyaset yapıyor 
olmak neresinden 
bakarsanız utanç 
vericidir.
Esnaf Sanatkârlar 
Odası seçimlerinde 
iki arkadaşımızın 
önderliğinde iki 
ekip hizmet yarışına

Anayasanın 135. 
Maddesinde yer 
almaktadır. Anaya 
şal bir kurumdur. 
Öte yandan, güçlü 
avukat ancak güçü 
bir Baro varsa 
vardır. Çağdaş ve 
demokratik ülkeler 
de barolar; savun 
ma hakkının, hak 
arama özgürlüğü 
nün, demokrasinin, 
hukuk devletinin, 
genel hukuk ilkele 
rinin etkin biçimde 
uygulanmasının en 
büyük güvencesi 
d ir. Baroların bira ra 
ya gelerek oluştur 
dukları birlik de, 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Genel Ku- 
rulu’nun 4 Mayıs 
2001 tarih ve 
2001/315-420 sayılı 
kararında da ifade 
ettiği gibi; “yargıla 
ma faaliyetinin 
savunma ayağını 
oluşturan avukatla 
rın üst meslek 
kuruluşudur”. Bu 
anlamda, güçlü 
avukat güçlü bir 
baro, güçlü bir 
barolar birliği ile 
mümkündür.
Bu nedenle; 
Türkiye Barolar 
Birliği, tüm 
avukatların birliğini 

girmişken, içlerin 
den bir tanesini 
destekleyeceğini 
açıklayan bir 
Belediye Başkam’ 
nın böyle bir du
rumda ortaya 
çıkacak tepkinin 
destekleyeceğini 
söylediği adaya 
zarar vereceğini bile 
görememesi daha 
da utanç verici bir 
durumdur.
Eyyyyyy Belediye 
Başkanı çek ellerini 
sivil toplumun 
üzerinden, çek ki 
en doğru sonuçlar 
ortaya çıksın. 
Zira nereye el 
atsan berbat 
ediyorsun.
Kaldı ki kim seçilir 
se seçilsin yanında 
olmak ve destekle
mek bizlerin 
mecbu riyetidir.’ 

sağlayan ve savun 
mayı güçlendiren, 
sorunların hallinde 
en etkin bir meslek 
kuruluşu olarak 
benimsenmelidir. 
Türkiye Barolar 
Birliği’nin yıpratıl 
masına izin verile
mez. Türkiye Baro
lar Birliği’nin ve 
baroların susturul
maya çalışıl ması, 
avukatların sustu
rulmaya çalışılması 
anlamına gelecektir. 
Savunmanın sustu 
ğu bir ülkede bağım 
sız yargıdan da, 
hukuk devletinden 
de, hak arama 
özgürlüğünden de 
bahsedilemez.
Biri terinin siyasi 
hırsı uğruna, ne 
Türkiye Barolar 
Birliği’nin ismin 
deki "Türkiye" 
sözcüğünün 
kaldırılmasına, 
ne de avukatların 
bağımsızlığının 
ortadan kaldırılma 
sına izin verilmeye 
ceğini, bu süreçte 
Barolar ve 
Türkiye Barolar 
Birliği ile birlikte 
mücadeleye hazır 
olduğumuzu 
kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.”
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GEMLİK TİCMET VE SANAYİ OD ASIB AŞK ANLIĞINDAN 
(İYELERİMİZE DUYURU

18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu’nun 83. Maddesinin beşinci fıkrası ile 84. Maddesinin üçüncü 
fıkrasına dayanılarak yürürlüğe girmiş “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik”
Madde 8: Vergi Mükellefiyetinin Takibi gereğince;

29.01.2013 tarih ve 28543 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunan 2013/4244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olarak 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsaların organ seçimleri 
2018 Nisan ayında gerçekleştirilecektir.

“Meslek Komitesi ve Meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli 
gazetelerde oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi 
mükelleflerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir” denilmektedir.

Yönetmelik hükmü gereğince Gemlik Ticaret ve Sanayi odası üyelerinin vergi 
mükellefiyetine ait bazı bilgileri odamız ilan panolarında 20-26 Şubat 2018 tarihleri 

arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde odamızda incelemeye açık olacaktır.
Üyelerimiz, vergi mükellefiyetine dair bilgileri bu tarihler arasında kontrol 
edebilirler. Kayıtlarının eksik veya hatalı olduğunu tespit eden üyelerimiz 

bu tarihler arasında odamıza dilekçe ve vergi levhası örneği ile başvurarak 
düzeltilmesini talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda odamız 

kayıtlarının üyelerimiz tarafından geçerli kabul edilmiş sayılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.

GEMLİK TİC ABH BORS ASI YÜNHİM KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN;

24 Eylül 2017 Tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2017/10828 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84. Maddesi gereğince tüm oda ve 
borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken 

organ seçimlerinin 2018 yılının Nisan Ayında yapılması kararlaştırılmıştır. 
Oda ve Borsa Organ Seçimlerine katılacak üyelerin Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Oda ve Borsa Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmeliğin seçme 
yeterlilikleri Madde 5 (D) bendi, Seçilme Yeterlilikleri Madde 6 (G) bendi uyarınca 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi olmak şartı bulunduğundan Borsa Üyelerimizin 
Vergi Mükellefiyet durumlarını kontrol amacıyla 16.02.2018 tarihinden başlayarak 

28.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar Borsamız kayıtlarının incelemeye açık 
tutulacağı, bu süre içersinde Borsamız kayıtlarının kontrol edilmeyip, 

düzeltilmemesi halinde Borsamız kayıtlarının doğrululuğunun üyelerimizce 
kabul edilmiş sayılacağı aynı Yönetmeliği Vergi Mükellefiyet Takibi 

Madde 8 uyarınca amir hükmündedir.
Üyelerimizin yukarda belirtilen başvuru süresi içinde Vergi Dairelerinden 

alacakları vergi nı maraları ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin 
aktif olup olmadığını içeren belge ve dilekçe ile Borsamıza başvurmaları 

gerekmektedir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükmünde 
Üyelerimizi Borsa kayıtlarını kontrol etmeye davet ederiz. 

Kamuoyuna ve üyelerimize Önemle Duyurulur.
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MtiCTSİllllSilliİİMHMIli
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencile 
rinin kariyer 
planlarını geliştir 
me ve istihdam 
koşullarını değer 
lendirme konusu 
kapsamında 
“MESS EĞİTİM 
VAKFI” Desteği ile 
Toplumsal Cinsiyet 
eşitliği eğitim 
süreçleri konulu 
seminer yapıldı. 
TAP Vakfı Eğitmen 
leri Zeynep 
Asuman Dener ve 
Tolga Kızılay’ın 
katkılarıyla yapı 
lan semineri Gem
lik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
dikkatle dinledi.

Okul Müdürü 
Hüseyin Er; 
Toplumsal cinsiyet 
çiliği biyolojik 
cinsiyete göre 
sosyal yapının 
kadın ve erkeğe 
yüklediği roller 
olarak tanımlarken 
dünyada kadın ve

erkek arasında 
hiç bir fark yoktur, 
meslek lisesinde 
kız öğrencinin 
yaptığını, erkek 
öğrenci, erkek 
öğrencinin yaptığı 
tüm işleri kız 
öğrencilerin de 
yapabileceğini

söyledi. 
Hüseyin Er, 
okulda kız 
öğrencilerin de 
bulunduğunu 
uyum içerisinde 
pek çok alan 
da beceri kay 
dettiklerini 
belirtti.

Resume Çij Köfte açıldı
Türkiye genelinde 
351. şubesini açan 
Resume Çiğ Köfte 
Gemlik'te de 
hizmete girdi. * 
Etli tadında etsiz 
çiğ köfte sloga 
nıyla Resume Çiğ 
köfte ilk olarak İs
tanbul Bağcılarda 
Abuzer Usta 
tarafından 2007 
yılında hizmet ver
meye başlayan 
şirket, Gemlik'te 
Erkan Zambak'ın 
girişimi ile 351. 
şubesini açtı. 
Açılışa Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, Gem

lik Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, Ak 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, İyi Parti 
Gemlik İlçe Başka 
m Adnan Bıyıklı, 
Karacaali Muhtarı 
Göksal Noca ve

çok sayıda 
vatandaş katıldj. 
Anadolu mutfağı 
mn bu güzide 
lezzetini, uluslara 
rası standartlara 
uygun ve Helal 
Gıda Sertifikası ile 
ürettiklerini söyle

yen Erkan Zam
bak, "Resume Çiğ 
Köfte üretim ve 
hizmet alanında 
gerekli tüm hijyen 
kurallarına uymak 
tadır. Çiğ köftenin 
gerçek lezzetini 
tattırma hedefinde 
olan Resume Çiğ 
Köfte müşterile 
rimizin istek ve 
damak tatlarına 
uygun, her zaman 
güven duyacakları, 
kaliteli ve lezzetli 
malzemeler kullan 
maktadır. Kendine 

, has bir tat ile bu
alanda iddialıyız” 
dedi

Gemlik Ktjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

MiIiImiiih
iaUaı MımuciMiB 
HİMM

Gemlik Çınar İlk ve Ortaokulu, Okul 
olarak Afrin’de yapılan “Zeytin Dalı” 
operasyonuna katılan askerlere moral 
amaçlı “Her Askere Bir Mektup” kam
panya sı oluşturdu. Okulumuzun hem 
ilkokul hem de ortaokul öğrencilerin 
den yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 
öğrencilerimiz tek yürek oldular. Okul 
Müdürü İlkay Erdem’in koordine ettiği 
bütün öğretmenlerimizin destek verdi 
ği bu kampanyada birçok duygusal an 
yaşandı. Öğrencilerin yazmış oldukları 
mektupları tek tek okuyup inceleyen 
Erdem; “ben gelecek yeni nesilden çok 
umutluyum,, öğrencilerimle gurur duy
dum” dedi. İstiklal Marşı töreni öncesi 
ilkokul grubundan ve ortaokul grubun
dan birer öğrenci seçilerek yazdıkları 
mektuplar okutuldu, ödüllendirildi. 
Mektuplar seçilen 4 ayrı adrese 
(sınırda operasyona yakın hudut 
taburlarına) paylaştırılarak gönderildi.

Bugazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında.
yayımlanmaktadır. 0§&

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVOZLD EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATİUK

05353781800
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



19 Şubat 2018 Pazartesi Sayfa 7

GEMLİK BASKETBOL İZMİR'DE GALİP GELDİ
Türkiye Basketbol 
2. ligi 15 .hafta 
karşılaşmasında 
İzmir Büyükşehir 
Belediyeye konuk 
olan Gemlik Basket
bol rakibini 72:79 
yenerek ligdeki 8’ci 
galibiyetini aldı. 
İzmir Celal Atik Spor 
salonunda oynan 
müsabakada İzmir 
Büyükşehir bulduğu 
basketlerle periyo 
tun 6:05 dakikasını 
12 : 2 önde tamamla 
dı. Gemlik ekibi 
yaptığı savunmaya 
ve periyotun son 
saniyesinde Cihanın 
elinden bulduğu 3 
sayı ile periyotu 
20:21 önde bitirdi.
2.çeyreğe Melih 
Kabakçının elinden 
bulduğu 5 sayı ile 
başlayan Gemlik 
Basketbol skoru

21:26 getirdi. 
Müsabakanın 5:37 
saniyesinde Ser 
dar’ın elinden bul 
duğu 3 sayı ile Gem
lik Basketbol farkı 9 
sayı çıkart masına 
rağmen devre 
arasına 36:41 önde 
girdi. 2.yarıda İzmir 
Büyük şehir periy
otun 7:32 saniye
sine Burak 
Atasever’in attığı 
basket ile skoru 
40:41 getirdi. Periy
otun son 32 saniye 
sinde Gökhan Şenol 
ile bulduğu 3 sayıya 
son 16 saniyede 
basket faul kazanan 
İzmir Büyükşehir 
atışı sayı çevri nce 
son periyota 3 sayı 
fark ile yenik girdi. 
Son Çeyreğe 52:55 
önde başlayan 
Gemlik basketbol

periyotun 2:51 
dakikasında aradaki 
farkı 14 sayıya 
çıkartmasına 
rağmen savunmada 
yaptığı hatalara rağ 
men müsabakayı 
72:79 kazanmasını 
bildi.
Gemlik Basketbol

(79): Gökhan(12), 
Cihan(5), Burak(3), 
Serdar (10), 
Melih(19), Cem(2), 
Mert(O), Oğuzhan( 
13), Yavuz(O), 
Hüsnü (3), Ali (12), 
Berkay B.(0) 
Baş Antrenör: Fatih 
Elbaş

İzmir Büyükşehir 
(72): Ateş (16) 
Erhan (6) Feyyaz (1) 
Mirza (16) Burak(17) 
Tamer (0) Berkay(2) 
Emir (0) Haşan (7) 
Neca bettin (5) Sinan 
(2) Orhun (0) 
Baş Antrenör: 
Mustafa Ağme

1.Periyot: 20:21 
Gemlik Basketbol 
2.Periyot: 16:20 (36- 
41) Gemlik Basket
bol
3.Periyot: 16:14 
(52:5) İzmir 
Büyükşehir 
4.Periyot: 20:24 
(72:79) Gemlik 
Basketbol 
Gemlik Basketbol 
İzmir deplasman 
dan aldığı galibiyet 
ile puanını 23 
çıkararak 6.sıra 
daki yerini korudu. 
16. haftada 
Gemlik ilçe spor 
salonunda 5.
Sırada 24 puana 
sahip Bursa 
temsilcisi Final 
Gençlik Spor ile 
24 Şubat 2018 
Cumartesi 
saat 17:00’de 
karşılaşacak.

lllııdafl'da hana sonu ııogunlugu oluştu
Türkiye'nin 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da tatil 
çiler ve hafta 
sonunu fırsat 
bilen günübirlik 
çiler, kayak pist
lerinde yoğun 
luğa neden oldu. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
"oteller bölgesi"nde 
kar kalınlığı 131 
santimetre ölçüldü. 
Tatilciler ve hafta 

sonunu fırsat bilen 
günübirlikçiler, 
kayak pistlerinde 
yoğunluk 
oluşturdu.
Tatilciler, pistlerde 
kayak, kızak ve 
snovvboard yapa 
rak karın keyfini 
çıkardı.
Hava sıcaklığının 
en düşük sıfırın 
altında 2, en yüksek 
6 derece olduğu 
Uludağ'da bugün 
Ve yarın kar yağışı 
beklenmiyor.

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Saveı Yrd. 
Emniyet MOd.

ULAŞIM

HASTANELER

Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BUEBİYE__________
Santral 513 4521-23
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

BENİİ OTOBÜSİr
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(212)518 12 12
(220)811 13 23

VAPUR-FERİBOT
(228) 814 10 20
(220) 303 43 19
(202) 055 OO 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz

Bütünler Llkltgaz
Akçagaz 
Totalgaz

Gemlik Körfez
OEMLİKLİK İLK GÜNLÜK SİYASİ 0AZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 6010 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

(EIlMlM
VENÜS SİNEMASI
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN..

|A/Lg Q4ZIN0t(/|

i !

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA

YEMEKLİ i
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİSANLIK 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR AB İYİ 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONEL* 

l KADROMUM.AC 
İHİZMETİNİZDG®

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

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

* YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

Q 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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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 

GEMLİK 
irfanunluemlak.sahibinden.com

, Adnan Bıyıklı'nın başkan adaylığında yönetim kurulu, denetim kumlu, disiplin kumlu ve il delegeleri seçilecek 

lyiFartülkkenuresinibıgiinyaıacak
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmail.com

Rus Oyunu
Büyük kurtarıcı ve devlet adamı Mustafa Ke

mal’in ‘Ortadoğu bataklığına girmeyin’sözü 
bugün bir gerçeğin çok önceden görüldüğünü 
gösteriyor.

Atatürk ölmeden önce Suriye toprağı olarak 
bilinen Hatay’ı savaşmadan Türkiye toprağı 
yapmak için diplomasi yolunu denedi.

Yapılan halk oylaması sonucu Hatay Türkiye’ 
nin son ili oldu.

Bugün, Türkiye’nin Suriye de, daha doğrusu 
Ortadoğu toprakları konusunda izlediği politi 
kalar ibret vericidir. Devamı sayfa 4’de

İlçemizde geçtiğimiz günlerde kurulduğu 
açıklanan İyi Parti Gemlik İlçe örgütü ilk kong 
resini bugün yapacak. İlçe başkanlığına kuru 
cu başkan Adnan Bıyıklı’nın hazırladığı liste 
ile gidilecek olan İyi Parti Gemlik İlçe Kongre 
si partinin İstiklal Caddesi’ndeki merkezinde 
saat 14.oo de yapılacak. Haberi sayfa 2’de

Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Makine Mühendis 
liği Bölümünde 14 ayrı öğretim görevlisinin ofisi 
ni soyan hırsız, polis tarafından yakalandı. 3’de

Bir nakliye firması ile İzmir Buca’ya yolladığı ev 
eşyaları 2 hafta boyunca Buca’ya ulaşmayınca polise 

başvurdu polis eşyaları MOBESE kameralarını 
izleyerek buldu ve sahibine teslim etti.

HıMiasüı 
MÜHİM

Gemlik'ten İzmir Buca’ya ev eşyası taşımak isteyen 
Sabahattin Ağtaş adlı vatandaş, internetten bulduğu 
nakliye firmasıyla anlaşarak eşyaları gönderdi. An 
cak, eşyalar 2 hafta süreyle Buca’ya ulaşmayınca poli 
se başvurdu. Bursa polisi eşyaları bir depoda buldu. 
Nakliyeci ve şoförü gözaltına alındı. Sayfa 2’de

pumn
Ç Artçl Uibitllıöl j

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA

HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR

Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 
Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMİ İK

Dahaty'V® *5

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

20_%25c5%259eubat_2018_Sal%25c4%25b1%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:uler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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। Adnan Bıyıklı’nın başkan adaylığında yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve il delegeleri seçilecek

İyi Parti ili kongresini lıugiin ııapacalt
İlçemizde de 
geçtiğimiz günlerde 
kurulduğu 
açıklanan İyi Parti 
Gemlik İlçe örgütü 
ilk kongresini 
bugün yapacak. 
Gemlik iyi Parti 
Kurucu İlçe 
Başkanı olarak 
görevlendirilen 
Adnan Bıyıklı 
yönetim kurulunu 
oluşturarak 
Bursa İl Başkanlı 
gına teslim ederek 
kuruluş işlemlerini 
tamamladı.

İyi Parti’nin 2019 
yılında yapılacak 
seçimlere

katılabilmesi için 
Türkiye genelinde 
örgütlenmesi ve

kongrelerini yapmış 
olması gerekli 
olduğu için, Gemlik

İlçe Örgütü de 
bugün ilçe kongre 
sini yapıyor.

ilçe başkanlığına 
kurucu başkan 
Adnan Bıyıklı’nın 
hazırladığı liste ile 
gidilecek olan İyi 
Parti Gemlik İlçe 
Kongresi partinin 
İstiklal Caddesin
deki merkezinde 
saat 14.oo de 
yapılacak. 
Kongrede ilçe 
yönetim kurulu, 
denetleme kurulu, 
disiplin kurulu 
ve Bursa il 
delegeleri seçim 
leri yapılacak.

Rir nakliye firması ile İzmir Buca’ya yolladığı ev eşyaları 2 hafta boyunca Buca’ya ulaşmayınca polise başvurdu 
polis eşyaları MOBESE kameralarını izleyerek buldu ve sahibine teslim etti.

Gemlik'ten İzmir Buca’ya ev eşyası taşımak isteyen Sebahattin Ağtaş adlı vatandaş, internetten bulduğu 
nakliye firmasıyla anlaşarak eşyaları gönderdi. Ancak, eşyalar 2 hafta süreyle Buca’ya ulaşmayınca 

polise başvurdu. Bursa polisi eşyaları bir depoda buldu. Nakliyeci ve şoförü gözaltına alındı.
Gemlik'te ikamet 
eden Sebahattin 
Ağtaş isimli 
vatandaş, İzmir'e 
eşya taşımak için 
anlaştığı nakliye 
firmasının 
azizliğine uğradı. 
Bursa'dan bulduğu 
bir nakliye 
firmasıyla anlaşan 
Ağtaş, aralarında 
yaptıkları 
sözleşmeye göre 
evdeki eşyalar firma 
tarafından toplana 
cak, ambalajla 
nacak ve İzmir’e 
götürülecekti.
Eşyaların taşınması 
sırasında oluşabi 
lecek hasarlarda fir
maya ait olacaktı. 
Her şey hazırlanmış, 
sözleşme imzalan 
mış, eşyalar ise 
Gemlik'ten İzmir’e 
gidecekti.
Ancak eşyaları 
yükleyen ve 
yola çıkan araçtan

haber alınmadı, 
Eşyalar Buca’daki 
adrese götürülmedi.

İKİ HAFTA ARACI 
ARADILAR

Sebahattin Ağtaş 
iki hafta boyunca 
anlaşma yaptığı fir
maya ulaşmaya 
çalıştı. Ancak 
telefonlarına cevap 
veren olmadı.
Telefonla bağlantı 

kurulduğunda, mal 
sahiplerine hakaret 
edildiği yetmediği 
gibi aracın yolda 
olduğu iddia edildi. 
Bir günde 
ulaşılması gereken 
Buca’ya 2 hafta 
boyunca gitmeyen 
araç sürücüsünden 
şüphelenen Seba
hattin Ağtaş, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
başvurarak

şikayetçi oldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
başlattığı takip 
sonucu, MOBESE 
kameralarından 
aracın gittiği 
yer belirlendi. 
Gemlik’ten yükle
nen ev eşyaları 
İzmir Buca ilçesi 
yerine Bursa da bir 
depoya indirildiği 
belirlendi.
Yapılan baskınla

eşyalar alınarak 
sahibine teslim 
edildi.
Yakalanan nakliye 
firması sahibi ve 
araç şoförü göz 
altına alınarak 
haklarında soruş 
turma başlatıldı.

TANIMADIĞINIZ 
BİRİNE
MALINIZI EMANET 
ETMEYİN 
Ev eşyalarının 

nakiiyesi için firma 
ya bin 700 lira 
ödeyen Sebahattin 
Ağtaş, "Ben bir hata 
ettim. Tanımadığım, 
güvenmediğim 
insanlara malımı 
emanet ettim.
Onlar ise eşya la 
rımı çalmaya 
çalıştılar. İnternette 
her gördüğünüz 
nakliye firma 
sına güvenmeyin." 
dedi.
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Uluflag llniırersllesini s»wHlar
Bursa'daki Uludağ 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliği 
Bölümünde 14 ayrı 
öğretim görevlisi 
nin ofisini soyan 
hırsız, polis tarafın 
dan yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay 
geçtiğimiz 
Cumartesi gecesi 
Mühendislik 
Fakültesi Makine 
Mühendisliği 
Bölümü idari 
binasında 
yaşandı. Gece 
yarısı Mühen dişlik 
Fakültesine giren 
hırsız, Makine

TurisMeri mele ıtiireı miniMs Hiiı
Bursa'da turistleri 
otele getiren bir 
minibüs, park 
halindeyken alev 
alev yandı. 
O anlar ise bir kişi 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Çekirge Ma
hallesinde bulunan 
bir otelin önünde 
meydana geldi. 
MalezyalI turistleri 
şehirde gezdirip 
otele getiren 
Mustafa Ç.'ye ait 34 
KC 5611 plakalı 
servis minibüsü 
park halinde 
bulunduğu noktada

MmiMI
Bursa'da yapılan 
uyuşturucu ope 
rasyonda 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Narkotik polisi, 
haklarında 
uyuşturucu madde 
kullandıkları ve 
ticareti yaptıkları 
yönünde ihbar olan 
A.E.. D.D. ve S.Ş.'yi 
gözaltına aldı. 
Şahıslardan

Mühendisliği 
Bölümü idari bi
nada bulunan 14 
ayrı öğretim görev 
lisine ait ofisin kapı 
kilidini kanırtıp 
içeriye girdi. 6 adet 
notebook ve çok 
sayıda harici bellek 

alev aldı. Alevler 
kısa sürede 
büyürken olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangına 
müdahale ederek 
söndürdü. Yangın 
sonrası araç tama
men kullanılamaz 
hale geldi. O anlar 

A.E.'nin evinde 
arama yapan 
ekipler, bin ecstasy

hap ile 660 gram 
sentetik kannobi 
noid ele geçirdi.

çalan hırsız işini 
bitirdikten sonra 
üniversiteden 
ayrıldı. Olayın ihbar 
edilmesinin 
ardından inceleme 
başlatan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 

ise bir vatandaş 
tarafından cep tele
fonuyla saniye 
saniye kaydedildi. 
Uludağ Yolu üze 
rinde yaşanan yan 
gın sonrası polis ve 
itfaiye ekipleri yolu 
bir süre trafiğe 
kapattı, itfaiye ekip

Amirliği ekipleri 
güvenlik kamera 
görüntülerinden 
tespit ettikleri 
A.O.G.(35) isimli 
şahsı kısa sürede 
yakaladı. Ayrıca 
A.O.G.'nin sattığı 
çalıntı malzemeleri 
alan G.Ö.(31) 
isimli kişiye de 
hırsızlık malı 
eşyayı satın 
almaktan işlem 
yapıldı. Emni 
yetteki ifadesi 
tamamlanan 
A.O.G. adliyeye 
sevk edildi. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

Zincirleme trafik 
kazası: 2 yaralı

Osmangazi ilçesinde meydana gelen 
zincirleme trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı.Alınan bilgiye göre, Soner 
Erdoğan idaresindeki 07 UR 024 plakalı 
kamyon, Bursa-Ankara karayolu 
Şirinevler metro istasyonu yakınlarında 
önünde seyreden 16 BL 891 plakalı oto
mobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola 
savrulan otomobil, 16 DG 109,78 BM 
064 ve 16 AEF 74 plakalı otomobillere 
vurdu. Kazada 16 DG 109 plakalı otomo
bilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince 
çıkarıldıktan sonra Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, 
araçların kaldırılmasının ardından 
ulaşıma açıldı.

lerinin çalışmasının 
tamamlanmasının 
ardından karayolu 
tekrar trafiğe açıldı. 
İtfaiye ve polis 
ekipleri yangının 
çıkış nedenini 
araştırmak için 
çalışmalarını 
başlattı.

D.D. hakkında 
uyuşturucu kullan
mak suçundan, 
S.Ş. hakkındaysa 
uyuşturucu satın 
almak ve bulun 
durmak suçundan 
adli işlem yapıldı. 
A.E. ise uyuş 
turucu ticareti 
yapmak suçundan 
adliyeye sevk 
edileli.

Ivsı'iiHlaa! 
İli ıt ıımmı m
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 
meydana gelen kazada can pazarı 
yaşandı. Hurdaya dönen otomobilde 1 
kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza Güllüce kavşağında meydana 
geldi. İzmir istikametine seyreden iki 
otomobilin karıştığı kazada ortalık 
savaş alanına döndü. İddialara göre, 34 
HP 8581 plakalı otomobil, önünde 
seyreden Enis Y. idaresindeki 16 BOG 
28 plakalı otomobile seyir halindeyken 
arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
savrulan otomobil takla atarak, OSB 
girişinde orta refüje çıktı.
Takla atan otomobilde 4 kişi sıkıştı. 
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi 
üzerine itfaiye ekipleri ve ambulanslar 
sevk edildi. Kurtarma ekipleri, otomo
bilde sıkışan vatandaşları aracın 
tavanını keserek çıkardı. Sağlık ekip
lerinin hemen müdahale ettiği kazada 
55 yaşındaki Hülya Yetişmemiş'in olay 
yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 
Otomobilden çıkarılan diğer 3 yaralı ise 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza
yla alakalı tahkikat sürüyor.
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Güne Bakış1
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Rus oyunu....
Ortadoğu’da petrolün bulunmasından son 

ra emperyalist devletlerin tümünün gözü 
olmuştur.

Bu topraklar, 1918 öncesi OsmanlI toprağı 
İken, OsmanlI egemenliğinden koparılmak 
İçin ayaklanmalar çıkarıldı, Ingiliz, Italyan, 
Fransızlar tarafından bir çok OsmanlI 
toprakları İşgal edildi.

Irak ve Suriye topraklan Ingiliz oyunları ile 
elimizden alındıktan bir süre sonra OsmanlI 
İmparatorluğu da Sevr Antlaşması İle 
yıkıldı.

İşgal edilen son OsmanlI toprağı İse 
Mustafa Kemal’in öncülüğünde verdiği 
ulusal Kurtuluş Savaşı sonucu Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Mustafa Kemal’in “Yurtta barış, dünyada 
barış’’ sloganı yeni Türkiye devletinin dış 
politika ilkesi oldu.

Ortadoğu’daki bataklığa hiç bir iktidar 
girmedi.

İlk girmek isteyen Turgut Özal oldu. Ama 
o da bunda başarı sağlayamadı.

Ortadoğu’ya Birinci Dünya Savaşı sonrası 
göz koyan yeni emperyalist ülke Amerika 
Birleşik Devletleri oldu.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi biliyor 
du.

Bu devreye sokuldu.
Bu arada Türkiye de iktidarda olan parti 

AKPidi.
Irak daki rejimini yıkarak bura dar ezhebe 

dayanan birkaç devlet kurma projesine 
Türkiye kapı açmak istedi.

Ama TBMM’/ buna geçit vermedi.
Bundan nemalanamayan AKP iktidarı bu 

kez Suriye’nin parçalanması projesinde 
etkin rol üstlendi.

O günlerde Başbakan olan Recep Tayyip 
Erdoğan, BOP’un Es Başkan olduğunu 
duyurdu.

ABD emperyalistini maşa bulmuştu.
Beklenen Suriye’nin dağılmasından sonra 

Başbakan İslam aleminin lideri olacaktı.
Bir çeşit yeni Halife
Yeni Osmanlıcılık projesi devreye sokuldu 

ve Türkiye eliyle Suriye de iç karışıklık 
çıkarıldı.

Bugün Suriye de yaşananlar iç açıcıdır.
Esat Rejimini bir kaç gündür devirip 

Şam’da Emevi Camiinde Cuma namazı 
kılınacaktı güya.

Savaş sonucu 3.5 milyon Suriyeli evinden 
yurdundan o'ıup, Vize sığındı.

Şimdi bizlerin vergileriyle savaştan kaçan
lara bakıyoruz.

ABD ile olan stratejik ortaklığımız Erdo 
ğan’ın İstediği yürümedi.

Arap baharı çöktü. ABD Türkiye sınırında 
blrKürdlstan kurmak istiyordu. Bunun için 
PYG’yl silahlandırdı. Türkiye Afrln’e girmek 
zorunda kaldı.

AKP İktidarı bunu başında değil İş işten 
geçtikten sonra gördü ve bu kez stratejik 
ortaklığı Rusya ve Iran İle kurdu. Sonunda 
Rusya’nın oyunu İle Esat’ın PYD İle bira ra 
ya gelip Türkiye’yi işgalci İlan etmesi süreci 
başlatıldı.

Rusya hiçbir zaman PKK’yı ve PYD’yl 
inkar etmedi, terör örgütü demedi.

Suriye toprakları paylaşılamıyor. Bir 
yanda ABD, öte yanda Çarlık Rusyasından 
beri bu topraklara giremeyen Rusya ve Iran.

ÇfK işin içinden çfKaVffırsen.

Ticaret ve Sanayi 
Odası 4. Meslek 
Komitesi Meclis 
Üyesi Adayları, 
İlçe Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş'u 
makamında 
ziyaret etti.
Dinamik Ekip; 
Hamza Aygün, 
Ahmet Küçük, Emir 
Bektaş, Ekrem Ekdi, 
Murat Çakır ve 
Yusuf Şahinoğ 
lu'ndan oluşan 
heyet ile 
Kaymakamlığı 
ziyaret etti.
Ekip üyeleri, Kay
makam Karakuş'a 
tek tek kendilerini 
tanıtarak projeleri 
hakkında kapsamlı 
bilgi paylaşımında 
bulundular.
Gemlik A.Ş. ve Oto
mobil fabrikasının 
Gemlik Askeri Hara

Vı

lİiaiIlMMMlmiüllİIIISlIİ

Çimtaş İnsan 
Kaynakları Depart 
manı tarafından 
Gemlik Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi 12. sınıf 
öğrencilerine 
yönelik tanıtım ve 
eğitim çalışması 
tamamlandı. 
Yapılan sunumlar 
da son sınıf 
öğrencilerine 
Çimtaş’ın meslek 
eğitimleri ve 
Çimtaş Akademinin 
tanıtımının yanısıra 
iş başvuru teknikle 
rı, cv hazırlama ve 
iletişim teknikleri 
konularında 
bilgiler aktarıldı. 
13-15 Şubat tarih
lerinde iki gün 
süren sunumları 
yürüten Çimtaş 
insan kaynakları 
departmanı

alanında yapılması 
için yapılacak 
girişimleri anlatan 
Ekip temsilcileri 
seçilmeleri halinde 
Gemlik için daha 
birçok projeyi haya 
ta geçirmeyi plan 
ladıklarını belirttiler. 
Kaymakam 
Karakuş, Dinamik 
Ekibe ziyaret
lerinden dolayı 

yetkilileri Göksu 
Şahin ve Necla 
Tuna tarafından 
verilen eğitimlerde, 
amacın Gemlik’in 
sanayi devlerinden 
Çimtaş’ın tanıtımı 
nın yanı sıra 
mezuniyet 
aşamasındaki 
öğrencilere iş 
hayatına atılmadan 
önce izleyecekleri 
yollar konusunda 
da rehberlik

teşekkür etti. 
Genç ve ismi gibi 
dinamik bir ekibin 
beraberce yola çık 
masının çok güzel 
olduğunu belirterek, 
başarılar diledi. 
Ekibin projelerinin 
de çok heyecan 
verici güzel projeler 
olduğunu ifade 
ederek, Gemlik'e 
faydalı çalışmalar 

yapmak olduğu 
belirtildi. Okul 
Müdürü Hüseyin Er 
ise Çimtaş yetk
ililerine verdiği bil
gilendirmede;
mezun öğrencileri 
mizin iş bulma 
sıkıntısı yaşama 
dıklannı, özellikle 
son dönemde yeni 
mezun olan 
öğrencilerimizin 
asgari ücretin çok 
üzerinde rakamlarla 

olacağına inandığını 
da ifade etti.
GTSO'nun güçlü 
ve etkili bir 
kuruluş olduğunun 
altını çizen 
Karakuş, iyi bir 
yönetim ile Gem
lik'e müspet 
yönde etki 
edeceğine olan 
inancını dile 
getirdi.

işe yerleştiklerini 
görmekten 
mutluluk duyduk 
larını belirtti. 
Ülkemizin 2023 
hedeflerine ulaş 
ması için yoğun 
çaba içinde 
bulunduklarını ve 
bu bağlamda Gem
lik’te teknik eleman 
yetiştiren tek eğitim 
kurumu olmanın 
gururunu yaşadık 
larını ifade etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BursalI tekstilciler Paris'ten moralli Mü
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) üyeleri, 
Paris Premiere 
Vision ve Texworld 
fuarlarından 
moralle döndü. 
Tekstil sektörünün 
kalbinin attığı 
fuarlarda yeni 
koleksiyonlarını 
görücüye çıkaran 
Bursah firmalar, 
yeni ticaret 
bağlantıları 
kurdu.
BTSO, Bursa iş 
dünyasının 
ihracatçı kimli 
ğini güçlendiren 
projelere imza at
maya devam 
ediyor. Küresel 
Fuar Acentesi 
Projesi kapsa 
mında Fransa'da 
düzenlenen Pre

miere Vision ve 
Texworld fuarlarına 
2013 yılından bu 
yana yaklaşık 15 
organizasyon 
düzenle yen BTSO, 
100'e yakın iş 
dünyası temsilci 
sini bir kez daha 
modanın 
başkentinde

buluşturdu. 11-14 
Şubat tarihleri 
arasındaki Tex- 
world Fuarı ile 13- 
15 Şubat'ta düzenle 
nen Premiere Vi
sion Fuarı'na katı 
lan Bursa iş dünya 
sı temsilcileri, 
önemli iş birlik
leriyle Bursa'ya

döndü.
Texworld Fuan'nda 
katılan Fabra 
Tekstil Yönetim Ku
rulu Başkanı Engin 
Alemdar, fuarın çok 
verimli geçtiğini 
söyledi. Ur-Ge 
çalışmaları kapsa 
mında aldıkları 
satış ve pazarlama 

eğitim faaliyet
lerinin de kendi 
firmasına büyük 
katkı sağladığını 
kaydeden Alemdar, 
"Bu yıl 5'inci kez 
katıldığımız fuarda 
120'den fazla firma 
ile görüştük. Zi
yaretçilerimizin 
yaklaşık yüzde 20'si 
yeni müşteri. In
giltere, Fransa gibi 
Avrupa ülkelerin 
den gelen firmalarla 
önemli görüşmeler 
gerçekleştirdik. . 
Eskiden Türk fir- 
mala rina miktar 
odaklı kumaş üreti
cisi olarak bakarlar 
dı. Şimdi sektörü 
müz büyük bir 
değişim yakaladı. 
Ur-Ge ve Küresel 
Fuar Acentesi 
Projeleri firma

mızın dünyaya 
açılmasında önemli 
katkı sağladı.
Texworld Fuarı'na 
katılan Işıksoy 
Tekstil Genel 
Müdür Yardımcısı 
Arzu Işık, BTSO'- 
nun fuarcılıkta 
oldukça başarılı 
olduğunu be
lirterek, şöyle 
konuştu: "BTSO, 
firmaların ihraca 
tını artırma ve 
rekabetçiliğini 
geliştirme 
noktasında 
şirketlere önemli 
tecrübe kazandırdı. 
Özellikle Bursa'da 
yapılan alım heyeti 
organizasyonları 
firmamızın yeni 
müşteriler 
kazanmasını 
sağladı."

lapoıılann mmaıes sının Bursa'ılaıı
Japonya geçen yıl 
Türkiye'den ihraç 
edilen her 10 litre 
domates suyunun 
7 litresini aldı. 
Türkiye, domates 
ihracatından 2017 
yılında 1 milyon 523 
bin dolar kazandı 
Uludağ İhracatçı 
Birliklerinden (UİB) 
alınan bilgiye göre, 
dünyanın önde 
gelen domates 
üreticilerinden olan 
Türkiye, bu se
bzenin ürünlerine 
yönelik ihracatında 
da önemli oranda 
döviz girdisi 
sağlıyor. Türkiye'
den 55 ülkeye do
mates suyu ihraç 
ediliyor.
Taze domates 
ihracatının arttığı

2017'de domates 
suyu dış satımı da 
2016'ya göre yüzde 
72 yükselerek 3 bin 
238 tona çıktı. Bu 
sebzenin suyundan 
sağlanan döviz gir
disi ise yüzde 43 ar
tarak 1 milyon 523 
bin dolara ulaştı. 
Domates suyunun 

dış satımındaki 
yükselişte 
Japonya'nın artan 
talebi etkili oldu. Bu 
ülkeye geçen yıl 
ihracat yüzde 156 
artışla yaklaşık 2 
bin 271 tona, değer 
açısından da yüzde 
129 yükselişle 947 
bin dolara çıktı.

Japonya, Türkiye'
den ihraç edilen her 
10 litre domates 
suyunun 7 litresini 
aldı. Domates suyu 
ihracatında 
Japonya'yı 470 
tonla Hong Kong, 
63 tonla Katar, 57 
tonla da İngiltere 
izledi.
Geçen yıl Katar'a 
ihraç edilen do
mates suyu 
miktarında da ciddi 
artış kaydedildi. 
2016'da 1,8 ton olan 
domates suyu 
ihracatı geçen yıl 
35 kat artışla 63 
tona yükseldi. 
Brezilya'ya yapılan 
dış satım ise 
2017'de bir önceki 
yıla göre 12 kat ar
tarak 12 tona çıktı.

KAŞCDC B€KL€$VkK YOK 
KALİTELİ KAŞELErt UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Bursa ile ilgili 
fikirler iletilecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan web platformu, vatandaşlara 
akıllı şehircilik alanında Bursa ile ilgili 
fikirlerini iletebilme imkânı sunuyor. 
Akıllı şehircilik ve belediyecilik 
çalışmaları kapsamında bilgi teknoloji
lerini yoğun olarak kullanan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, şehre dair fikri 
olan herkesin katılımına imkân verecek 
bir web platformu hazırladı. Platform, 
'akıllı şehircilik* ile ilgili farkındahk 
oluşturmak, bu alanda belediyenin mev
cut, devam eden ve planlanan pro
jelerinin anlatılması ve önerileri olan 
vatandaşların katılım sağlaması 
maksadıyla oluşturuldu. Büyükşehir 
Belediyesi'nin akıllı şehircilik 
çalışmaları, güçlü altyapısı sayesinde 
daha güvenli ve hızlı hale geliyor. 
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı bünyesinde kurulan ve 
uluslararası sertifikaya sahip veri 
merkezi, BursalIlara kaliteli ve kesintisiz 
hizmet sağlayacak bir sistem geliştirdi. 
Yaklaşık 600 kilometrelik fiber optik 
kablo iletişim ağı ile altyapısı en güçlü 
şehirlerin başında gelen Bursa, 
kurduğu veri merkezine sertifika alan ilk 
belediye olma özelliğini taşıyor. Bu ser
tifika doğrultusunda sistem odaları 
tasarlanarak, sistemin sürdürülebilir ve 
kesintisiz olması için bu konuda yüzde 
99.99 süreklilik sağlayan modern bir 
sistem oluşturuldu.
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Teşvik ve vergi 
düzenlemeleriyle 
hurdaya ayrılan 
araçların geri 
dönüşümünü ya
parak, güvenlik bir
imlerinin ihtiyaç 
duyduğu silah ve 
mühimmat üre
timine yönlen 
diren MKE Hurda 
İşletmesi, 16 yaş 
ve üstü araçlara 
getirilmesi bekle
nen ÖTV teşviğine 
hazırlanıyor. 
Ülke genelindeki 3 
hurda müdürlü 
ğüyle yıllık yakla 
şık 300 bin ton öm
rünü tamamlamış 
malzemeyi 
savunma sanayi
sine girdi olarak 
geri kazandıran

Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
(MKE) Hurda İşlet 
mesi, hurda oto
mobillere yönelik 
yeni teşvik düzen
lemesine hazırla 
nıyor.
Başta askeri ku
rumlar olmak 
üzere, tüm kamu 
kurum ve kuruluş 
lara ait ömrünü 

tamamlamış malze 
meleri, Izmir- 
Aliağa, Kocaeli - 
Seymen ve Kırıkka 
le'deki hurda 
müdürlüklerinde 
toplayan MKE 
Hurda İşletmesi, 
önceliği savunma 
olmak üzere sana 
yinin ham madde 
ihtiyaçlarını 
karşılıyor.

Teşvik ve vergi 
düzenlemeleriyle 
hurdaya ayrılan 
otomobillerin de 
geri dönüşüme 
tabi tutulduğu 
hurda müdürlük
lerinde hummalı 
bir çalışma devam 
ediyor.
Yerden ve drone 
desteğiyle hava 
dan görüntülediği

Aliağa Hurda 
Müdürlüğüne 
Türkiye'nin yakla 
şık 15 ilinden her 
gün ortalama 15 tır 
ömrünü tamamla 
mış malzeme 
getiriliyor. 
Çoğunluğunu 
ulaşım araçlarının 
oluşturduğu 
hurdalar, kantarda 
tartıldıktan sonra 
araçların içindeki 
sıvıların boşaltıl 
dığı birime yön
lendiriliyor. 
Otomotiv servisle 
rine benzeyen bu 
birimde benzin, 
yağ ve sularından 
arındırılan hurda 
araçlar, 
parçalandıktan 
sonra malzeme 

özelliklerine göre 
ayrıştırılıyor. 
Renkli görüntüler 
oluşuyor 
Dev boyuttaki iş 
makinalarının 
otomobil, mini 
büs ve kamyo 
netleri oyuncak 
gibi kaldırıp 
parçalara ayırdığı 
bölüm ise renkli 
görüntülere 
sahne oluyor. 
Zorlu bir çalışma 
sonucu türlerine 
göre ayrıştırılan 
hurdaların içindeki 
pirinç, bakır, demir 
ve çelik malze 
meler, MKE'nin 
Ağır Silah ve Çelik 
Fabrikası ile Pirinç 
Fabrikası'na gön
deriliyor.

30 hin isçi aranıyor! İlk sırada onlar var
Kamu ve özel sek
tör, toplam 30 bine 
yakın işçi arıyor. 
Taşeron düzen
lemesinin yapıldığı 
kurumlar, IŞKUR 
aracılığı ile işe ahm 
yaparken, özel 
sektör ise en çok 
da beden işçisi 
aranıyor.
Türkiye genelinde 
kamu ve özel sek
tör 30 bine yakın 
işçi arıyor. 
Taşeronluk sistem
ini bitiren düzen
leme ile artık kamu 
da da eleman alımı 
değişti. Taşeron 
düzenlemesinin

yapıldığı kurumlar, 
IŞKUR aracılığı ile 
işçi alımı yapacak 
ve buna göre lise 
ve üstü öğrenim 
gerektire kadrolar 
için KPSS puanına 
dayalı, lise düzeyi 
altı öğrenim gerek

tiren kadrolar için 
ise kurayla alım 
olacak. Bu çerçe 
vede de kamu, işçi 
açığını, artık Devlet 
Personel Başkanlı 
ğı ve İŞKUR üze 
rinden çıktığı ilan
larla giderecek.

Düzenleme sonrası 
kamuda işçi ahmı 
yeni sistem üzerin 
den başladı. 
Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayii, 
Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
ile bazı belediyeler 
işçi alımı için ilana 
çıktılar. İşçi 
aliminin dışında da 
kamu kurumlan, 
İŞKUR üzerinden 
personel duyuru 
larını yayımlamaya 
başladı. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, KOS-

GEB de bu kurum- 
lardan bazıları. 
İŞKUR üzerinden 
özel sektörün işçi 
talebi de son 
dönemde arttı. 
İŞKUR'a gelen 80 
bine yakın eleman 
talebinin yarıya 
yakını işçi arayan 
şirketlerden 
oluşuyor. En çok 
da beden işçisi 
aranıyor. Son ver
ilere göre şirketler, 
22 bin beden işçisi 
için İŞKUR'a müra
caat etti. Uzmanlık 
alanına göre 
aranan işçilerde 
ise ilk sırayı tekstil 

ve konfeksiyon 
işçileri alıyor. Özel
likle de şirketler, 
konfeksiyon 
alanında çalışacak 
800'ü üzerinde ele
man arıyor. Bu 
alanda da el ve 
makine dikişçisi, 
iplik üretimi ve 
kumaş kesme 
işçileri en çok 
aranan elemanlar 
arasında geliyor. 
Tekstil sektörün
den sonra ikinci 
sırayı işe inşaat 
alıyor. İnşaat sek
töründe de bin 
200'ün üzerinde 
işçi aranıyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDEBEKLEMEKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ğ SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK * REKLAMCILIK

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

KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVDZLU EŞYALI 
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05353781800
jJFacebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Karekodlu çek sanısı 25 milyona ulaştı
Tüfenkci yaptığı 
açıklamada, 1 Ocak 
2017 itibarıyla 
zorunlu hale 
getirilen karekod 
uygulamasıyla 
karşılıksız çeklerde 
önemli gerileme 
kaydedildiğini, 
geçen yıl bankalara 
ibraz edilen ve 
yaklaşık 784 milyar 
liralık 20 milyon 
çekten 17 milyar lira 
tutarındaki 435 
bininin karşılıksız 
çıktığını bildirdi. 
Geçen yıl ibrazında 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin tüm 
çeklere oranının 
adet ve tutar olarak 
yüzde 2,2 olduğunu 
ifade eden Tüfenkci, 
önceki yıla göre 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin

tutarının yüzde 38, 
keşideci sayısının 
yüzde 29, adedinin 
ise yüzde 44 
azaldığını söyledi. 
Tüfenkci, Karekodlu 
Çek Sistemi 
sayesinde 
karşılıksız çek 
adedinde önceki 
yıla göre 1,5 puan, 
tutarında ise 1,7 
puan gerileme 
olduğunu vurgula
yarak, şöyle devam 
etti: "Ocakta 
bankalara ibraz 
edilen ve toplam 
tutarı yaklaşık 87 
milyar lira olan 2,3 
milyon adet çekin 
yaklaşık 1,8 milyar 
lira tutarındaki 42 
bin 626'sı karşılıksız 
çıkmıştır. İbrazında 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin tüm

çeklere oranı yüzde 
1,9 oldu. Geçen yılıp 
ocak ayına göre, 
karşılıksız çek oranı 
adet ve tutar olarak 
1,2 puan azaldı. 
Ocak 2018'de 100 
bini aşkın karekod 
sorgulandı.
Uygulamanın başlan 
gıcından bugüne 
kadar yapılan 
karekod sorgulama 
sayısı ise 633 bini 

aştı. Karekodlu çeke 
karşı farkındalık her 
geçen gün artıyor." 
"KAREKODLU 
ÇEKTE İYİ 
PERFORMANS 
YAKALADIK" 
Piyasada el değiş 
tiren çek adedinin 
aylık yaklaşık 10 mi
lyon olduğuna 
işaret eden 
Tüfenkci, bu an
lamda çeklerin

sorgulanmasının 
büyük önem 
taşıdığını dile ge
tirdi. Karşılıksız çek 
keşide edenlerin 
yüzde 80'inin son 12 
ayda en az bir 
çekinin karşılıksız 
çıktığına dikkati 
çeken Tüfenkci, 
"Tüm keşide edilen 
çekler için 
Karekodlu Çek 
Raporu alınsaydı, 

karşılıksız çek oranı 
bugün çok daha 
düşük olabilirdi" 
diye konuştu. 
Bakan Tüfenkci, 
karekodlu çekte iyi 
bir performans 
yakaladıklarının 
altını çizerek, şu ana 
kadar bankalarca 
karekodlu basılan 
çek miktarının 25 
milyona ulaştığını 
belirtti. Bono ve 
senetlere de itibar 
kazandırmak iste
diklerini, bu nedenle 
Karekodlu Çek Sis- 
temi'ne benzer bir 
yapı oluşturmak için 
çalışma yürüttük
lerini anlatan 
Tüfenkci, konuya 
ilişkin düzen
lemeleri en kısa 
sürede paylaşa 
caklarını bildirdi.

3 millionu aşhm bebek için doğum narflımı
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığınca 
son 2 buçuk yıllık 
dönemde 3 milyon
dan fazla bebek için 
ailelerine doğum 
yardımı ödemesi 
yapıldı
Bakanlık tarafından 
Mayıs 2015'te 
Türkiye'nin sahip 
olduğu dinamik 
nüfus yapısının 
korunması ve 
ailelerin güçlen 
dirilmesi amacıyla 
başlatılan doğum

yardımı uygula 
masında destek 
alan annelerin 
sayısı her geçen 
gün artıyor.
"Yeni doğan bebek
lerin ilk altını devlet
ten" sloganıyla 
hayata geçirilen 
uygulamada, yurt içi 
ve yurt dışında 
dünyaya gelen 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı veya mavi 
kart sahibi bebekler 
için destek sağlayan 
Bakanlık, doğum

yardımı için canlı doğan birinci
başvuran annelerin, bebeği için 300,

İkincisi için 400, 
üçüncü ve sonrak
iler için de 600 lira 
ödeme gerçekleş 
tiriyor.
Annenin vefat 
etmesi, Türk 
vatandaşı ya da 
mavi kart sahibi 
olmaması gibi du
rumlarda ise 
ödemeler babanın 
hesabına yatırılıyor. 
1 milyar liranın 
üzerinde ödeme 
yapıldı 
Bakanlık veri

lerinden derlenen 
verilere göre, 
uygulamanın 
başladığı tarihten 
2017 yılı sonuna 
kadar geçen süreçte 
3 milyon 77 bin 206 
bebek için 2 milyon 
849 bin 369 an 
neye doğum 
yardımı ödemesi 
gerçekleştirildi. 
Annelere ödenen 
destek miktarı, 1 
milyar 269 milyon 
822 bin 149 liraya 
ulaştı.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 15®
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 Mûd. 513 1° 28

PamuMule 012 OO 26
DENİZ UÇAĞI I13B5 13
P«0«*ua Atanla Seyahat 814 «3 82
METRO »13 12 12
Aydın Turizm »13 20 77
sozar Turizm 012 1O 72
Kanbarofilu-Eaada* 314 43 40
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0103

HASTANELER
Dovlot Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haot. 513 23 20
Mar.8ağ.Ocağı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 20
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

RESMİ DAİRETER DENİZ OTOBÜsIT

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

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

BEL'JİYE__________

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Bursa 2se 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 5-I6 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto- 26154 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
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
813 10 70
813 30 33

613 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6011 
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 CâdT Bora' Sok. No:5/A GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEllllSlIEllM
VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 
5133321

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com
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Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN.
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j ÇEŞİTLERİMİZ İLE
BEL1 PROFESYONEL

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

Kİ NALI K - NİSANLIK 
KAFTAN - 

ÖZEL DİKİM 
Ve HAZIR AB İYİ

V düğün - NIşan
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YEMEKSİZ 
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facebook
Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, rffi* İftLıZz '• |

biz masala dönüştürelim... deteduacvi
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Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yapılacak olan genel kurulunda İsmail Beki ve İbrahim Talan listeleri yönetim için yarışacaklar iyi Parti Gemlik İlçe Başkanlığı ilk 
kongresini yaptı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Beki ve Talan karşı karşıya
Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Ku

rulu yapılacak.
Gemlik’in en büyük sivil toplum kuruluşların 

dan olan Esnaf ve Sanatkar Odası’mn bin 600 
üyesi var.

Bu üyeler bugün yapılacak olan genel kurul 
da, esnaflar ve sanatkarlar, sorunlarından çok, 
yapılacak seçimlerde, iki adaydan tercih ettik
lerine oy kullanmak için toplantıya katılacak 
lar.

Genel kurullarda heyecan, seçimlerde rakip 
ler olduğunda ilgi duyuluyor. Devamı 4’de

İsmail Beki İbrahim Talan

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’mn 
bugün yapılacak olan Genel Kurulunda Oda 
yönetimi için seçimler yapılacak. Mevcut 
Başkan İsmail Beki ve eski Başkan İbrahim 

"[I'steler1 yarışacak. Genel kurul, Pırıltı 
Dugun Salonu nda saat 11.oo de başlayacak. 
Genel kurulun çekişmeli geçmesi bekleniyor.

ftdnan Bıyıklı, 
iyi Paul ilce 

başkanı seçildi
İyi Parti Gemlik 
İlçe Birinci Olağan 
Kong resi yapıldı. 
Kongrede yapılan 
seçimlerde Kuru 
cu Başkan Adnan 
Bıyıklı ve yönetimi 
divana sunulan 
tek listeyle seçildi. 
Bıyıklı, yerelde ve 
genelde iktidar 
mücadelesinin 
başladığını, işleri 
nin zor olduğunu 
ancak birbirine 
güvenen ve inanan 
ekibin başara

awnı söyledi. 
Haben 4’de

pıının

AYAKKABININ YENİ ADRESİ
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Marmarabirlikte Demir yeniden aday
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanlığını 
2016 yılının Nisan 
ayından bugüne 
yürütmekte olan 
İbrahim Demir, 25 
Şubat Pazar günü 
yapılacak seçimli 
genel kurulda tekrar 
aday oldu. 
Demir’in listesini, 
muhasebe müdür 
lüğünde uzun yıllar 
görev yapan ve 
emekli olduğu gün
den bugüne Birlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi olan Osman 
Bostancı’nın da 
desteklediği

biliniyor.
Marmarabirlik Gem
lik Kooperatifi’nin 
genel kuruluna 
sayılı günler kala 
mevcut başkan 
İbrahim Demir ve 
ekibi, ortaklara 
yönelik ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Her fırsatta üretici 
ile birlikte ve üretici
den yana olan bir 
anlayışla zeytin 
üreticisinin yüzünü 
güldüreceklerini 
söyleyen Demir, 
ziyaretlerinde yeni 
yapılacak olan de
polama tesisi ve 
idari bina ile ilgili 
de bilgiler veriyor.

Güçlü ortak ve güç 
lü kooperatif ilke
siyle çalıştıklarını 
söyleyen Marmara
birlik Gemlik Koo 
peratifi Başkanı İbra 
him Demir, “Bugüne 
kadar ortaklarımızın 
refah seviyesini 
arttırmak gayretli 

çalşmalarımız oldu. 
Bundan sonra da 
aynı duygularla 
görevimize devam 
etmek istiyoruz. Bir
lik ve beraberlik için 
tek rar yönetime 
adayız. 26 Şubat’ta 
hizmetlerimize 
kaldığımız yerden 

tekrar devam etmek 
istiyoruz” dedi.
Demir, sözlerini 
şöyle sürdürdü; 
“Önce ortak ilkesi 
ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Gem
lik Kooperatifimize 
yıllar sonra 5 bin 
tonluk modern bir 
tesis kazandın 
yoruz. Ortaklarımıza 
gübre ve zirai ilaç 
desteğimiz sürecek. 
Birlik yönetimimizle 
uyumlu bir şekilde 
çalışarak, ortakları 
miza daha iyi imkan 
lar sunmak asli göre 
vimizdir. Yapılacak 
olan seçimli Olağan 
Genel Kurulumuzda 

bir olmayı birlik 
olmayı ve Gemlik 
Kooperatifini daha 
ileriye taşımayı 
hedefliyoruz. ” 
Demir’in listesi 
aşağıdaki isimler
den oluşuyor;

YÖNETİM KURULU 
ASİL ÜYELER 
İbrahim Demir 
Faruk Beşli, 
Muhsin Candar, 
İlhami Çetin

YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELER 
Ahmet Sal 
İlker Keşkek 
Akif Alabay 
Ali Seymen

HEM’de Okunıa-yazma seferberliği haşladı
Cumhurbaşkanlığın 
ca başlatılan “Okur 
yazarlık Seferberli 
ği”ne yönelik 
çalışmalar Gemlik’ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Halk 
Eğitimi Merkezi iş 
birliğinde başlatıldı. 
Okur yazarlık sefer 
berliği nedeniyle 
yapılan açıklamada, 
Eğitim hakkının her 
yaştan insanımız 
için anayasal bir 
hak olduğu, eğitim - 
öğretim hakkından 
yararlanamayan, 
temel okuma yazma 
eğitimini tamamla
mayan kişilerin 

yasaların tanıdığı 
hak ve özgürlükler
den de yeterince 
yararlanamaz.
Yetişkinlere yönelik 
okuma yazma çalış 
maları düzenli bir 
şekilde yürütülmek 
le beraber, başlatı 
lan seferberlikle bir 
yandan okuma yaz 
ma bilmeyen vatan 
daşlarımızın I. kade 
me okuma yazma 
kurslarına katılma 
lan sağlanarak, 
okur yazar hale ge
tirilmesi, bir yandan 
da bu kursları 
bitiren vatandaşları 
mızın II. kademe

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA, GEMLİK HALK EĞİTİMİ 
MERKEZİ YADA EN YAKIN OKULA BAŞVURULAR YAPILABİLİR.

kursları ile ilkokul 
düzeyinde eğitim 
görmeleri 
amaçlanıyor. 
KOMİSYON 
kURULACAK 
Yapılan açıklamada, 
seferberliğin ilçe 
mizde en etkin ve 
hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi 
amacıyla bir 
komisyon oluşturu 
lacak. Bu komisyon 
koordinasyonunda 
tüm kamu kurumla 
n, sivil toplum 
kuruluşları, mahalle 
muhtarları ve eğitim 
paydaşları aracıhğıy 

la okur yazar olma 
yan vatandaşlarımız 
saptanarak, halk 
eğitimi merkezleri 
mizde ve okulları 
mız da açılacak I. 
kademe kurslarına 
devamları sağla 
nacak. Seferberlik 
ilçemizde yazılı ve 
görsel duyurular 
yapılarak süreç hızlı 
bir şekil de yürütül 
mekte olduğu 
bildirildi. Programa 
göre, 5 Şubat - 2 
Mart tarihleri arası 
duyuruları ve alan 
taramaları yapılacak 
olan kurslar, 5 Mart 
-11 Mayıs 2018 

tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
Amacın, ilk etapta 
Gemlik'te ulaşılma 
dik vatandaş 
bırakmayarak esaslı 
bir alan tara ması ile 
okuryazar olmayan 
yetişkin lere eğitim 
vermek olduğu be
lirtildi. Kurslar 
törenle başlatılacak, 
bitiminde mezuniyet 
töreni yapılacak. 
Ayrıca kurslara 
katılıp başarılı olan 
kursiyerler için, Kon 
ya, İstanbul ve Ça 
nakkale gezileri dü 
zenleneceği bil 
dirildi.

D(^tBorsasıTüıtSilaWıl(ıwaieflwl(anı^
Gemlik Ticaret 
Borsası ve Bursa 
Kan Merkezi ile bir
likte Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
Suriye’nin Afrin 
şehrinde yürüttüğü 
Zeytin Dalı operas 
yonu nedeniyle kan 
bağış kampanya 
sında 100 ün üze 
rinde kişiden kan 
alındığı bildirildi. 
Pazartesi günü 
sabahı Gemlik 
Ticaret Borsası giriş 
salonunda Bursa 
Kan Merkezi gezici

ekibi doktor ve 
hemşerilerinin kan 
aladığı kampanyada 
Borsa Yönetim Ku
rulu Başkanı Özden 
Çakır ve yönetim ku
rulu üyeleriyle 
Borsa üyelerinin ve 
vatandaşlarımızın 
kan bağışında 
bulunduğu bildirildi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
özden Çakır 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Zeytin 
Toptancılar 
Sitesinde ve Zeytin

Üreticiler Kooperati alımıyla uğraşan gezerek kan
fi’ndeki zeytin arkadaşlarımızı bağışında

bulunmalannı 
sağladık. 
Kampanyada 
100 ün üzerinde 
kişiden kan alındı. 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin 
Suriye’deki PKK lı 
teröristlerin 
temizlenmesi ve 
yurdumuzun bekası 
için başlattığı 
Zeytin dalı hareka 
tını destekliyor ve 
kanımızla malı 
mızla yanlarında 
olduğunu belirti 
yoruz.” dedi.
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Bursa'da, 8 yıl 
boyunca kekemelik 
ve konuşma 
bozukluğu üzerine 
Pensilvanya Üniver 
sitesinin logolarının 
bulunduğu sahte 
profesör sertifikası 
düzenleyip tedavi 
merkezi işleten 
E.N.K. isimli şahıs, 
sahtekarlıktan 
gözaltına alındı. 
Sahte profesörün 
foyasını, tedavi için 
gidip şifa bulama 
yan hastalar ortaya 
çıkardı. Yapılan in
celeme neticesinde 
sahte profesörün 
lise mezunu olduğu 
ortaya çıktı. 
Bursa'da 8 sene 
kekemelik ve 
konuşma bozuklu 
ğu üzerine tedavi 
merkezi işleten 
E.N.K., tedavi 
olmak için kendi
sine başvuran fakat 
gördükleri terapi 
üzerine bir türlü

Bursa'da uyuşturu 
cu ticareti yaptıkları 
belirlenen 9 kişilik 
organize suç örgü 
tü polis tarafından 
çökertildi.
Bursa'da uyuşturu 
cuya karşı topye 
kün savaş başlatan 
Narkotik polisi art 
arda yaptığı uyuş 
turucu operasyon 
larında uyuşturucu

FETO davasında tutuklama karan çıttı
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) finans mer 
kezi olduğu gerek 
çesiyle kayyum 
atanan Kaynak 
Holding şirketle 
rinden. Sürat Kar- 
go'nun eski yöneti
cilerinin de araların 
da bulunduğu 4'ü 
tutuklu 8 sanık 6 yıl 
3'er ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) finans

iyileşemeyen 
hastaların şüphele 
nerek polise gitme 
si üzerine yakayı 
ele verdi. Şikayet 
üzerine Bursa 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Suçlarla Büro 
Amirliği tarafından 
hakkında yapılan 
ayrıntılı inceleme 
başlatılan ve birçok 
yerel ile ulusal 
kanalda kekemelik 
üzerine program
lara ve söyleşilere 
katılan E.N.K.'nin 
kullandığı profesör, 

bağım hsı olan 20 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şahısların verdiği 
ifadeler doğrultu 
sunda uyuşturucu 
maddeyi temin 
eden ve organize 
olarak çalışan bir 
suç örgütünü tespit 
eden polis 5 ay 
boyunca örgüt 
elemanlarını teknik 
takibe aldı.

merkezi olduğu 
gerekçesiyle kay 
yum atanan Kaynak 
Holding şirketle 
rinden Sürat Kar- 
go'nun eski yöneti
cilerinin de arala 
rında bulunduğu 
4'ü tutuklu 8 sanık 
6 yıl 3'er ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya tutuklu 
sanıklar Cemal 
Serbest, Suat Eyüb 
oğlu, Ensari Sevim 

pedagog, doçent ve 
diş terapisti 
unvanlarının sahte 
olduğu ve şahsın 
sadece lise mezunu 
olduğu tespit edildi. 
Açtığı tedavi merke 
zinde Azerbaycan 
Üniversitesi'nden 
mezun olduğuna 
dair sahte diploma 
ile Pensilvanya 
Üniversitesi'nden 
Kekemelik ve Dil 
Patolojisi üzerine 
sahte sertifika 
bulundurarak gelen 
hastaları dolandır 
dığı tespit edilen 
E.N.K.'nin iş 
yerine ve evine

Sabaha karşı 
yapılan operasyon
larda organize 
olarak uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
belirlenen 9 kişi 
gözaltına alındı. 
Şahısların ev ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda 255 
gram metamfeta- 
min ile çeşitli mik
tarlarda esrar ve 

ve Kenan Güner ile 
tutuksuz sanıklar 
M.S.A, Y.K, F.G. ve 
V.A. katıldı. Mahke 
me heyeti, "silahlı 
terör örgütüne üye 
olmak ve Teröriz 
min Finans Kaynak 
larının Önlenmesi 
Kanunu'*na muhale
fet suçlarından 
yargı lanan sanık 
lara son sözlerini 
sordu. Sanıklar, suç 
lamaları reddetti. 
Cumhuriyet savcısı 
mütalaasında,

baskın düzenlendi. 
Baskın sırasında 
yapılan aramalarda 
şahsa ait profesör, 
doktor ve doçent 
unvanları ile birçok 
kurum ve 
kuruluştan aldığı 
belgeler, hasta 
kayıt formu, mak
buz ve kaşeler ele 
geçirildi. Şahıs 
gözaltına alınarak 
emniyete 
götürüldü.
Emniyette verdiği 
ifadesinde 
suçlamaları kabul 
etmeyen sahte 
profesör, sertifika 
aldığını, sertifi 
kaya yanlışlıkla 
profesör yazıl 
dığını ve kendisinin 
de bu sebepten 
ötürü profesör 
unvanını kullan 
dığını ileri sürdü. 
E.N.K. emniyetteki 
ifadesinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edildi.

otoparkçı sırra 
kadem hastı

kannabinoid mad
desi ele geçirildi. 
E.A.,E.K.,H.D., 
O.S.,G.F.B.,L.Y., 
C.A.,R.S.ve Ü.K. 
emniyetteki 
işlemlerin tamam 
lanmasının ardın 
dan adliyeye 
sevkedildi. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

sanıkların FETÖ/ 
PDY üyesi olmak 
suçundan cezalan 
dırılmalarını talep 
etti. Mahkeme heye 
ti, kısa bir aranın 
ardından sanıkların, 
"Teröriz min Finans 
Kaynak larının Ön
lenmesi Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan beraatine, 
"silahlı terör örgütü 
ne üye olmak" su 
çundan ayrı ayrı 6 
yıl 3'er ay hapis ce 
zasına karar verdi

Orhangazi de bir otopark işletmecisi 
kayıplara karıştı .Otopark işletmecisi 33 
yaşındaki Recep Şahin, pazartesi günü, 
babasına, "Çarşıya gidiyorum" diyerek, 
iş yerinden ayrıldı. Kendisine ait iki cep 
telefonunun da kapalı olduğunu an
layan ailesi Recep Şahin'i aramaya çıktı. 
Ancak akşam saatlerine kadar Recep 
Şahin'den haber alamayan ailesi polise 
kayıp müracaatında bulundu. Ailesi ve 
polis genç adamı her yerde arıyor.
Recep Şahin'in en son Yalova'ya giden 
bir minibüste görüldüğü ve İDO 
durağında minibüsten indiği öğrenildi. 
Genç adamın İstanbul'a gitmiş 
olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kendi araftasını 
Başkasının sanınım 
öğrenince polise koştu
Bursa'da bir vatandaş, milyonlarca 
kişinin takip ettiği ikinci el araç alım 
sitesinde kendi arabasını başkasının 
sattığını görünce, polise şikayette bu
lundu. 27 yaşındaki İlhan Sağdıç, 
geçtiğimiz ay verdiği ilanı satmaktan 
vazgeçtiği için kaldırdı. 1 ay sonra 
arkadaşlarının söylemesiyle, aynı ilanın, 
Karacabey ilçesinde 10 bin TL gibi 
düşük fiyatla başkası tarafından 
yayınlandığını öğrenen Sağdıç, hemen 
ilanı veren kişiyi aradı, 
ilandaki arabanın kendisine ait olduğu 
nu söyleyen ve ilanın kaldırılmasını 
talep eden Sağdıç, beklenmedik bir ce
vapla, "ilanı kaldırmıyorum, istediğin 
yere şikayet edebilirsin" cevabını aldı. 
Internet sitesiyle irtibata geçerek ilanı 
sildiren Sağdıç, emniyet güçlerine de 
haber verdi. İlanın ardından plakadan 
kendisine ulaşanlar olduğunu belirten 
Sağdıç, "Arayanlara Karacabey 
Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığını 
söyleyerek kapora almaya çalıştığını 
öğrendik.
Fotoğraflarından kilometresine kadar 
ilan aynı. Hatta kendi ilanımdan daha 
güzel düzenlenmiş" diye konuştu.
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Güne Bakış
İyi Parti Gemlik İlçe Başkanlığı ilk kongresini yaptı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Beki ve Talan karşı karşıya... 
Bugünkü kongreye bine yakın oy kul

lanma hakkı olan üyenin katılması bek
leniyor.

Bana göre, Nisan ayında yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçim
leri ve Esnaf Sanatkarlar Odası seçimleri 
bu yılın en önemli seçimleri olarak 
hatırlanacak.

Yaklaşık bir aydır İsmail Beki ve ibra 
him Talan genel kurul hazırlıklarını 
yürütüyorlar.

Her iki ekip de taraftarları ve adayları 
ile kapı kapı dolaşıp, projelerini anlatı 
yor, üyelerden kendilerine oy vermelerini 
istiyorlar.

Zaman zaman karşılıklı suçlamaların 
basın yoluyla yaşandığı genel kurul 
öncesi, seçimleri etkileyecek girişimlere 
de tanık olduk.

Gemlikli esnaf ve sanatkarlar iki adayı 
da yakından tanıyor.

İbrahim Talan 18 yıl Oda’nın başkan 
lığını yaptı.

Karşısına bu süreçte birçok aday çıktı, 
tümünden galip ayrıldı.

Bu süreçte İsmail Beki de bir dönem 
Talan ile çalışarak, Oda yönetiminde 
bilgi sahibi oldu.

Talan’ın CHP den Belediye Başkan 
adayı olması nedeniyle görevinden ayrıl 
masından sonra ise yapılan Genel Kurul 
da İsmail Beki, Talan’ın ayrılmasından 
sonra yönetim kurulu başkanlığını yapan 
tfıu’narrem Tümer 7/e yarıştı.

Bu yarışı İsmail Beki kazandı.
Beki, 2014 yılından beri Oda’nın başkan 

lığını yapıyor. Bir dönemdir bu görevde.
Tecrübeli eski başkan ile yeni başkan 

ve ekibinin kıyasıya mücadelesini genel 
kurul sonlandıracak.

Genel kurulda kimse çalışma raporla 
rını, denetleme raporlarına dikkat etme 
yecek, gelir gider cetvellerini ve gelecek 
yılın tahmini bütçesine bakmayacak.

İki adayında projeleri birbirinin aynı. 
Bence delegenin bütçeleri incelemesi, 

yönetimde görev alanların maaşlarına 
bakması, giderlerine göz atması önemli.

Bu yarışta en önemli faktörlerden biri 
bu makamlarda göre alanların ciddi 
maaşlar alması ve başkanlık ümranıyla 
sosyal bir statü elde etmesidir.

Örneğin Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsasındaki yöneticiler maaş 
almıyorlar, maaşlarını yoksul öğrenciler 
için, burs olarak kullanıyorlar.

Böyle makamlar maaş makamı değil, 
hizmet makamı olmalı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret 
ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsalarında 
yasal zorunluluk olmasa, inanın bu 
oûa'ıara 'kimse üye o'ımaz.

öyleyse bu kurumlarda üyeye yönelik 
hizmetlerin çıtası yükseltilmelidir.

Bugünkü yarışın hizmet yarışı olmasını 
diliyorum.

Kırıcı olmadan, esnaf kültürüne yakışır 
bir kongre diliyorum

İyi Parti Gemlik İlçe 
Birinci Olağan 
Kongresi yapıldı. 
Kongrede yapılan 
seçimlerde Kurucu 
Başkan Adnan 
Bıyıklı ve yönetimi 
divana sunulan tek 
listeyle seçildi. 
GİK üyesi Haşan Ali 
Toktaş’ın yanı sıra 
Bursa İl Başkanı ve 
il Yönetim Kurulu 
üyeleri ve ilçe 
başkanlarının da 
katıldığı kongreye 
kurucu üyeler de 
ilgi gösterdi. 
117 delegenin 
katıldığı kongrede 
yapılan seçimlerde 
Adnan Bıyıklı listesi 
93 delegenin 
oylarını aldı. 
Bıyıklı genel kurul 
da yaptığı konuş 
mada, gençleri 
mizin ve halkımızın 
geleceğe umutla 
baktığı ayrışma 
yerine birbirini 
seven ve kucak
layan huzurun ve 
refahın hakim 
olduğu bilim ve tek 
nolojide dünya ile 
yarışıldığı barış ve 
adaletin hakim 
olduğu hukukun 
üstünlüğüne 
inanılan bir Türkiye 
hayaliyle ilçe 
teşkilatını kurduk 
larını ve çalışmaları 
tamamladığını 
söyledi.
İyi Parti’nin bir 
cesurlar hareketi 
olduğunu söyleyen 
Bıyıklı, İyi Parti’nin 
bir bayan hareketi 
olduğunu belirterek, 
iktidarın alternatifi 
olduğunu söyledi. 
Bıyıklı, “KHK ile il
gili olarak ilçemizin 
başına gelenler çok 
manidardır.
KHK kararnamenin 
yayınlanması ile 
Gemlik’in taşınması 
gündeme geldi. 
Karar Gemlik 
halkının huzurunu 
bozdu, keyfini 
kaçırdı. İnsanımızın 
ekonomisini karar
dan sonra olumsuz 
etkilendi. Bu olay 
ülkemizin tek adam 
tarafından nasıl 
keyfi bir şekilde 
yönetildiğinin 
önemli bir gösterge
sidir. Gemlik’in sesi 
çıkmasaydı bu 
olayın nerelere 
kadar gideceğini 

gördük. 100 yıllık 
cumhuriyet ve 
demokrasi birikim
lerimizi nerelere 
getirildiğini bir 
gecede öğrendik. 
Gemlik’in sesi yük
selince sanki 
bunları söyleyenler 
başkasıymış gibi 
değilmiş gibi gün
dem değiştirmeye 
çabalarını gördük. 
Gündemin değişme 
sine asla müsade 
etmeyeceğiz.” dedi. 
YERELDE VE 
GENELDE 
İKTİDAR 
MÜCADELESİ 
EDECEĞİZ 
Bıyıklı, yerelde ve 
genelde iktidar 
mücadelesinin 
başladığını, işlerinin 
zor olduğunu ancak 
birbirine güvenen 
ve inanan ekibin 
başaracaklarına 
inandığını söyledi. 
Hiçbir kimse ve 
siyasi parti ile 
kavgalarının olmaya 
cağını karşılıklı 
konuşarak halledil 
meyecek hiçbir 
meselenin olmadı 
gına inandığını, 
Gemlik’in yararına 
olan her yaklaşımla 
birlikte hareket ede
ceklerini söyledi. 
Yerel seçimlerde 
çıkaracakları proje 
ferle kazanacakla 
rını söyledi.
Divan Başkanlığını

Levent Özeren’in 
yaptığı kongre 
saygı duruşu ve İs
tiklal Marşrnın 
okunmasıyla 
başladı.
Divan Başkanı . 
Levent Özeren, İyi 
Parti’nin Türkiye’ye 
cesaret mikrobu 
bulaştırdığını ifade 
ederek, İyi Parti’nin, 
aynı zamanda Ku- 
vayi Milliye ve 
ihaneti olmayan 
vatanseverlik 
demek olduğunu 
kaydetti. Güçlü 
demokratik parla
menter sistemi 
savunduklarını an
latan Levent öze 
ren, Atatürk’ün 
Gençliğe hitabesi 
ve Bursa Nutku’nu 
şiar edindiklerini ve 
kapılarının herkese 
açık olduğunu 
söyledi.
KURTULUŞ, 
DEĞERLERİNE M 
SAHİP ÇIKACAĞIZ 
ĞİK üyesi Haşan Ali 
Toktaş’ta, bölücü 
zihniyet dışında 
herkese kapılarının 
açık olduğunu 
açıklayarak, 
Türkiye’nin kuruluş 
değerlerine sahip 
çıkacaklarını kay
detti. Tek adamlık 
sistemine karşın 
güçlü parlamenter 
sistemi savunduk 
larını bir kez daha 
vurgulayan Haşan

Ali Toktaş, "Türkiye 
2019’da Kuzey 
Kore, Suudi Arabis
tan, Irak, Suriye ve 
Mısır gibi olabilir. 
Bunun yolu tek 
adamlık yerine 
güçlü demokratik 
parlamenter sistem
den geçmektedir” 
dedi 
FETÖ’cü 
suçlamalarına da 
yanıt veren Haşan 
Ali Toktaş, "Bizden 
FETÖ’cü olmaz. Biz 
kimseye biat etmi 
yoruz, kimseye 
aklımızı kiraya 
vermiyoruz. Biz 
Atatürk’ün de 
dediği gibi fikri hür, 
vicdanı hür insanla 
rız. Oysa Kilise 
defterlerine, "Dinler 
arası diyalog diyor 
bir büyüğümüz7’ 
diyen FETÖ’cülerin 
Kralı Gemlik’te 
Belediye Başkanlığı 
yapıyor. Ondan 
sonra utanmadan 
bir de bizi suçluyor
lar. Gemlik’e de, 
Türkiye’ye de ce
saretle sahip 
çıkacağız” dedi. 
Faaliyet ve bütçe 
raporları oy birliğiy 
le kabul edildi. 
33 kişilik yönetim 
kurulu üyeleri, 
yedekler, il üst ku
rulu asil üyelikleri 
ve delegeler oy 
birliğiyle güven 
oyu aldı.
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Umtri Simşelı. judoda Bursa şampiyonu oldu
Bursa'da düzenle
nen okul sporları 
Judo İl 
Müsabakasında 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
5/A sınıfı öğrencisi 
Umut Şimşek, 
küçükler 50 kiloda 
karşılaştığı tüm 
rakiplerini mağlup 
ederek Bursa 
şampiyonu oldu. 
14-15 Nisan 2018 
tarihlerinde Man
isa'da düzenlene 
cek olan Türkiye şampiyonası grup müsabakalında Bursa'yı temsil edecek olan Umut

Şimşek'in 
başarısı okulunda 
sevinçle karşılandı. 
Okul Müdürü Ali 
Bahadır, 
başarısından 
dolayı öğrencisi 
Umut Şeker'i kut
larken okulun 
Beden Eğitimi 
öğretmeni Yunus 
Bayır ve antrenör 
Ahmet Kıhnç'a 
emeklerinden 
dolayı teşekkür 
etti.

MlilıııMMııM
Modern çağın 
gereklerini her 
geçen gün yakın 
dan takip eden ve 
insan refahını 
düşünerek yenilik
leri hayata geçiren 
Gemlik Belediyesi, 
ilçede bir ilke daha 
imza atarak, ‘Ücret
siz Fiber İnternet 
Hizmeti’ dönemini 
başlattı.
Vatandaşları n 
yoğun olarak 
kullandığı Engelsiz 
Kafe ve Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz 
Parkında hizmete 
giren Gemlik Net 
VVifiAğı’nın, 
önümüzdeki 
günlerde şehir 
merkezindeki 
diğer park ve mey
danlarda da 
yaygınlaştırılacağı 
bildirildi. Birçok 
resmi işlem, 
müracaat, sonuç 
öğrenme ve bil
gilendirme gibi 
işlemler internet 
üzerinden yapılır 
ken, Gemlik Net 
Wifi Ağı ile 
vatandaşlar günün 
her saati bu nokta-

• şenır tumnurıyer ^avcısı 
^(ebıner Selim'Kiraz Tarkj

fiiRiriıWııffnw^Mrr-’*ı
Refik YUMAZ

M"*Durmak Yok, Hizmete Devam...
larda, akıllı telefon, 
tablet veya 
taşınabilir bilgisa
yarlar üzerinden in
ternet erişimine 
sahip olacaklar. 
Göreve geldikleri 
günden itibaren 
tüm hizmetlerini ye
nilikçi uygulamalar 
üzerine kurdukla 
nm ifade eden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Internet 
günümüz dünyasın 
da hayatımızın çok 
önemli bir bölümü 
nü teşkil ediyor. Biz 
de hem sosyal 
belediyecilik hem 
de akıllı kent 
anlayışımız ile mey
dan ve parkları 
mızda ücretsiz, hızlı 
ve güvenli internet 
erişimi hizmeti için 

çalışmalara 
başlayarak hızlı bir 
şekilde netice
lendirdik.
Günlük yaşamı 
kolaylaştırma adına 
sunduğumuz 
hizmetlerin yoğun 
ilgi ile karşılanması 
bizi sevindiriyor” 
dedi. İlerleyen 
süreç içerisinde 
ücretsiz internet 
erişim noktası 
sayısını 
artıracaklarının 
müjdesini de veren 
Başkan Yılmaz, 
“İlçenin farklı 
noktalarında Ücret
siz Gemlik Net Wifi 
ağını hemşerile 
rimizin kullanımına 
sunduk. Modern 
çağın gereksinimini 
karşılayacak uygu
lamalarla sosyal 

donatı alanlarını, 
tam donanımlı din
lenme mekânları 
haline getirmeye 
devam ediyoruz. 
Gemlik’imİ7P vx» 

özellikle gençle 
rimize hayırlı 
olsun" diye 
konuştu.
Ücretsiz Wifi 
hizmetinden 
yararlanmak için 
telefonunuzun 
Wif i özelliğini 
açtıktan sonra 
“Gemlik NetVVifi” 
isimli ağa 
bağlanmak için 
tıklıyorsunuz. 
Güvenlik adımı 
için açılan sayfada 
telefon numa 
ranız ile 
gerçekleştirdiğiniz 
kayıt işleminizin 
ardından kısa 
mesaj ile size özel 
şifreniz telefo
nunuza geliyor. 
Şifre bölümüne 
ise kısa mesaj ile 
gelen şifreyi 
girdikten sonra bu 
hizmetten 
ücretsiz olarak 
yararlanmaya 
başlıyorsunuz.

KAŞCDC BCKLCMCK YOK
KALİTELİ KAŞELEft UYGUN FİYATLARLA 
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UÜ teksti I 
mühendisliği 
öğrencilerine 
500 TL burs
ÖSYM'nin 2018 yılında yapacağı sınav 
da Uludağ Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 
nü tercih edecek en yüksek puanlı ilk 5 
öğrenci aylık 500 TL burs almaya hak 
kazanacak.
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve 
Anipek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Solakoğulları arasında imza
lanan protokole göre; 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminde UÜ Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümünü tercih eden en yüksek puanlı 
ilk 5 öğrenci eğitim süreleri boyunca 
aylık 500 TL burs alabilecek. Ayrıca ilk 
yılını 3,5 ortalamanın üzerinde bitiren ilk 
3 öğrenciye de aylık 750 TL başarı 
bursu verilecek.
Göreve geldiği 3 yıldan beri burs 
kampanyasını fasılasız devam ettirdik
lerini söyleyen Yusuf Ulcay, "Fakülteler
imiz ve yüksekokullarımız için 
kampanyamızı her yıl farklı firmalarla 
anlaşarak sürdürüyoruz. Hemen hemen 
yüzde 65 oranında burs desteği ver
ilmesini sağladık. Maksadımız başarılı 
ve çalışkan öğrencilerin üniversitemizi 
tercih etmesidir.
Sorgulayan ve araştıran öğrenciler, 
üniversitemizin başarı oranını da yük
seltecektir. Türkiye'nin en iyi 10 üniver
sitesi arasına girebilmek için başarılı 
öğrenci, başarılı akademisyen ve mo 
dern bir üniversite ortamı oluşturmak 
zorundayız. Bunun için de gayretli bir 
şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz'1 
diye konuştu.



21 Şubat 2018 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

ftcil servisler tamamen değigiy or
Acil servislerdeki 
saat düzenlemele 
rinin ardından yeni 
düzenlemeler getir
ildi. Bundan sonra 
acil servislerde 
hizmet 24 saat 
devam edecek, 
güvenlik kamera 
lan artırılacak, 11 
branş zorunlu 
nöbet tutacak, bek
leme olmayacak, 
astanelerdeki acil 
servislerdeki saat 
düzenlemelerinden 
sonra yeni değişik 
likler geldi. Buna 
göre acil servisler 
ana yollara yakın 
olacak; hastane 
lerdeki görün
tüleme, laboratu- 
var, ameliyathane, 
yoğun bakım 
ünitesi ve morga 
ulaşıma uygun bağ 
lantısı olan bir ko 
numda kurulacak.

NÖBETÇİ 
ECZANELER 
GÖSTERİLECEK 
Düzenlemede 
hasta yakınları da 
düşünüldü. Acil

servislerde temiz 
hava ve havalan 
dırma imkânları 
sağlanacak. Acil 
servis tefrişat, . 
renk, döşeme ve 
düzeninin çalışan, 
hasta ve 
yakınlarının kon
foruna uygun 
olması gerekecek. 
Ayrıca hastane 
girişinde acil 
servisin yerini 
gösteren, yeteri 
kadar büyüklükte 
ve geceleri de 
okunabilecek 
şeklîde beyaz 
zemin üzerine 
kırmızı yazı ile 
ışıklandırılmış,

yönlendirme levha 
lan bulunacak.
Lüzumu hâlinde bu 
levhalara ek olarak 
uluslararası kabul 
gören yabancı bir 
dilde de yön
lendirme tabelaları 
eklenecek. Acil 
servislerde ışıklan 
dırmah bir levha ile 
nöbetçi eczaneleri 
gösterir liste acil 
servislerin kolaylık 
la görülebilecek bir 
yerine asılacak.

BEKLEMEYE SON: 
maS TA AkîakSâ 
SERVİS İMKANI 
ARTACAK 
Acil serviste ilk 

muayene için bek
leme süresi 45 
dakikayı geçen acil 
servisler, özel 
öneme sahip acil . 
servisler, günlük 
ortalama ambu
lansla hasta alma 
sayısı 5 (beş)’ten 
fazla olan acil 
servisler “Öncelikli 
Takip ve Özellikli 
Planlama Gerek
tiren Acil Servis” 
olarak tanımlana 
cak. Acil servise 
başvuran hastala 
rın eş zamanlı sayı 
artışı olduğu ve 
bekleme süresinin 
uzadığı durum
larda, sorumlu 

idareci tarafından 
ek mekân ve ek 
insan kaynağı acil 
servis dışı hizmet 
birimlerinden 
sağlanarak, acil 
servis imkânları 
hemen artırılacak. 
İŞLEMLER HIZLI 
BİTECEK 
Acil servise 
başvuran tüm 
hastaların 
önceliğin belirlen
mesi işlemleri en 
kısa sürede 
tamamlanacak. 
Bunu takiben tıbbi 
durumları dikkate 
alınarak tanı ve te
davi işlemleri için 
sıraya konulacak 
ve muayeneye 
başlanacak.
Bekleme süresince 
hasta ve yakınları 
mn ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi 
için, acil servis 
yeşil alanı ve sarı 
alanı yakınlarında 
hasta yakınları için 
bekleme 
salonu/salonları, 
bilgilendirme 
bankosu ve per

soneli ile gerekli 
olanaklar 
sağlanacak.

HASTA 
YAKINLARINA 
ODA
Acil servislerde 
hastaların ruh 
sağlığını olumsuz 
etkileyecek trav- 
matik görüntüler
den uzak tutulması 
için gerekli düzen
lemeler yapılır. Acil 
serviste hastalar il
gili tabip 
tarafından, 
hemşire ve tabibin 
lüzum görmesi 
hâlinde hasta re
fakatçisi eşliğinde 
muayene edilecek. 
Acil servislerde 
hasta ve 
yakınlarına her
hangi bir numune 
veya istek taşıması 
yaptırılmayacak. 
Ayrıca lüzumu 
hâlinde hasta 
hakkında yapılacak 
özel görüşmeler 
için refakatçılara 
ayrı bir oda tahsis 
edilecek.

Bursa'dan 47 ülkeye ihracat
Bursa'da 12 yıl 
önce evinin bir 
odasında perde 
yapımına başlayan 
Ayhan Denizci, 
Singapur, En
donezya, Malez ya, 
Tayland, Vietnam, 
Filipinler ve Çin'in 
de araların da bu 
lunduğu 47 ülkeye 
tekstil ürünleri 
ihraç ediyor.
Anadolu Üniver
sitesi İktisadi ve

İdari Bilimler Fakül olduktan sonra 
tesi İktisat Bölü 1993 yılında bir
münden mezun tekstil firmasında

işe başladığını 
söyledi.
Genç yaşlarından 
itibaren kendi 
firmasını kurmayı 
ve yurt dışına 
açılmayı hedefle 
diğini dile getiren 
Denizci, 2006'da 
hayallerini gerçek 
■eştirmek yolunda 
ilk adımı attığını 
anlattı.
"Birçok ülkede çok 
güzel projeler

yaptık. Birçok 5 
yıldızlı otel ve lüks 
konutların 
perdelerini biz 
yaptık. Taylan 
kralının sarayına 
perde talebi geldi. 
Tayland'daki firma 
aracılığıyla böyle 
bir sipariş gelince 
çok şaşırdım. 
Bugün Tayland 
kralının sarayı için 
bir perdeyi bizden, 
Türkiye'den is-

temesi, 
beğenmesi, 
şaşırtıcı aynı za
manda gurur veri
ciydi. Büyük bir 
heyecan oldu. Özel 
paketleme yaptık. 
Bir hafta önce 
perdeyi Tayland'a 
gönderdik.*' 
Hedeflerinin ihra
cat yaptıkları ülke 
sayısını artırmak 
olduğunu dile ge
tirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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KÜÇÜKKUMLA 
ÖZGUZELYAÜ SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2HDAIRE SAHİBİM SATILIK 

05353781800
Facebook sayfamız ş Gemlik Körfez - Güle
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TESKten "indirimli satışlara" düzenleme talebi
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
"Yılın her sezonun 
da sürekli indirimli 
satış yapan büyük 
mağazalar inandın 
alıklarını yitirdi. 
Tüketiciyi yanılt 
maya yönelik in
dirimli satış uygula 
malarına çekidüzen 
getirilmelidir" 
ifadesini kullandı 
Palandöken, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
büyük mağazalann 
vitrinlerinde göz 
aşinalığı yaratan ve 
sonu gelmeyen in

dirimli satışlar ile 
tasfiye ilanlarına 
çözüm bulunması 
gerektiğini belirtti. 
Vatandaşların 
artık vitrinlerdeki 
indirim ilanlanna 
inanmadığını savu
nan Palandöken, 
"Yılın her sezo
nunda sürekli in
dirimli satış yapan 
büyük mağazalar 
inandırıcılıklarını 
yitirdi. Tüketiciyi 
yanıltmaya yö 
nelik indirimli satış 
uygulamalarına 
çekidüzen 
getirilmelidir" 
değerlendirme 
sinde bulundu.

Avrupa ülkelerinde 
indirim sezonlarının 
belirli olduğunu ak
taran Palandöken, 
şunları kaydetti: 
"Kış mevsiminde 
ocak, yaz mevsi
minde ise temmuz- 
ağustos ayları 

indirim sezonu 
olarak belirlenmiştir. 
Türkiye'de ise in
dirimli satışlar 
kesintisiz devam 
ettiği için ve 
düzenleme 
geti ri Imedi ği nden 
piyasalarda düzen

sizlik oluşmaktadır. 
Eskiden indirim izin
lerini ilgili meslek 
odaları verirdi ve bu 
odaların logoları in
dirim etiketlerinde 
mutlaka bulunurdu. 
Bu düzenlemenin 
yeniden getirilmesi 

durumunda tüketi 
cinin yanılmasının 
önüne geçilecektir. 
Nasıl AVM'lerin 
çalışma saatlerinin, 
büyük mağazaların, 
perakende sek
törünün kurallarının 
olmasını istiyorsak, 
indirimli satışlar da 
Avrupa’da olduğu 
gibi ülkemizde de 
belli bir takvime ve 
kurala bağlanmalı. 
Kuralsızlık sonucu 
oluşan haksız reka
bet ve kayıt dişilik, 
genel ekonomiye 
ama en fazla esnaf 
ve sanatkarımıza 
büyük darbe 
vurmaktadır."

Tüketici Biiweni şubatta geriledi
Tüketici güven en
deksi %0,1 düşüşle 
72,25 oldu.
Tüketici güven en
deksi, şubatta 
geçen aya göre 
yüzde 0,1 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
şubat ayına ilişkin 
tüketici güven en
deksini açıkladı. 
TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası iş birliğiyle 
yürütülen anket 
sonuçlarından hesa
planan tüketici 
güven endeksi, 
şubatta bir önceki 
aya göre yüzde 0,1 
azalırken, ocakta

72,33 olan endeks 
değeri 72,25'e 
geriledi.
Hanenin maddi 
durum beklentisi

endeksi söz konusu 
dönemde yüzde 
0,2 artarak 91,3'e 
yükseldi. Bu artış, 
gelecek 12 aylık

dönemde hanenin 
maddi durum 
beklentisinde 
iyileşme olduğunu 
gösteriyor.

İşsiz sayısındaki 
beklenti 
Genel ekonomik 
durum beklentisi, 
bu dönemde yüzde 
0,7 artarak 96,1'den 
96,8'e ulaştı. Söz 
konusu artış, gele
cek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik durumun 
daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin 
sayısının bir önceki 
aya göre arttığına 
işaret ediyor. 
İşsiz sayısı 
beklentisi endeksi 
anılan dönemde 
yüzde 0,9 azalarak 
ve şubatta 75,3

oldu. Bu gerileme, 
gelecek 12 ayda 
işsiz sayısında 
düşüş bekleyen 
lerin azalmasından 
kaynaklandı. 
Tasarruf etme 
ihtimali endeksi 
yüzde 1,9 düştü. 
Ocakta 26,2 olan 
endeks, şubat 
ayında 25,7'ye 
geriledi. Bu 
düşüş, gelecek 12 
aylık dönemde 
tasarruf etme ihti
mali olduğunu 
düşünen tüketici
lerin bir önceki 
aya göre azaldığını 
gösteriyor.
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Polis Karakolu 
Gar. Kom.

K

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat

110
155
156

513 12 06
KAYMAKAMLIK

DEMİZ UÇAölR

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

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

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanı

Tomokty Tomografi

TAKSİLER

B
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613 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi
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RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I
Statyum I
OımBöl.Şef. ı
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane ı
Askerlik Şb.
Karayolları 
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 M' i. 
İŞ-KUR__________

BELİDİ YE

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

3 08

513 10 95

524 85 86
513 10 92

513 18 46
513 71 66

DENİİ OTOBÜSÜ*
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı .
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAP0R-FERİBOT

Topçular
Esklhlaar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
51345 20

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6012 

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 Câtf Bora Sok. No:5/A GEMİLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■simli

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

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz

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

VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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HİZMETİNİZDE^
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MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ . Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ

www.kavlak.com.tr

<*444 68 80
İlk Hasat 

Zeytinyağı

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

22 Şubat 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA 

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde İsmail Beki 714, İbrahim Talan 310 oy aldı

Esnal w Sanaikar İsmail Bclıi ile deııam flem
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İsmail Beki güven tazeledi...
Dün esnaf ve sanatkarların büyük ilgi göster 

diği bir genel kurul yapıldı.
Odalarda ve demeklerin seçimlerinde birden 

fazla liste çıktığında ilgi yoğun oluyor.
1685 üyesi bulunan Gemlik Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’nin dün yapılan genel kuru
luna binin üzerinde üye katılarak oy kullandı.

Genel kurul salonuna geldiğimde, emniyet 
güçlerinin büyük bir güvenlik önlemi aldığını 
gördüm. Binaya girenlerin üzerleri tek tek aran 
dı. Kendi kendime, “Hayrola” dedim.

Bunca yıl Esnaf Odası genel kurulları izledim, 
ilk kez böyle bir önlem gördüm. Devamı 4’de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nin dün yapılan genel kurulunda yapılan seçimlerde 
İsmail Beki eski Başkan İbrahim Talan’a fark attı. İsmail Beki’nin listesi 714 oy alarak, 
güven tazelerken, İbrahim Talan’ın listesi 310 oyda kaldı. Birlik Başkanı Arif Tak’ın da 
katıldığı genel kurula, esnaf ve sanatkarlar yoğun ilgi gösterdi. Kongrede, geniş güvenlik 
önlemi alınırken, üyeler salonu üstleri aranarak girdiler. Haberi sayfa 2’de

^ç^gem likfiyonkayakkabi@outlook.com

Dahab‘Ye 
Adım

ÇARŞI DERESİ IfM/y

SOKAK’TA JSS^ pumn
YAKINDA a

HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR A
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK Jg 

Şb Fiyonkland Orhangazi Cad. No: 14/B GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:likfiyonkayakkabi@outlook.com
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiklerinde İsmail Beki 714, İbrahim Talan 310 oy aldı

tsnai ne Sanatlıar İsmail Beki ile ileuam ıleıli

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
genel kurulunda 
yapılan seçimlerde 
İsmail Beki eski 
Başkan İbrahim 
Talan’a fark attı. 
Beki, esnaf ve 
sanatkardan 
714 oy alırken, 
İbrahim Talan’a 
310 oy verildiği 
görüldü.
Dün, Pırıltı Düğün 
Salonu’nda saat 
11.30 da başlayan 
Genel Kurula Bele 
diye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, AKP, CHP, 
MHP ve Saadet 
Parti ilçe Başkan 
lan, Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı, Ticaret 
Borsası Başkanı ve 
Meclis Başkanı 
Ziraat Odası 
Başkanı, Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı, muhtarlar 
sivil toplum kuruluş 
temsilcileri, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Birlik

,3 ılflil, I. . . ; >;.l il
İsmail BEKİ

Başkanı ve üyeler 
katıldı.
Divan başkanlığına 
Birlik Başkanı Arif 
Tak’ın seçilmesin
den sonra başlayan 
genel kurulda istik
lal marşı ve saygı 
duruşunda bu
lunuldu.
Daha sonra Oda’nın 
2014-2018 çalışma 
raporu okundu.
Ardından denetle 
meve hesap 
raporları okunarak

aklandı.

ADAYLAR 
KONUŞTU

Seçimlere geçilme
den önce Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası seçimlerin 
de aday olan mev
cut Başkan İsmail 
Beki ve eski başkan 
İbrahim Talan 
kürsüde atıştılar. 
İsmail Beki, Talan 
döneminden Odaya

borç kaldığını be
lirterek, Odaya ait 
kullandığı laptopu 
görevden ayrıldık 
tan sonra iade 
etmediğini, bunun 
üzerine savcılığa 
başvurarak 
Oda’nın demirbaşı 
olan laptopun 
Savcılık yoluyla 
alındığını söyledi. 
Talan ise konuşma 
sında görev döne
minde yaptığı 
hizmetleri anlattık 

tan sonra İsmail 
Beki’nin basında 
yaptığı açıklamada 
Oda yönetimindeki 
görevlerinden 
dolayı ücret alma 
dıklarını söyleme
sine karşın, ücret 
aldıklarını belgeleri 
göstererek cevap 
verdi.
Seçimler nedeniyle 
polisin büyük 
güvenlik önlemi 
aldığı genel kurula 
üyeler üzerleri tek 

tek aranarak girdi. 
Üye olmayanların 
ise salona 
alınmadığı görüldü. 
Başkan adaylarının 
konuşmalarından 
sonra seçimlere 
geçildi. 
İlçe Seçim Kurulu 
gözetiminde 
yapılan seçimlere 
İsmail Beki lis
tesinin 714 oy, 
İbrahim Talan lis
tesi ise 310 oy aldı. 
İsmail Beki’nin 
yönetim kurulunda 
şu isimler bu
lunuyor:

1- Muhammet Hanifi 
Kantar
2- İbrahim ince 
3- Yusuf Es
5- Fahrettin ceyhan 
6- Hazım Aydın, 
7- Günay Torun 
8- Abbas Aydın 
9- Orhan Ayaz 
Denetleme kurul 
Üyeleri:
1- Mehmet Nezih 
Karakuş
2- Gökhan Akbulut 
3- Tarık Kurt
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Kanır ıılieıı çıiaı araç Jelıstı saçtı!
Bursa'da ana cadde 
üzerinde kontrol 
den çıkan bir araç, 
cadde üzerinde 
yürüyen bir yaya ile 
üç araca çarptı. 
O anlar bir 
işyerinin güvenlik 
kamerasına 
yansırken, ağır 
yaralanan yayanın 
hayati tehlikesi 
sürüyor.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza dün 
gece 21.00 
sıralarında merkez 
Yıldırım ilçesinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre 
Buğra K.(27) 
idaresindeki 16 KJ 
247 plakalı araç, 
Ankara Yolu metro 
istasyonu yanında

Bursa'da silahlı soygun!
Bursa'da petrolji^j^ 
tasyonunda gelen 
yüzü maskeli silahlı 
bir şahıs, istasyon 
görevlisini darp 
ederek cebindeki 
parayı çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesine bağlı İzmir 
Yolu Caddesi üz
erinde bulunan bir 
akaryakıt istasy
onunda meydana 
geldi. Akaryakıt is
tasyonunun arka 
tarafından sesler 
duyan görevli 48 
yaşındaki Haluk Ö. 
kontrol etmek için 
gittiğinde karşısın 
da yüzü maskeli eli 
silahlı bir şahısla 
karşılaştı.
Maskeli şahıs 
silahını doğrultarak 
cebindeki parayı

kontrolden çıkarak, 
o sırada cadde 
üzerinde yürüyen 
Metin A.(52) ve park 
halinde bulunan 3 
araca çarptı. O 
anlar ise çevre 
de bulunan bir 
işletmenin güvenlik 
kamerası tarafından 
kaydedildi.
Cadde üzerinde 

Zehir tacirlerine

vermesini istedi. 
Silahla yere ateş 
eden şüpheli şahıs, 
istasyon görevlisini 
darp ederek ce
binde bulunan 
yaklaşık 2 bin 500 
Türk Lirasını çaldı. 
Maskeli şahıs olay 
yerinden koşarak 
uzaklaşırken istas 
yon görevlisi aldığı 
darbelerin etkisi ile 

yürüyen Metin A. 
çarpmanın etkisiyle 
üç araç arasında 
kalarak ağır 
yaralandı. Yol 
kenarında park 
halinde bulunan 
araçlar ise hasar 
aldı. Kazayı gören 
vatandaşların 
bildirmesi üzerine 
olay yerine 

bayıldı. Silah sesini 
duyan diğer çalışan 
lar olay yerine geldi 
ğinde arkadaşla 
rının yerde hare 
ketsiz yattığını 
görünce durumu 
polise bildirdi.
Olay yerine kısa 
sürede çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi. Ekiplerin 
yaptıkları 

ambulans ve 
polis ekibi 
sevk edildi. 
Kazada ağır yarala 
nan Metin A. 112 
ekipleri tarafından 
olay yerinde ilk 
müdahalesinin 
yapılmasının 
ardından Yüksek 
İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Has
tanesine kaldırıldı. 
Park halinde 
bulunan 3 araçta 
maddi hasar 
meydana gelir 
ken16KJ247 
plakalı aracın 
sürücüsü kazayı 
yara almadan 
atlattı.
Polis kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa'da akıl 
almaz kaza

Bursa'da özel otomobilin tarlaya uçtuğu 
kazada 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den Yenişehir ilçesine seyir 
halinde olan İdris B. idaresindeki 25 EL 
978 plakalı özel otomobil, Yenişehir'e 
bağlı Çayırlı mevkiinde kontrolden çıktı. 
Otomobil yol kenarındaki ağaçlara 
çarparak tarlaya uçtu. Kazada sürücü 
ile yanında bulunan 19 yaşındaki Suat 
B., 20 yaşındaki Mithat B., 62 yaşındaki 
Mehmet Nuri B., 23 yaşındaki Yusuf 
İslam G. ve 28 yaşındaki Şaban Ç. 
yaralandı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekip
lerinin ilk müdahalesinin ardından İn
egöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

güvenlik kamerası 
incelemesinde 
şahsın istasyon 
görevlisine 
önce ateş ettiğini 
daha sonra darp 
ettiğini tespit 
etti. Olay yerinden 
kaçan silahlı 
soyguncuyu 
yakalamak 
için çalışma 
başlatıldı.

KAŞEDE BEKlEMEk YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN İYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

büyük darbe!
L ■■ ..Millili------- ; ' L----------------------------------

Bursa polisinin yaptığı operasyonda 8 
kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi 
yakalandı. İstanbul'dan Bursa'ya yüklü 
miktarda uyuşturucu geleceği 
istihbaratını alan narkotik ekipleri, İs
tanbul polisiyle eş zamanlı operasyon 
yaptı. 8 kilo kannabinoid ve 56 gram 
metamfetamin ele geçirildi. 9 kişi 
uyuşturucu kullanmak suçundan 
gözaltına alındı, iştirak halinde 
uyuşturucu ticareti yapan Y.A, S.A. ve 
O.S. de yakalandı. 9 kişi hakkında kul
lanmak için uyuşturucu madde satın 
almak veya bulundurmak suçundan adli 
işlem yapılırken, Y.A, S.A. ve O.S. ise 
uyuşturucu satmak suçundan adliyeye 
sevk edildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İsmail Beki güven tazeledi...
Kapıda başlayan önlemler, büyük salona 

girerken tekrarlıyordu.
Salona delegeler ve davetlilerden başkası 

önceleri alınmadı.
İçeriye girdiğimde “Bu ne” dedim.
Genel kurula katı tanları kapıda bir yanda 

İsmail Beki ekibi, öte yanda İbrahim Talan ve 
ekibi karşılıyordu.

Tüm adaylar ve üyeler en yeni giysilerini 
giymiş, traşlarını olmuş, ayakkabıları boyan 
mış, sanırsınız kız istemeye gidiyorlar...

Salon düzenli döşenmiş, ortada konuklara 
yer ayrılmıştı.

Ön sırada Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başka 
nı, Ticaret Borsası Başkanı, AKP, CHP, MHP 
ve SP ilçe başkanlan yer almış durumda. 
Bu kurumların yönetim kurulu üyeleri ise 
arkalarındaki sandalyelerde kongrenin başla 
masını bekliyorlardı.

Kongreye katılan üyeler, girişteki hazurun 
cetvelini imzalamak için uzun kuyruklar 
oluşturmuşlar, kongre başlamadan yerlerini 
almanın telaşındalar...

Kongre için yeterli çoğunluk imzaları alındı 
ğmda İsmail Beki açıliş konuşmasıyla 
katılanlara teşekkür etti ve kongrenin esnaf 
ve sanatkarlara hayırlı olmasını diledi.

Bu kongrelerin değişmez kişisi Bursa Birlik 
Başkanı Arif Tak divan başkanlığına getirildi.

Divan oluşumundan sonra, Tak yaptığı 
konuşmada, mevcut 104 esnaf ve sanat kar
lar Odasının 80’inde genel kurulların tamam 
/andığını, her birinin esnaf ve sanatkara yakı 
şır bir vakar içinde geçtiğini söyledi.
Arif Tak, “Genel kurullarımızda Ahilik kültü 

rünün yerleştiğini görmekten mutlu oldum” 
dedi.

Hüseyin Peker Marmarahirlik 
Kooperatifi için adaylığını açıkladı
25 Şubat 2018 
Pazar günü yapıla 
cak olan S.S. 72 
Nolu Gemlik Mar- 
marabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi 
genel Kurulu için 
eski Birlik Yönetim 
Kurulu ve Gemlik 
Kooperatifi eski 
Baştanlarından 
Hüseyin Peker de 
başkanlık için 
adaylığını açıkladı. 
Zeytin üreticisinin 
her zaman yanında 
olduğunu söyleyen 
Hüseyin Peker, 
“Gerek Gemlik 
Kooperatifimizin, 
gerekse Marmara- 
birlik Yönetim ku
rulu üyeliğim sıra 
sında, zeytin üreti
cilerimizin haklarını 
korumak için büyük 
çabalar sarf ettim. 
Yeniden koopera 
tifimiz yönetimine 
ekibimle adayım. 
Kooperatifimizin 
çıtasını yükseltmek, 
ortaklarımızla daha 
yakından ilişki için 
de olmak, onların 
sorunlarını üst

Gemlik7icaret~Borsası seçimlerinde adayların çalışmaları hızlandı

Sonra Oda’nın çalışma raporu Oda görevli 
since okundu, ardından denetleme ve hesap 
raporları okunduktan sonra Beki yönetimi 
esnar ve sanâtKarımızca ökıanbı.

Başka bir haber için bir süre kongreden 
ayrlıma'K zorunda ka'ıdım.

Çıkışta birçok kişinin kongreyi izlemek için 
geldiğini, ancak salona alınmadığına tanık 
oldum.

Ayrıldıktan sonra iki başkan adayı kürsü 
den oy kullanacak üyelere seslendiler. 
Karşılıklı bireysel suçlamalar, kongrenin bir 
süre tansiyonunu yükseltti.

Sonuçta, güzel geçen ve büyük bir proba- 
ganda dönemi yaşanan Esna f ve Sanatkarlar 
Odası genel kurulunun heyecanla beklenen 
seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlama 
siy la belli oldu.

Genel kurulun kazananı İsmail Beki ve ekibi 
oldu.

Beki’nin listesi 714 oy alarak Talan’ın liste
sine fark attı. Talan bekleğini oyu neden 
alamadı, şimdi bunu düşünecek sanırım.

Sonuçlar, Gemlik Esnaf ve Sanatkarına 
hayırlı olsun eliyorum.

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Nisan 
ayında yapılacak 
olan seçimleri 
nedeniyle yöne 
time aday olanlar 
çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. 
Gazetemizi 
ziyaret eden 
Borsa yönetim 
kurulu başkan 
lığına aday olan 
Erkan Eren liste
sine alacağı arka 
daşlarını tanıttı. 
Ticaret Borsası’nın 
görevlerinin önemli 
olduğunu vurgula 
yan Eren, zeytinin 
Başkenti olan 
Gemlik’in Başkent 
liği Akhisar’a 
kaptırmak üzere 
olduğunu iddia etti. 
Lisanslı depoculuk 
ve organize zeytin

yönetimiz olan Bir- 
lik’e taşıyarak bu 
sorunların ortadan 
kaldırılması için 
çalışacağız.
İlçemizde Marmara- 
birlik’in Orhangazi 
Caddesi’ndeki eski 
depoları yerine 66 
nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin 
bulunduğu arsa ile 
takası sonucu, bu 
yere Birliğimizin 
yapacağı yeni tesis
lerinde üreticilerimi 
ze daha rahat hiz 
met edilmesini 
sağlayacağız.
Bu projenin biran 

cilik sitesinin 
ilçemizde yapıl 
ması gerektiğini 
yineleyen Erkan 
Eren, “Bu yıl Gem
lik zeytin festi
valinde Ankara ve 
İstanbul’da açılan 
zeytin standları 
bile çok güzel bir 
tanıtım aracı oldu. 
Bunların değişik 
kentlerde yapıl 
ması gerektiğine 

önce gerçekleşme 
si için ilişkilerimizi 
ortaklarımız adına 
sürdüreceğiz. 
Birliğimiz tarafın 
dan ortaklarımıza 
verilen gübre ve 
zirai ilaç dağıtımın 
da hizmeti ortakları 
mızın ayağına 
köylere kadar 
götüreceğiz. 
Bu konuda destek
lerimiz üreticimizin 
yanında olacaktır. 
Bizim dönemleri 
mizde başlayan Bir
lik ile yakın il işkile 
rin gelişmesi için 
çaba harcayaca 

inanıyorum. 
Gemlik’e yetecek 
büyük bir zeytin 
haline ihtiyacımız 
var. KHK ile ayağı 
miza bir fırsat geldi 
bunu değerlendir 
meliyiz. Bunu el 
birliği ile yapmak 
zorundayız. Gem
lik’te odamıza üye 
olan kasap arka 
daşlarımızın sorun 
lan var. İlçemizde 

ğım. Bu konuda üst 
yönetimimiz ile 
uyum içinde, 
ortaklanmızın 
menfaatleri için 
çalışacağız. 
Birliğimizin belirle 
diği kampanya zey 
tin tavan ve taban 
alım fiyatlarında 
orta taneli zeytin 
fiyatlarının da yük
sek taneli zeytin 
fiyatlarındaki gibi 
yüksek tutulması 
için ortakların isteği 
doğrultusunda 
Birlik’e teklifler 
götüreceğiz. 
Ekibimizin amacı 
ortaklanmıza 
hizmettir." dedi.
Hüseyin Peker’in 
Yönetim Kurulu lis
tesinde şu isimler 
bulunuyor: 
Hüseyin Peker, 
Ahmet Girenay, 
Kadir Dinçer, 
Bahattin Malak 
Yedekler: 
Yücel Serin, 
Abdurrahman Gök- 
seven, 
Yaşar Turhan, 
Ayhan Akın 

bir mezbaa olma 
ması büyük zorluk
lar yaratıyor. 
Mezbaa yapılması 
için Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Gemlik Belediyesi 
ile bu konunun 
hızlandırılması 
için temaslar 
kuracağız. Ticaret 
Borsası’na 
yenilikler 
getireceğiz" dedi.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

Gemlik’imizde fut
bolun en büyük 
gelişmeme sebebi 
idari bölümdedir. 
Spor kulüplerinde ve 
sosyal aktivite 
derneklerinde hepsi 
derneği için çalışan 
kaç tane idareci 
vardır.

Bir kulüpte iyi 
örgütlenmiş ve 
üretici pozisyonda 
en az on beş kişi 
olması lazım. Birkaç 
kişiden oluşan idare 
heyetleriyle maale
sef bu işler gitmiyor. 
Birbirleriyle uyumlu 
mümkün olduğu

VEFASPOR
kadar fazla elemanlı 
ve bilinçli çalışan 
idare heyetlerinin 
başarısız olması 
mümkün değil.

Gemlik’imizde bu 
saydığım özelliklere 
sahip tek takım Ve
faspor olmuştur. 
Tüzük değişikliğiyle 
faal idareci sayılarını 
14 asil ve 14 yedek 
üyeden oluşmuş 28 
kişiye çıkardılar. 
Herkesin muhakkak 
kulübe katkısı oldu. 
Gemlik sporla be
raber en başarılı 
takım oldular. Hizmet 
edenlerin büyük bir 

kısmı Gemlikspor 
kökenli. Zamanında 
Gemlikspor da ya 
top oynamışlar, ya 
idarecilik yapmışlar 
ya da teknik heyette 
görev almışlardır.

Başkan Turgut 
Akcan, Gemlik- 
sporda başkanlık 
idarecilik ve 
antrenörlük yapmış, 
aynı zamanda futbol 
oynamıştır. Onur 
Bıyık, Sercan Şen, 
İsmail Çil, Ahmet 
Ulukaya, Haşan 
Yasin Camcıoğlu ve 
Mustafa Geçkin 
yıllarca Gemlik

sporda top oynamış 
Vefaspor idareci
leridir.

Vefaspor’un ekono 
mik gücü sınırlıdır. 
Belki takım süper 
amatöre çıkabilir. 
Ama daha yüksekle 
re gücü yetmeyebilir.

Vizyon ve misyon 
sahibi idare heyetleri 
kulüpleri başarılara 
götürür. Yönetim 
planmasında amaçla 
rım yerine getiren ve 
kendilerini sorgu
layabilen idareciler 
grubunun başarısız 
olması mümkün 
değildir. Güçlü yöne
timler; güçlü takım, 
başarılı teknik kadro 
ve şampiyon sporcu
lardan oluşur. Biz 
tüm takımlara 176 
bin TL dağıtırken 
Yenişehirspor, 
Elmasbahçeler, 
Orhanelispor, 
Kelesspor, 
Yıldırımspor, 
Hürriyetspor,

Kemal paşaspor, Ke
lesspor, Zaferspor, 
Erdemlispor, İnegöl 
takımlarının hepsi 
bir milyon TL bütçey 
le idare edilmektedir. 
Mevcut şartlarda 
hangi Gemlik takımı 
bir milyon TL 
bütçeyi yakalayabilir.

Buradan şu sonuç 
çıkıyor. Biz, Gemlik 
takımları olarak 
hiçbir zaman 
yukarıda saydığım 
takımlar seviyesine 
çıkamayacağız. En 
fazla süper amatörde 
oynayabileceğiz. 
Daha yüksekler bize 
uygun değil.

Başarılı kulüpler 
ticarethane gibi 
yönetilen kulüp 
lerdir. Her kulüp on 
adet gelir getirici 
proje hayata geçirse 
çok başarılı takımlar 
içinde yer alır. 
Ekonomik gücü çok 
yüksek olur.

Bu yüzden hep

başkalarından bekle
mek zorunda 
kalmaz.

Kimseye eyvallah 
etmez.

Vizyon sahibi 
olmak budur zaten.

Bana göre Gem- 
likimizin iki 
değerli kulüpleri 
Gemlikspor ve 
Gemlik Vefaspor 
güçlerini 
birleştirilebilir. İki 
kulüpte enerjilerini 
Gemlikspor için har
cayabilirler.

Zira, Gemlikspor 
Gemlik’in milli 
takımıdır. Gemlik’te 
en başarılı kulüp 
Gemlikspor olmalı 
dır. Hatta gerekirse 
Gemlik’imizin 
markası haline 
dönüştürülebilir.

Futbol kadrosu 
olarak ta çok daha 
güçlü olunabilir.

Her iki takımda 
şampiyonluğu kıl 
payı kaçırdılar.

Dinamik Ekip, ziyaretlerini sürdürüyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mec 
lis üyesi adayların 
dan oluşan Dinamik 
Ekip heyeti, 
çalışmalarına 
yoğun bir şekilde 
devam ediyor.
Heyet temsilcileri 
tanıtım faaliyetleri 
kapsamında 
Saadet Partisi ve 
İyi Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatlarını 
ziyaret ettiler.
SAADET VE İYİ 
PARTİ’DEN DE 
DESTEK SÖZÜ 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı

Ahmet Vakkas 
Yıldız ve İlçe yöne
timi tarafından 
karşılanan Dinamik 
Ekip Temsilcileri, 
İlçe yöneticilerine 
projelerini anlattı. 
İlçe Başkanı Yıldız 

her zaman proje 
üretenlerin 
yanında olduklarını 
ifade etti.
Ötekileştirmeden, 
hep beraber Gemlik 
için bir şeyler 
yapan herkesi 

destekleyeceklerini 
"Hayra motor Şerre 
fren" olacaklarını 
belirtti.
İlçe Başkanı Adnan 
Bıyıklı ve yönetimi 
tarafından İyi Parti 
Gemlik İlçe 

binasında kabul 
edilen Dinamik Ekip 
heyeti, burada da 
kendilerini ve 
seçilmeleri halinde 
yapmayı planla 
dıklarını anlattılar, 
iyi Parti İlçe

Başkanı Adnan 
Bıyıklı, Dinamik 
Ekibin projelerini 
kendi seçim 
çalışmalarında da 
bahsettiğini, 
bunların çok güzel 
projeler olduğunu 
ifade ederek 
kendilerini destek
lediklerini belirtti. 
Dinamik Ekip her 
iki ziyarette de 
kendilerinin kişi 
odaklı değil proje 
odaklı bir ekip 
olduklarını belirte 
rek gördükleri ilgi
den mutlu oldukları 
nı ifade ettiler.

Bursa’yı gezerek yakından inceleme fırsatı buldular
Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Lisesi, öğrencilere 
Bursa’yı gezdirerek 
hem kültürümüzü 
yakından görme, 
hem de alanları ko 
nusunda bilgilendir 
meye devam ediyor. 
Ulaştırma Hizmet
leri Alan öğretmeni 
Hilal Peker*in 
sorumluluğunda, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ulaşım desteği ile 
Hünkar Köşkü,

Yeşil Türbe, Mura 
diye Külliyesi, Meri
nos Tekstil Müzesi, 
Göç Müzesi, Kara 
göz Müzesi, Tarihi 
Inkaya Çınarı gibi 
Bursa'nın taı»hi ve 
kültürel yerlerini 
gezme fırsatı bulan 
öğrenciler k yifli bir 
gün geçirdi. Gezi 
sırasında TOFAŞ 
Anadolu Arabaları 
Müzesi'ne de uğra 
yan ulaştırma alanı 
öğrencileri, Anado 
lu topraklarında

araba sanayisi ve 
kültürü ile bu süreci 
yakından inceleme

fırsatı da yakala 
dılar. Geziler ile 
öğrencilerin hem

yaşadıkları şehri 
tanımalarına, hem 
kültürlerini 

yakından görmeleri 
ne hem de alanları 
ile ilgili konularda 
kendilerini geliştir 
melerine katkı 
sağladıklarını 
söyleyen Gemlik 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Lisesi 
Müdürü Serkan 
Demirkol, ayrıca 
alanında uzman 
isimleri sık sık kon
feranslar ile öğren 
çiler ile buluştur 
duklarını da 
hatırlattı.
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Atatürk İlkokulu nda Mangala turnuvası
il Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
arasında ortak 
hizmet projesi 
yürütülmesine 
ilişkin imzalanan 
protokol kapsa 
mında, 17 ilçemizin 
katılımıyla bu yıl 
1.si yapılması plan
lanan MANGALA 
ŞENLİĞİ ilk ayağı 
olan okul düzeyin
deki turnuva Koor
dinatör Öğretmen 
Servet Atay 
tarafından 
gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin 
Serbest etkinlikler 
dersi ile birlikte 
karar verme bece 
rilerini ve yaratıcı 
düşünce güçlerini 
geliştirmek, prob
lem çözme beceri-

lerini arttırmak, 
strateji geliştirme 
ve oyun kurma 
yeteneklerini 
arttırmak, matema 
tiksel hesap yapa
bilme ve proje 
odaklı düşünme 
yeteneklerini geliş 

tirmek, planlama, 
organizasyon, 
dikkat, odaklanma, 
ayırt etme ve 
öngörü zihinsel be
cerilerini geliştir 
mek, başladığı işi 
sonuna kadar 
devam ettirme,

azim, empati, 
direnme ve mü
cadele etme gibi 
öğrencilerin kişilik 
gelişimlerini etki 
leyen becerileri 
kazandırmak ve 
arttırmak, beklen
medik durumlarda 
hemen çözüm 
yolları arama be
cerilerini geliştir 
mek, velilerde zeka 
oyunlarının öne
miyle ilgili farkın 
dalık yaratarak 
sosyal zekası yük
sek bireyler yetiş 
tirmek, bireylerin 
aile içi ve yaşadığı 
toplumda iletişim 
becerilerini çoğalt 
mak, kültürüne ait 
bir oyunun, günü 
müzde de işlerliği 
ne ve geleceğe 
aktarılmasına 
katkıda bulunmak, 

uyanıklık, önceden 
görme, esneklik, 
direnme, hoşgörü 
sağgörü, bellek 
gelişimi gibi beceri 
ve davranışlar 
kazandırılması 
amacıyla düzenle
nen bu proje kap 
samında okulu
muzda da turnuva 
düzenlendi.
Atatürk İlkoku
lunda düzenlenen 
turnuvaya öğren 
çilerin ilgisi 
oldukça fazlaydı. 1 
hafta süren turnu
vaya sadece öğren 
çiler değil öğrenci 
lerin velileri de iz
leyici olarak katılım 
sağladılar. Centil
menlik içerisinde 
sürdürülen turnu
vada öğrenciler 
stratejik yetenek
lerini ortaya ko-

yarak mücadele et
tiler. Mücadele 
sonucunda turnu 
vayı düzenleyen 
koordinatör 
öğretmen Servet 
Atay'a teşekkür 
eden Okul Müdürü 
Ali Deliak dereceye 
giren öğrencileri 
de madalya ile 
ödüllendirdi. 
Dereceye giren 
öğrenciler (Sınıf 
Düzeyinde) 
1. Sınıf
Yağız Efe KUZEY 
-1/C
2. Sınıf 
Muhammed 
Hüseyin - 2/B 
3. Sınıf 
Barış ÖKSÜZ 
-3/C
4. Sınıf 
Seyhan DÖNMEZ 
-4/C

Uludaa Uniuersilesi'nden akademik Ishirligl
Uludağ Üniver
sitesi, Somali'nin 
yeni üniversitele 
rinden Jazeera 
Üniversitesi'ne 
akademik ve 
bilimsel destek 
sağlayacak. 
Somali'nin 
başkenti Mogadi 
şu'da kurulan 
Jazeera Ün iver 
sitesi'nin Rektörü 
Prof. Salad İbrahim 
Fidow, UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay'ı ziyaret etti. 
Ziyarette iki üniver
site arasında iş 
birliğinin geliştiril 
mesi için protokol 
imzalandı. Yusuf

Ulcay, Somali'yi 
kardeş ülkelerden 
birisi olarak 
gördüklerini ve 
eğitim kalitesinin 
geliştirilmesi için 
ellerinden gelen 
desteği vermeye 
hazır olduklarını 
vurguladı. Jazeera

Üniversitesi'nin 
ülkedeki büyük 
üniversitelerden 
birisi olduğunu 
kaydeden Rektör 
Yusuf Ulcay, "Rek
törümüzle birlikte 
Halen Somali 
Jazeera Üniver
sitesi bünyesinde 

kurulmuş olan tıp, 
ziraat ve mühen 
dişlik fakültelerinin 
ihtiyaç duyduğu 
akademik kadrola 
rın yetiştirilmesi 
konusunda çalış 
malar yapacağız. 
Üniversitemiz 
imkânları dahilinde 
yüksek lisans ve 
doktora öğrenci 
sini kabûl edecek, 
bu öğrencilerden 
bir kısmının belirli 
sürelerde yabancı 
uyruklu asistan 
statüsünde 
çalıştırabilecek. 
Yüksek lisans ve 
doktora yaptın la 
cak öğrencilerin

Bursa'da Türkçe 
öğrenimlerinin 
yaptırılabilmesi 
için de çalışmalar 
yürüteceğiz" dedi 
Jazeera Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Salad İbrahim 
Fidow ise üniver
sitesine verdikleri 
desteklerden 
dolayı tüm Uludağ 
Üniversitesi yöne
timine teşekkür 
etti. Ülkesindeki 
eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi 
amacıyla Türki 
ye'deki üniversite 
lerle işbirliklerinin 
arttırılmasına 
büyük önem 

verdiklerini kayde
den Fidow, Soma 
li'deki eğitimin 
Türkiye'deki 
üniversitelerin 
verdikleri bilimsel 
ve akademik 
destek sayesinde 
kısa sürede 
geliştirileceğine 
inandığını sözle 
rine ekledi.
Ulcay, ziyaretin 
sonunda meslekta 
şına Uludağ 
Üniversitesi Simü 
lasyon ve İyi 
Hekimlik Merkez- 
i'ni gezdirerek bu
rada yapılan çalış 
malar hakkında 
bilgiler verdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

05353781800
Facebook sayfamız s Gemlik tCörfez - Güler ans
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Yeni Jönem haşlıyor! Cezayı ödemeyen cıianiMtai
GÜMRÜK ve Ticaret 
Bakanlığı, Türki 
ye'de bulunan ya 
bancı plakalı araç 
lann aldığı trafik 
cezalarını gümrük 
kapılarında tahsil 
etmek için Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
ve Emniyet Genel 
Müdürlü ğü ile 
ortaklaşa proje 
hazırladı. Resmi 
Gazete'de yönetmeli 
ği yayınlanan yeni 
uygulamaya göre, 
yabancı plakalı 
araçlar trafik 
cezalarını gümrük
lerde ödemeden 
çıkış yapamayacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın, 

yabancı araçların 
aldığı trafik 
cezalarının gümrük
lerde tahsil edilme
sine yönelik 
yönetmeliği Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. Buna 
göre artık 
Türkiye'de trafik 
cezası kesilen 
yabancı plakalı 
araçlar sürücüsü 
nün Türk ya da 
yabancı olmasına 
bakılmaksızın, 
ödeme yapmadan 
Türkiye'den çıkış 
yapamayacak.
Yeni uygulamada 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü kesilen 
trafik cezalarını

Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na, bir
birine entegre edile
cek bilgisayar 
sistemleri sayesin 
de de Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı'nın 
özellikle araç tescil 
bölümlerinde 
kullanılan 'Taşıt-1' 
ve 'Taşıt-2' isimli 
programlarına yük

lenecek. Türkiye'
den çıkış yapmak 
için sınır kapısına 
gelen araçlar güm
rük araç tescil 
bölümünde işlemleri 
sırasında trafik 
cezası varsa, güm
rükteki veznelere 
ödeme yapmadan 
yurt dışına 
çıkamayacak.

Bilgisayar otomas 
yonun alt yapı çalış 
maları sürerken, 
yeni uygulamanın 
kısa sürede tüm 
gümrük kapılarında 
hizmete alınması 
hedefleniyor 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
yönetmeliği göre, 
trafik cezası bulu
nan yabancı araçlar 
gümrüklerde ödeme 
yapmadığı takdirde 
çıkış işlemleri 
yapılmayacağı 
şöyle belirtildi: 
"Uluslararası 
sözleşme hükümleri 
saklı olmak üzere, 
tescil edildiği 
ülkenin tescil bel

gesi ve tescil 
plakası ile Türkiyeye 
giren ve tescil edile
cek araçların trafik 
cezaları tahsil 
edilmeden tescil 
işlemi yapılmaz. 
Ülkeyi terk etmek 
üzere sınır 
kapılarına gelen 
yabancı plakalı 
araçlara ilişkin, 
sistemde tahsil 
edilmemiş trafik 
idari para cezası 
görünmesi halinde, 
trafik idari para 
cezası ödenmeden 
araçların ülkeyi 
terk etmesine 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca izin 
verilmez."

Konut şansları otama yüzde 17 arttı
Konut satışları ocak 
ayında yıllık yüzde 
1,7 artışla 97 
bin 19 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
Türkiye genelinde 
konut satışları 2018 
Ocak ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %1,7 
oranında artarak 97 
019 oldu. Konut 
satışlarında, İstan
bul 16 336 konut 
satışı ve %16,8 ile 
en yüksek paya 
sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İs
tanbul’u, 9 720

konut satışı ve %10 
pay ile Ankara, 5 
841 konut satışı ve 
%6 pay ile İzmir 
izledi. Konut satış 
sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 
4 konut ile Ardahan, 
5 konut ile Hakkari 
ve 35 konut ile Bay

burt oldu. 
İPOTEKLİ KONUT 
SATIŞLARI 2018 
OCAK AYINDA 28 
678 OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ 
Türkiye genelinde 
ipotekli konut 
satıştan bir önceki 
yılın aynı ayına göre 

%20,3 oranında 
azalış göstererek 28 
678 oldu. Toplam 
konut satışları için 
de ipotekli satış 
lann payı %29,6 
olarak gerçekleşti, 
ipotekli satışlarda 
İstanbul 5 464 konut 
satışı ve %19,1 
pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut 
satıştan içerisinde 
ipotekli satış 
payının en yüksek 
olduğu il %75 ile 
Ardahan oldu. 
DİĞER SATIŞ 
TÜRLERİ 
SONUCUNDA 68 
341 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 
Türkiye genelinde 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre %15,1 
oranında artarak 
68_341 oldu. Diğer 
konut satışlarında 
İstanbul 10 872 
konut satışı ve 
%15,9 pay ile ilk 
sıraya yerleşti. İs
tanbul’daki toplam 
konut satışları 
içinde diğer 
satışların payı 
%66,6 oldu. Ankara 
6 561 diğer konut 
satışı ile ikinci 
sırada yer aldı. 
Ankara’yı 3 979 
konüt satışılle İzmir 
izledi. Diğer konut 

satışının en az 
olduğu il 1 konut ile 
Ardahan oldu.
Türkiye genelinde 
ilk defa satılan 
konut sayısı bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %0,3 
artarak 44 363 
oldu. Toplam 
konut satıştan 
içinde ilk satışın 
payı %45,7 oldu. İlk 
satışlarda İstanbul 7 
492 konut satışı ve 
%16,9 ile en yüksek 
paya sahip olurken, 
İstanbul’u 3 436 
konut satışı ile 
Ankara ve 2 338 
konut satışı ile 
İzmir izledi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
1 Polis İmdat 
1 Jandarma İmdat 
I Jandarma K. 
| Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

1 Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.

513 11 74 VAPUR- FERİBOT
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

| Kaymakamlık
1 C.Savcılığı

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

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

I C.Savcı Yrd.
I 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
1 Pamukkele
1 DEKİZ UÇAĞI

• 12 OO 20 Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

1 Pogaau* Akmls Seyahat 
1 METRO 
I Aydın Turizm
1 SOzar Turtım
I Kanbaroftlu-Caadaş
I Anrtur 
1 Kamil Koç___________

• 14 <3 02 Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Mü' , 
İS-KUR

524 55 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

i, 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR

• 12 O1 03

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58I HASTANELER_______

1 Devlet Hastanesi 
I Sahil Dev. Haet.

517 34 00
513 23 29 BELtJİYE__________ Ergaz 

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

I Mer.Sağ.Ocağı
1 Tomokay Tomografi 
I Acıbadem

513 10 68
513 65 29
260 44 44 |

Santral
Başkanlık

5134521-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

T AKSİLİK_________ BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz S13 80 00
1 Körfez Tekel
1 Çıner Tekel
I Güven Tekel
1 Gemlik Tekel 
■ Manastır Tekel 
■reMBHeMoâcHaeeiMMi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
513 45 21-182 
5134521-111 

Yalnız 185

AKçagaz 
Totalgez

oıe uo tu 
514 17 00

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogar 
Bayza Petrol

013 30 33

013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6013 
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 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ENESBATUR 
12.00-14.15-19.00

LABİRENT: 
SON İSYAN 
16.30-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZeM€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

O

DUGUN M tiayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDf N..

Ur
DÜĞÜN - NİŞAN
SÜNNET - KINA ’

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ

•ÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

e

HGR BÜTÇGYG 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIKi 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM JH 
VE HAZIR ABİYE , 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONEL/ 

k KADROMUZLA 
^HİZMETİNİZDEYİZ 1

1

Siz. hayallerinizdeki düğünü anlatın.
biz masala dönüştürelim... . _ __ j* ■ ;

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ ■

Manasfr Mevkii GEMLİK başlamiştir istiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

IS' ’ YILI
facebook jQ Terzioğlu Moda

GSM:0 532 615 31 05 GSM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

CHP İl Başkanı Gemlik İlçe örgütünü ve Türk Metal Sendikası’m ziyaret etti

iMiiaııaiaıiBM'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Refik Yılmazda "Aldatıldık’'dedi 
Gemlik Belediye Basın Bürosu’ndan gönde 

rilen haberde, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
İyi Parti İlçe Kongresinde konuşan ve Kendisi 
ni Fetöcülükle suçlayan Genel İdare Kurulu 
üyesi Haşan Toktaş’a ağır hakaretler yağdırdı. 

Gemliklilerin tanıdığımız Yılmaz’ın böylesl 
ağır sözler söyleten Haşan Toktaş, ne demişti 
o kongrede.

Toktaş, AKP’lilerin İyi Parti de görev atanları 
ve genel başkanlarını, çeşitli İsimlerle kendi
lerini Fetöcülükle suçladıklarını söyledikten- 
sonra konuyu Yılmaz’a getirdi. Devamı 4’de

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İl 
Yönetim Kurulu üyeleri, Gemlik İlçe Başka 
nı Cemil Acar ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’ni zi
yaret etti. Akkuş, sendikalı işçi sayısının 
azaldığına dikkat çekerek; "Türkiye’de 
yaklaşık bir milyon, Bursa’da yaklaşık 96 
bin sendikalı var. Şendi katarın elde ettiği 
haklar ve kazanım lar yavaş yavaş kaybolu 
yor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her 
zaman yanınızdayız” dedi. Haberi syf 2’de

üfriılelii Mehmetçiklere 
destehüriMisii

Türkiye’nin Suriye sınırında PYD/PKK 
yapılanmasının önlenmesi için Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’ye girerek 
Afrin kentine ele geçirmek için başlattı ğı 
girişime destek için yürüyüş düzenlendi. 
Yürüyüş, bugün saat 15.30’da Engelsiz 
Kafe önünden başlayacak. Sayfa 2’de

Belediye Başkanı Yılmaz’dan 
İyi Partili Haşan Toktaş’a ağır sözler; 

Yılmaz FETÖ tarafındas 
aldatıldığını söyleıli 
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İyi 
Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Haşan 
Toktaş’ın İyi Parti Gemlik İlçe Kongre 
sinde kendisine yönelik ithamlarına 
cevap verdi. Haberi sayfa 4’de

Oaha'T’V®

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

pumn
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YAKINDA X

______----------------HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR M
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
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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CHP İl Başkanı Gemlik İlçe örgütünü ve Türk Metal Sendikası nı ziyaret etti

fikkus “Her zaman yanınızdayız"
CHP Bursa il Baş 
kanı Hüseyin 
Akkuş, il Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Gemlik ilçe Başkanı 
Cemil Acar ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Armutlu 
ilçe Başkanı Ali 
Çetinkaya ile bir
likte Türk Metal 
Sendikası 
Gemlik Şubesi’ni 
ziyaret etti. 
CHP heyetini Türk 
Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Kemal Dur
maz karşıladı. 
İl Başkanı Hüseyin 
Akkuş, ziyarette 

yaptığı konuşmada, 
sendikalı işçi sayısı 
nın azaldığına dik 
kat çekerek; “Türki 
ye’de yaklaşık bir 
milyon, Bursa’da 
yaklaşık 96 bin 
sendikalı var. Şendi 
katarın elde ettiği 
haklar ve kazanım 
lar yavaş yavaş 
kayboluyor. Cumhu 
riyet Halk Partisi 
olarak her zaman 
yanınızdayız” dedi. 
Akkuş, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
YAZAKİ konusunu 
da yakından takip 
edeceğini de 
ifade etti.

CEMİL ACAR; 
SENDİKAL 
HAKLARINIZI 
KORUYUN 
Gemlik ilçe Başkanı 
Cemil Acar ise 
sendikaların, hakla 
rım korumak için 

çaba içinde 
olduklarını belirte 
rek; “Her seçim 
dönemi sonrasında 
önümüze koyulan 
kıdem tazminatı ve 
işçiyi yakından il
gilendiren diğer 

konularda, gerek 
Türkiye Büyük Mil
let Meclisi’nde 
gerekse ilçe genelin 
de çalışmalar yapı 
yoruz. İşçilerin 
haklarını koruyan 
sendikaların her 

zaman yanında 
olacağız” dedi. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Kemal Durmaz ise, 
ziyaretleri için 
teşekkür ederek; 
“Bizlerin yanında 
siyasi parti ve sivil 
toplum örgütlerinin 
bulunması her 
zaman sendikaları 
güçlendirir. YAZAKİ 
işçileri konusunda 
Türk Metal Şendi 
kası avukatları işe 
iade davası açtılar. 
Süreci yakından 
takip ediyoruz” 
diye konuştu.

WiWmM|İW I HAYDİ GEMLİK BİRLİK OLALIM

AFRİN’DEKİ MEHMETÇİK E
DESTEK YÜRÜYÜŞÜNDE BULUŞALIM

Türkiye’nin 
Suriye sınırında 
PYD/PKK 
yapılanmasının 
önlenmesi için Türk 
Silahlı Kuvvet
lerinin Suriye’ye 
girerek Afrin ken
tine ele geçirmek 
için başlattığı 
girişime destek için 
yürüyüş düzen
lendi.

Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, Uludağ 
Üniversitesi, Gem
lik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
organize edilip 
desteklenen 

yürüyüş bugün 
saat 15.30 da 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık Yüksek 
Okulları ve Hukuk 
Fakültesi 
Kampüsünün 
önünde bulunan 
Engelsizler Kafe’nin 
önünden 
başlayacak. 
Yürüyüş, İstiklal

Caddesi’nde devam 
ederek, İskele 
Meydam’nda 
yapılacak konuşma 
ile sona erecek. 
Gemlik Belediyesi 
Yürüyüş için Türk 
bayrağı dağıttı.
Yürüyüşe 
katalacakların 
Türk bayraklarını da 
alarak gelmesi 
istendi.

23 ŞUBAT 2018 CUMA SAAT: 15.30 
ENGELSİZ KAFE (ÜNİVERSİTE ÖNÜ)

muinim Mk Bursa şanmhanlannı MlilmM
2017-2018 Eğitim ve 
Öğretim YıTi'Okullar 
arası Karate 
Şampiyonasında 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi’n- 
den Ayşenur 
Mutafile Elif 
Karagüzel Bursa il 
Birincisi, Eren 
Çetinavcı Bursa il 
ikincisioldular. 
Okul Müdürü 
Burhan İnan, 
Müdür Yardımcısı 
Hayrettin Arıcı ile

birlikte öğrenciler 
ilçe Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’u 
ziyaret ettiler. 
Önümüzdeki 
haftalarda yapılacak 
bölge karşılaşma 
larına katılacak olan 
öğrencileri kutla
yarak ödüller veren 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, başarının 
rastlantı olmadığını, 
çalışınca, gayret 
edince sportif 
alanda da önemli

başarılar elde 
edilebileceğini be
lirterek, onlardan 
bölge ve Türkiye 
Şampiyonası bek 
lediğini ifade etti. 
Ayrıca Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Burhan inan tarafın 
dan Kaymakamımız 
Sayın Gürbüz 
Karakuş’a filografi 
işlemeli Türk 
Bayrağı tablosu 
hediye etti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfezi- Güler Ajans
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Istilılal Marsı nanşmasınfla CBftL birinci olılu
12 Mart İstiklâl 
Marşı’nın Kabul 
Edildiği Günü ve 
Mehmet Âkif 
Ersoy’u Anma 
Günü etkinlikleri 
kapsamında, 
ilçemiz liseler arası 
İstiklâl Marşını 
Güzel Okuma 
Yarışması 
düzenlendi. 
İlçemizdeki liseler 
arası yapılan 
yarışmada, birinci 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Eda 
Kuruoğlu oldu. 
12 Mart İstiklâl 
Marşı’nın Kabul 
Edildiği Günü ve 
Mehmet Âkif 
Ersoy’u Anma 
Günü etkinlikleri 
çerçevesinde 
liselerde öğrenim

gören öğrencileri, 
Türk dilini doğru, 
etkili ve kurallarına 
uygun olarak konuş 
maya özendirerek 
öğrencilerin dilimizi 
güzel ve düzgün

kullanma yetene 
ğini geliştirmek, 
Mehmet Âkif
Ersoy’u tanıtmak ve 
İstiklâl Marşı’nın 
ruhuna uygun 
okunmasını sağla 

mak amacıyla 
düzenlenen yarış 
mada birinci olan 
öğrenci belli oldu. 
Öğrencilere toplum 
karşısında kendi
lerini ifade etme 

becerisi ve özgüven 
kazandır mak, 
öğrencileri mizin 
şiir sanatına ilgi 
duymalarını 
sağlamak amacıyla 
Bursa’da yapılacak 
olan İstiklâl Mar 
şı’nı Güzel Okuma 
Yarışmasında 
ilçemizi temsil 
edecek öğrenci be
lirlendi.
ilçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen yarışmada, 
jüri üyeleri Müzik ile 
Türk Dili Edebiyatı 
öğretmen terinden 
oluşturul du. Şiire 
hâkimiyet, beden 
dili, vurgu, tonlama 
ve Türkçe’yi kul
lanma, diksiyon, 
şiiri hissettirebilme, 
sahne hâkimiyeti 

gibi değerlendirme 
kriterlerinin esas 
alındığı yarışma 
Özdilek Cevdet- 
Aynur Mayruk Kız 
Anadolu Imam- 
Hatip Lisesi Konfer
ans Salonunda 
yapıldı.
Yapılan 
değerlendirmede 
Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Eda 
Kuruoğlu birinci 
seçildi. İlçemizde 
birinci olan öğrenci, 
yapılacak il fi
nalinde ilçemizi 
temsil edecek. 
Ayrıca 12 Mart 
2018Pazartesi 
günüilçemizde 
yapılacak pro
gramda dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri verilecek.

Facebook sayfamız^: Gemlik Körfez - Güler Ajans

TEŞEKKÜR
Odamızın 21 Şubat 2018 tarihinde yapılan 

genel kurul toplantısında, şahsım ve arkadaşlarımın 
yeniden göreve seçilmesi nedeniyle 

destek veren tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, 
gösterilen ilgiye ve genel kurulumuza katılan 

resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, 
Emniyet teşkilatına, 

İlçe Seçim Kurulu görevlilerine 
teşekkürü borç bilir, 

her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu, 
onlara hizmet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek isteriz

Ekibimizle Hizmet İçin Devam Ediyoruz.

İsmail BEKİ
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
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Güne Bakış
Belediye Başkanı Yılmaz’dan İyi Partili Haşan Toktaş’a ağır sözler;

U - - - - V II -

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Refik Yılmazda “Aldatıldık”dedi
Bu konuya özellikle Gemlik’te değinmek 

istediğini söyleyen Toktaş, nedenini de 
açıkladı.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın bir gezide 
Avrupa da bir kilise defterine yazdığı yazının 
fotoğrafını gösterdi ve yazıyı okudu:
“Yılmaz’ın el yazısıyla yazılmış olan o yazı 

şöyleydi:
“Dinler arası diyalog diyor bir büyüğümüz.

Bugün daha çok ihtiyaç var buna.”
Bunu kilise ziyaretinde bir hatıra defterine 

yazar gibi yazdığını söylüyor Toktaş.
Ve... “Kim bunu yazan” diye devam ediyor. 

“Gemlik’in Belediye Başkanı olan şahıs Fetö 
cünün kralıdır. Utanmadan, allanmadan biz 
lere Fetöcü diyorlar” diyor.

Toktaş, bu konuşmasından sonra şöyle 
devam ediyor:

“Biz düşüncelerimizle, ismimizle hiçbir za 
man ne Fetöcü olduk, ne bilmem neci.

Biz, Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Fikri hür, 
vicdanı hür” insanlarız. Biz aklımızı hiç kimse 
ye emanet etmeyiz. Biz kim var diye soruldu 
ğunda, sağımıza da solumuza da bakmadan 
“Ben vanm” diyen irademizi gösterebilecek 
insanlarız.

Onun için Yunus Emre ne diyor. “İlim, ilim 
bilmektir, ilim kendin bilmektir.”

Önce kendilerini bilecekler. Biz kendimizi 
biliyoruz. Kapasitemizi biliyoruz, onun için 
bu ufuksuz ve beceriksiz insanlardan önce 
Gemlik Belediyesi’ni, aradından da Türkiye- 
Cumhuriyetini kurtaracağız.”

İşte Refik Yılmaz’/ kızdıran Haşan Toktaş’ın 
bu sözleri olmuş.

Yılmaz fetöcü olmadığını, 15 Temmuz gece 
si neler yaptığını yandaki haberde okursu 
nuz.

Yılmaz, kendisinin Milli Görüş çizgisinden 
geldiğini, Ak Parti kurulduktan sonra da 
Recep Tayyip Erdoğan çizgisinde olduğunu 
söylüyor.

Kendisini fetöcülükle suçlayanları ise; 
“Ahlaksız”, “Edepsiz”, “Haysilet Celladı” 
olarak suçluyor!

Kilisede yazdığı o cümlenin Fettullah 
Gülen’in Hoca zannedildiği dönemde söylen 
diğini belirterek; “Dinlerarası diyalog 
aldatmacası altında meğerse Islamı pro 
testanlaştırma şeytanlığı da yapmış, biz 
ler de dünya barışına hizmet ediyorsan 
mışız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 
maalesef aldatılmışız!” diyor.

Sayın Yılmaz aynı Cumhurbaşkanı gibi 
aldatıldığını söylüyor.

Ama yalnız Fetö övgüsü bu sözle kalın 
mıştı. Meclisteki konuşmaları var, sonra 
Umurbey de Fetö’nün Bursa da kurduğu 
Uludağ Eğitim ve Kültür Vakfı’na verdiği 
Belediye arsası var unutmayın.

Gemlikli vatandaş kimin ne olduğunu 
biliyor, hiç üzülmeyin Kripto Fetöcüler 
şimdi hocalarına en çok küfür edenler 
bunu da unutmayın.___________________

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, iyi Parti 
Genel idare Kurulu 
Üyesi Haşan 
Toktaş’ın İyi Parti 
Gemlik İlçe Kong 
resinde kendisine 
yönelik ithamları 
na cevap verdi. 
Başkan Yılmaz 
yaptığı açıklamada; 
İyi Parti Genel 
İdare Kurulu üyesi 
Haşan Toktaş siya 
si eleştiri sınırları 
dışına çıkarak, had
dini aşarak, şahsı 
na ilgili algı operas 
yonuna girişiminde 
bulunduğunu 
söyledi.
Yılmaz, 1989 yerel 
seçimlerinden 
itibaren 29 yıldan 
beri bayrak asma 
afiş yapıştırma ile 
başlayıp, Milli 
Görüş ve Ak Par
tide değişik görev 
lerde bulunduğunu 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın çizgisinde 
aralıksız koştur 
muş olan şahsını, 
fetöcülükle itham 
etmenin ahlaksız 
hktır, edepsizliktir, 
haysiyet cellatlığı 
olduğunu söyledi.

MAALESEF 
ALDATILMIŞIZ

Refik Yılmaz şöyle 
devam etti:
"2010 yılında Kilise 
defterine yazılan 
cümlenin, fetö hai 
ninin hoca zanne 
dildiği dönemde 
sarf edil miştir. O 
yıllarda siyasi 
büyüklerimizin, bir 
çok siyasi liderin 
ve hatta şimdiki 
Diyanet işleri 
Başkanımızın bu 
konudaki iltifat 
larının yanında bu 
cümle kayda değer 
bir cümle değildir. 
FETÖ, dinler arası

diyalog aldatmaca 
sı altında meğerse 
İslâmî protestanlaş 
tırma şeytanlığı da 
yapmış, bizler de 
dünya barışına 
hizmet ediyorsan 
mışız. Cumhurbaş 
kanımızın ifadesiy 
le maalesef aldatıl 
mışız. Bir insanı 
geçmişte sarfetmiş 
olduğu tek cümley 
le değil, hayatının 
ve yaptıklarının 
bütünüyle değer 
lendirmek lazım.

FETÖYLE 
ETKİN MÜCADELE 
VERDİK..

Gemlik’te 15 Tem
muz hain darbe giri 
şimine karşı enet 
kili mücadeleyi ver 
dik. Darbe görü 
nümlü işgal projesi 
nindaha ilk saat 
lerde Belediye 
merkezi anons sis
teminden hemşeh 
rilerimizi meydan
lara çağırdık. O 
gece büyük risk 
oluşturan Askeri 
Hara’nın tüm yolla 
rını iş makinaları ve 
hemşehrilerimizle 
kestik. Valimizin 
talimatları üzerine 
Istanbul-Bursa 
karayolunun geliş- 
gidiş istikametinde 
yolu trafiğe kapat 
tık. Darbenin ilk 

saatlerinde talima 
tımızla Asım Koca 
bıyık caminin mina 
re mahyalarına 
"Darbeye Hayır 
Demokrasiye Evet” 
yazılarını Türkiye’ 
de ilk defa bizler 
yazdırdık. Fetö İha 
net çetesine tavrı 
mız açıkken, bu 
aşağılık ve alçak 
iftirayı bize her 
kim atıyorsa, yazılı 
- görsel veya 
sosyal medyada 
her kim bizi itham 
eder şekilde yazı 
yorsa ahlaksızdır, 
edepsizdir, haysi 
yet yoksunudur, 
müfteridir.

BIYIKU’YA YOL 
AÇMAK İÇİN 
İFTİRA ATIYOR 
Açıkça anlaşılıyor 
ki; Yerel hizmetleri 
mizi hazmedeme 
yen Haşan Toktaş 
da 2014 seçim
lerinde hezimete 
uğrattığım bir 
Belediye Başkan 
adayı, kendi par
tisinden şimdilik 
İlçe başkanı, 2019 
da tekrar Belediye 
Başkan adayı olaca 
ğı için ona yol 
açmak amacıyla 
böyle bir iftirayı 
tercih etmiş tir. 
Kamuoyuna bir kez 
daha ifade ediyo
rum ki; fetö terör

Örgütünün lideri 
40 yıl kendisini 
Milletimize hoca 
diye yutturmuş 
gerçekte bir şarla 
tandır, 15 Temmuz 
Şehitlerimizin 
baş katilidir. 
Ekmeğini yediği, 
suyunu içtiği 
Ülkesini Türkiye 
düşmanlarıyla 
işgale yeltenen 
vatan hainidir. 
Liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan, 
FETO’nün gerçek 
yüzünü ortaya 
çıkarma cesaretini 
göstermeseydi 
Milletimiz hâla 
hoca zannedecekti.

EY HAŞAN 
TOKTAŞ! 
Ey Haşan Toktaş;
15 Temmuz ihaneti 
ortadayken ve 
vatan uğruna 250 
şehlamız varken, 
peşinden gittiğiniz 
lideriniz bu güne 
kadar FETÖ’ye 
katil diyebilmiş 
midir? Vatan haini 
diyebilmiş midir? 
Fetö’nün Vatan 
hainliğinden yargı 
lanması gerektiği 
ni, dolayısıyla ipini 
elinde bulunduran 
ABD’nin Türkiye’ye 
iade etmesi gerek 
tiğini söyleyebil 
m iş midir? 
Söyleyemez çünkü; 
firari fetöcüler sizin 
liderinizi her 
fırsatta destekliyor 
ve siz de bu durum 
dan rahatsız olma 
dan aynı çatı altın 
da siyaset yapıyor 
sunuz. Sonra da 
başkalarına çamur 
atıyorsunuz. 
Güneş balçıkla 
sıvanmaz. Bizim 
hayatımız ve hiz 
merimiz ortadadır. 
Vatan hainleriyle 
hiçbir bağımız ve 
işimiz olmaz.’’

KAŞCDC BtKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

4) SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AUANS
MATBAACILIK - VAVINCILIK - REKLAMCILIK________

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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fiemlik Yelken Kulübü nden I rmak Tomak birinci ölün
İstanbul Yelken 
Kulübünün 
düzenlemiş olduğu 
İstanbul Ligi & Tro- 
fesi'ne Bursa’ yı 
temsilen Gemlik 
Yelken Kulübü Opti
mist Junior sporcu
muz Irmak Tomak, 
Optimist sınıfında 
katılım gösterdi.
Nisan, Haziran, 
Temmuz ve Kasım 

aylarında 
gerçekleşen 6 ayak 
ve 24 yarış ile 
sonuca ulaşıldı. 
14 kulübün mü
cadelesine sahne 
olan yarışlarda 
Optimist sınıfında 
40, Optimist 
Junior sınıfında 104 
spor cu finişi ilk 
geçebilmek için 
kıyasıya rekabet et

tiler.
Uzun maratonun 
sonuna gelindi 
ğinde ise Optimist 
Junior sporcusu 
Irmak Tomak 
kürsüde hak ettiği 
yeri aldı. Junior 
sınıfında 104 
sporcu arasında 1. 
Olup, yarışları 
başarılı bir şekilde 
tamamladı.

Gemlik Yelken 
Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, 
“Kendisini zorlu 
geçen bu mü
cadelede almış 
olduğu başarıdan 
dolayı kutluyor 
gelecekte daha 
büyük başarılara 
imza atmasını 
temenni ediyoruz.” 
denildi.

GBAL Kariye Günleri nin konuğu Pekgiruln olft
Celâl Bayar Anado 
İu Lisesi’nin yıl 
içinde düzenlediği 
kariyer günlerinde 
öğrenciler, yeni 
konu ve konuklarla 
buluşmaya devam 
ediyor. Bu ayki 
söyleşi programının 
konuğu Uzman 
Psikolog Işık 
Pekgirgin oldu. 
Pekgirgin, yüksek 
öğretimdeki Reh 
berlik ve Psikolojik 
Danışmanlık bölü 

mü ile Psikoloji 
bölümünü tanıttı. 
Psikologların 
eğitimi, sorumlu 
oldukları görev 
konuları, çalışma 
alanları ve kurum 
lan hakkında bil
giler verdi.
Öğrenciler, Uzman 
Psikolog Işık 
Pekgirgin’e merak 
ettikleri birçok soru 
yöneltti.
Öğrencilerin sorula 
nm içtenlikle ya

nıtlayan Pekgirgin, 
bu tarz söyleşi 
programlarının 
yararlı olduğunu 
söyleyerek meslek 
seçiminde bilinçli 

olmalarını istediği 
öğrencilere 
başarılar diledi*. 
Okul Müdürü Kamil 
Beki, “Öğrencileri 
mizin, kendilerine 

en uygun ve seve 
rek çalışacakları 
meslekleri seçip 
huzurlu ve başarılı 
çalışma hayatı 
edinmeleri için 
elimizden geleni 
yapıyo ruz. Onları 
doğru alanlara yön
lendirmek istiyoruz. 
Öğrencilerimizi ko
nunun uzmanlarıyla 
buluşturup Öğrenci 
terimizin meslekî 
sorulara doğru 
yanıtlar bulmalarını 

sağlıyoruz. Yıllardır 
yaptığımız bu 
çalışmalarda 
bize katılan tüm 
uzmanlarımızın 
çok değerli katkıları 
oldu. Meslek 
tanıtımında 
öğrencilerimize 
rol model olan tüm 
katılımcılarımıza 
eğitime katkıların 
dan dolayı ayrı 
ayrı tekrar teşekkür 
ederim.” diye 
konuştu.

Ülkü Ocakları Çakıroglu’nu anma programı düzenledi
Ülkü Ocakları 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı 
20 Şubat 2015’de 
PKK’lı teröristler 
tarafından Ege 
Üniversitesinde 
öldürülen Fırat 
Yılmaz Çakıroğ 
lu’nu vefatının 3. 
Yılında ocak 
binasında 
düzenlenen

program ile andı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile 

başlayan programa 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Geçmiş 
Dönem Ocak 
Başkanı Kartal 
Gülmez, MHP İlçe 
Yönetimi, liseli ve 
üniversiteli ocak 
mensubu gençler

katıldı. konuşmayı
Günün anlam ve Ortaöğretim Birim
önemini belirten Başkanı Mustafa

Doğru yaptı.
“Fırat ağabeyin 
emanetine sahip 
çıkacağız. Bizler 
yetişecek ve 
ülkemizin geleceği 
adına projeler 
üreteceğiz. Türklük 
gurur ve şuuru 
İslam ahlak ve 
fazileti ile donan 
mış nesillerle bu 
millete olan derin

sevgimizi 
çalışmalarımız ile 
taçlandıracağız. ” 
dedi.
Program Ülkü 
Ocaklı gençlerin 
hazırladığı sunum, 
şiir dinletileri ve 
Çakıroğlu adına 
yazılan türkülerin 
seslendirilmesi ile 
devam etti.

Vali Küçük: "2020 yılında ila BursalIlar hızlı trene binecekII

Bursa'nın öncelikli 
sorunlarının başın 
da gelen ulaşım ve 
trafik konusuna da 
ciddi önem verdik
lerini kaydeden Vali 
Küçük, "Özellikle 
minibüslerin park 
ve durak konusun
daki cezalan nda re
vizyon yaptık. Bu 
konudaki yaptı

rımlarımızı ağırlaş 
tırdık. Büyükşehir 
Belediyesi bu 
konuda zaten 
aralıksız çatışıyor. 
Üst geçit, tıraşlama, 
yan yollar ve akıllı 
kavşaklar ile trafik 
akışı yüzde 20 
rahatladı. 475 tane 
yeni kamerayı 
(MOBESE) devreye

sokacağız. Yaz so
nuna kadar trafikte 
yüzde 40 seviyele 
rinde rahatlama söz 
konusu olacak" 
açıklamasında 
bulundu.
Hızlı tren projesinin 
katrilyonlara 
varan ihalesinin 15 
Mart’ta yapılacağını 
söyleyen Küçük,

2020 yılında da
BursalIlar hızlı 
trene binecek" 
dedi. Bursa'da 
ciddi boyutlara 
ulaşan hava 
kirliliğine 
de dikkat çeken 
Küçük, bacalı 
sanayiden vazgeçil 
mesi gerektiğini 
vurguladı.
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Bahçelerin altı otopark olabilecek
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yerle 
şim yerlerinde 
araçların yol açtığı 
park ve trafik 
sorunlarının çözü 
mü için otopark
lara yönelik yeni 
düzenlemeye gidil
erek binalardaki 
her konut için bir 
otopark alanı 
ayrılması zorunlu 
luğu getirildi. 
Bakanlık tarafın 
dan hazırlanan 
yeni Otopark 
Yönetmeliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikle 
araçların yol açtığı 
parklanma ve trafik 
sorunlarının çözü 
mü için otopark 
yapılmasını gerek
tiren bina ve tesis 
lerde otopark

bırakmak kaydıyla

ihtiyacının miktar, 
ölçü ve diğer 
şartlarının tespit ile 
giderilme esasları 
düzenlendi.
Bu kapsamda eski 
yönetmelikte yer 
alan her üç daireye 
bir otopark 
zorunluluğu, her 
bir daireye bir 
otopark alanı 
ayrılması şeklinde 
revize edildi.
Ayrıca belediye 
lerin bu sayıyı 
ihtiyaca göre

artırabilmeleri 
sağlandı.
Her otopark yeri 
nin, belediyelerce 
bu yönde karar 
alınması halinde, 
ait olduğu bağım 
sız bölümün eklen
tisi olarak tapuda 
belirtilebilmesi 
olanağı da getiren 
yeni yönetmeliğe 
göre ön bahçe 
genişliği en az 7 
metre olan parsel 
lerde, binaya en az 
2 metre mesafe

ön bahçede açık 
otopark 
yapılabilecek. 
BAHÇELERİN 
ALTI OTOPARK 
OLABİLECEK 
Zeminin altında 
kalmak kaydıyla 
yan ve arka 
bahçelerin 
tamamının altı, ön 
bahçenin de yola 3 
metre mesafe 
kalana kadar altı 
tamamen otopark 
yapılabilir hale 
getirilecek.
Komşu iki parselin 
sahiplerinin 
anlaşması ve 
tapuya şerh 
düşülmesi halinde 
de aradaki duvar 
kaldırılarak bu 
alanın geçiş yolu 
şeklinde düzenlen
mesi kaydıyla 
komşu bina

bahçeleri de ortak
otopark olarak 
kullanılabilecek. 
Öte yandan yeni 
yönetmelikle 
parselde mekanik 
otopark yapılabil 
meşinin önü 
açılırken, otopark 
yapımı mümkün 
olmayan parseller 
için de düzenle 
meye gidildi. 
Bu kapsamda 
mekanik ve otoma 
tik park sistemleri 
de kullanılmasına 
rağmen yine de 
otopark tesisi 
mümkün olmayan 
yapılar ile tarihi 
binalar ve cep 
hesinin darlığı ne
deniyle asgari 
otopark alanı teşkil 
edilemeyen yapılar 
haricindeki tüm bi
nalarda otopark 
bulunması zorunlu

olacak.
Otopark teşkil 
edilemeyen bu bi
nalara yürüyüş 
mesafesindeki 
başka bir otopark
tan yer göster
ilmesi gerekecek, 
bu durum tapuya 
şerh edilecek. 
Yeni yönetmelikle 
otopark teşkil 
edilememesi ne
deniyle otopark 
bedeli alınan 
parsellere ise 
mutlak suretle 
binanın İska 
nından önce 
otopark yapıl 
ması zorunluluğu 
getirildi. Böy 
lece otopark 
bedeli ödendiği 
için otopark 
yapımından 
imtina edilmesinin 
önüne geçilmiş 
olacak.

Bursa’da hedel daha rahat ulaşım olacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
geçtiğimiz aylarda 
toplu ulaşımda in
dirim yaptıklarını 
hatırlatarak bir kez 
daha indirim 
yapmayı düşün 
düklerini, toplu 
ulaşımın daha fazla 
tercih edilmesi için 
girişimlerinin 
süreceğini belirtti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Şubat ayı olağan 
Meclis Toplantı 
sı’nın ikinci otu
rumu yapıldı. Rutin 
gündem maddeleri 
görüşüldüğü

meclis toplantı 
sında, Büyükşehir 
Belediyesi ulaşım 
şirketi Burulaş 
yatırım ve projeleri 
de ele alındı.
Başkan Alinur 
Aktaş, toplu 
ulaşımda geçtiği 
miz aylarda indirim

yapıldığım hatır 
latarak, “Önümüz 
deki süreçte toplu 
ulaşımda bir kez 
daha indirim yap
mak istiyoruz. 
Toplu ulaşımın 
daha fazla tercih 
edilmesiyle ilgili 
girişimimiz de var.

Yazılımlarla ilgili 
ciddi yatırımlarımız 
olacak. Minibüsçü 
esnafıyla da görüş 
melerimizde 
dönüşüm yapılma 
sı ve elektronik 
sisteme geçilmesi 
gerektiğini ilettik. 
Bundan sonraki 
görüşmelerde de 
derdimiz bu ola
cak” dedi.

“Raylı sistemde 
kapasite iki 
katına çıkacak” 
Mecliste toplu 
ulaşım konusunda 
yapılacak 
çalışmalarla ilgili 
bilgilendirmede

bulunan Burulaş 
Genel Müdürü 
Mehmet Kürşat 
Çapar, raylı sis
temin kapasitesini 
iki katına çıkart 
mak için gerekli 
hazırlıkların yapıl 
dığını belirtti. Raylı 
ulaşımda işletme 
süresini 2 dakika 
ya indirmeyi hedef 
■ediklerini belirten 
Çapar, “Raylı sis
temde mevcut 
yazılım, ana omur
gada üç buçuk 
dakika, Emek ve 
Üniversite ile Kes 
tel hattı ekleme
sine ise 7 dakikada 
bir trene müsaade

ediyor. Şu andaki 
tabloda ise bunun 
üzerinde bir talep 
var. Var olan sis
temin kapasitesini 
yaklaşık iki katına 
çıkartmak için 
hazırlıklarımızı 
yapıyoruz” dedi. 
Çapar, bunun 
yanında otobüs 
kontrol merkezi ve 
otobüs şoförlerinin 
eğitiminin 
yapılacağı Buruluş 
Akademi ve Elek
tronik Denetleme 
Sistemi (EDS) ile 
ilgili gerekli 
çalışmaların da 
sürdüğünü 
kaydetti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ss

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel:(0,224)5139683GEMLİK|

KUÇUKKUMLA 
UZEinil SİTESİNDE

HAUUZIU Eşnu 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SAT1UK
05353781800

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ans
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2,5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek
Ingiliz Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(ABTA), Türkiye'nin, 
zorlu yılların 
ardından 2018 yaz 
dönemi için dikkate 
değer rezervasyon 
artışının desteği ile 
yeniden yükseldi 
ğini, seyahat 
şirketlerinin bu yıl 
Türkiye rezervas 
yonlannın 2015 
yılındaki seviyele 
rine yakın olabilece 
ğini bildirdiğini 
duyurdu.
ABTA’dan yapılan 
açıklamada, henüz 
seyahat şirketlerinin 
tama mından net 
güncel verilerin 
birliğe ulaşmadığı, 

birliğin aralık ayı 
verilerine göre yaz 
dönemi için Türkiye 
rezervasyonlarında 
geçen yıla kıyasla 
yüzde 69 artış kay 
dedildiği belirtildi. 
Açıklamada, 
"Türkiye, zorlu 
yılların ardından 
2018 yaz dönemi 
için dikkate değer 
rezervasyon 
artışının desteği ile 
yeniden yükseliyor. 
Seyahat şirketleri, 
bu yıl Türkiye 
rezervasyonlarının 
2015 yılındaki se
viyelerine yakın 
olabileceğini bildiri 
yor. Tatilcilere güzel 
tesislerde paranın

karşılığını veren bir 
tatil sunulması ne
deniyle İngiliz tu 
ristin Türkiye'ye 
dönmesi sürpriz 
değil." ifadeleri 
kullanıldı.
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) verilerine 
göre, İngiltere’den 
Türkiye’ye 2015

yılında 2 milyon 512 
bin 139 İngiliz turist 
geldi. Türkiye’ye 
gelen İngiliz turist 
sayısı 2016'da 1 
milyon 711 bin 481, 
geçen yıl ise 1 mi
lyon 658 bin 715 
oldu. ABTA'nın 
İngiliz seyahat 
acentaları ndan 
edindiği bilgi 

doğrultusunda bu 
yıl yaz sezonu için 
Türkiye rezervasyon 
larında 2015 yılında 
ki seviyelerin yakala 
nabileceği yönün
deki beklentisi, bu 
yıl tatilini Türkiye’de 
geçirecek İngiliz tur
ist sayısının 2,5 mi
lyonun üzerine 
çıkabileceğine 
işaret ediyor. 
ABTA’nın geçen 
yılın sonunda 
yayımladığı 
"2018’de Seyahat 
Trendleri" adlı ra
porda, "Seyahat 
şirketi TUI, 2018'de 
Türkiye için paket 
turları satışlarında 
yüksek bir artış kay

detti. Jet2holidays 
şirketi de bu za
mana kadarki en 
büyük kış dönemi 
kampanyasını 2018- 
2019 dönemi için 
başlattı. Manches- 
ter’dan yapılacak 
uçuşlarda 730 bin 
koltuk bu satış için 
ayrıldı." ifadeleri 
kullanıldı.
Dünyanın önde 
gelen tur operatör
lerinden Thomas 
Cook, şubat 
başında yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
Türkiye'de tatil yap
mak isteyen müşte 
rilerinin sayısında 
artış yaşandığını 
belirtti.

KPSS şanı nokl Binlerce lise mKunu memur alınacak
Birçok kamu kurulu 
şu Şubat ve Mart ayı 
içerisinde en az lise 
mezunu olmak 
şartıyla toplamda 10 
bin 500 memur alımı 
yapacak. KPSS’li ve 
KPSS’siz olarak 
başvuru yapılabile 
cek.
Kamu kurumu ve 
kuruluşlarında ek
siklikleri gidermek 
için Şubat ve Mart 
ayı içerisinde en az 
lise mezunu 10 bin 
500 memur alımı 
yapılacak. 
Başvurunun 
yapılabilmesi için 
KPSS şartı yok. 
Başvurular hem 
KPSS puanıyla hem

de KPSS puanı ol
madan olabilecek. 
Adaylar 10 bin 500 
kişilik kadroya 
memur olarak gire
bilmeleri için aranan 
nitelikleri taşımak 
zorundalar. Bunun 
yanında başvuru ya
pacak adaylar, 
başvurularını mut
laka belirtilen tarih
ler arasında

yapmalılar. Aksi 
takdirde başvuruları 
geçersiz 
sayılacaktır. Peki 
başvurular ne 
zaman başlıyor? 
Hangi kamu kurum 
ve kuruluşları hangi 
tarihlerde alım ya
pacak? En az lise 
mezunu memur 
olma hayali kuran 
vatandaşlara fırsat 

doğdu. Kimler 
başvuru yapabilir. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları 
adayların başvuru 
yapabilmeleri için 
bazı şartlar 
aramaktadır. Bu se
beple adaylar kadro
suna göre belirtilen 
genel şartları ve 
özel şartları taşımak 
zorundadırlar. Aday
lardan genel olarak 
aranan nitelikler; 
- 657 sayılı devlet 
memurları kanunun 
48. maddesindeki 
şartları taşımaları, 
- Sağlık açısından 
görevini yapmasına 
engel olabilecek 
herhangi bir sağlık 

problemi olmamak 
(engelli atımları 
Hariç), 
- Erkek adaylar için 
askerliğini yapmış 
olmak veya askerlik 
ile ilgisi bulunma
mak, 
- Türkiye Cumhu 
riyeti vatandaşı 
olmak gibi nitelikler 
genel olarak her 
ilanda belirtil 
mektedir.
- KPSS, YDS, 
Eğitim, Yaş gibi 
nitelikler özel olarak 
aranmaktadır. 
Kamu kurumlan ka
muya memur per
sonel alımı 
sırasında adaylar
dan Kamu

Personeli Seçme 
Sınavı şartı 
arıyorlar. TGRTnin 
haberine göre, bu 
sebeple adaylar 
kuramlarında 
belirlediği gibi 
2016 veya 2017 
yıllarında yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavından 
lise mezunları 
için KPSSP94, 
Onlisans mezunları 
için KPSSP93 ve 
Lisans mezunları 
için KPSSP3 
puan türünden 
kuramların be
lirledikleri taban 
puan da puan 
almış olmaları 
şarttır.

G
E
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

besmİ nal reler' DENİZ OTOBÜSÜ

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

ULAŞIM
Pemukkele 812 OO 28
DEMİZ UÇ AÛI 513 8® 13
Pagaaua A tunla Seyahat 814 63 82
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
sorar Turtam 812 10 7 2
KanbaroOlu-Eaadaş fi 1 4 46 4 0
Anrtur 6 14 4 7 7 1
Kamil Koç ® 1 2 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 20
Mar.8ağ.Ocağı 513 10 03
Tomokey Tomografi 513 65 20
Acıbadem 230 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 Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme l
Statyum I
OımBöl.Şef.
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. I 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sid. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Mü.
İŞ-KUR ____

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

121
186

514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 Gemlik Kftrfez GElEİlMM

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

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

513 18 46
513 71 66

51345 21-23
513 45 20

51457 96
513 23 25 

51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhisar

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

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

DAĞITICILAR
GEM D AŞ 
Aygaa 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
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 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6014 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BLACK PANTHER 
12.00-14.30-17.30- 

20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, 
biz masala dönüştürelim...

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

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

Kİ NALI K - NİŞANLlfc 
KAFTAN -

ÖZEL DİKİM 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ JİL0 
PROFGSYONEgf 

l kadromuzmB 
İHİZMETİNİZDE®,

jk-’Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDEN...DUGUN SALONU

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ
CEMİYETLERİNİZ ] 

İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ

rezervasyÖnlarimiz Terzioğlu Moda
BAŞLAMIŞTIR İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK
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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 j
irfanunluemlak.sahibinden.com

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Haşan Toktaş Belediye Başkanına yanıt verdi:

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Sırada Mamarabirlik seçimleri var
Şubat ayı genelde odaların seçimleriyle 

geçer.
Meslek odaları içinde Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası seçimleri geçtiğimiz gön yapıldı.
Bu arada Şoförler Odası, Minibüs ve Oto

büsçüler Odası seçimleri de tamamlandı.
Ses getiren seçimler ise Esnaf ve Sanatkar 

lar Odasının ki oldu.
Çünkü orada eski ve yeni başkan iki liste ile 

seçimlere katıldı.
Yarın ise, Marmarabirlik Gemlik Kooperatifi 

için sandık başına gidilecek. Devamı 4’de

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Haşan 
Toktaş, partisinin Gemlik İlçe Kongre sınae 
yaptığı konuşma sırasında, Gemlik Bele 
diye Başkanı Refik Yılmaz’ın Avrupa’da bir 
kilisenin defterine yazdığı Fettullah Gülen’i 
öven sözleri üzerine eleştirmesi ve “Fetö 
cü" suçlamasına Belediye Başkanının sert 
yanıt vermesi üzerine, Toktaş dün basın 
toplantısı düzenleyerek, Yılmaz’a “Geçmiş 
te Fetö’ye yardım ve yataklık eden sîzlerin 
bugün Fetö’yü bizlere yamamaya çalışma 
nız beyhude uğraşlardır" dedi. Syf2’de

Afrin’üeki 
Mehmetcik’e destek 

yürüyüşü yamld»

Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Baş 
kanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe jan
darma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce düzenlenen “Afrin’deki 
Mehmetçike Destek" yürüyüşü dün bin
lerce kişinin katılımıyla yapıldı. 2 ‘de

puron

pumn
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irmak 
SOKAK’TA 
YAKINDA

HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR 
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK

Şb : Fiyonkland Orhangazi Cad. Nö: 14/B GEMLİK

Daha’Y’Y® 
Rdımk'

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Haşan Toktaş Belediye Başkanına yanıt verdi:

Toldas, "Kamfınlmışudive neciştiremezsiniz”
iyi Parti Genel İdare 
Kurulu üyesi Haşan 
Toktaş, partisinin 
Gemlik İlçe Kongre 
sinde yaptığı konuş 
ma sırasında, Gem
lik Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz’ın 
Avrupa’da bir kilise 
nin defterine yazdı 
ğı Fettullah Gülen’i 
öven sözleri üzeri 
ne eleştirmesi ve 
“Fetöcü” suçla ma 
sına Belediye 
Başkanının sert 
yanıt vermesi üze 
rine, Toktaş dün 
basın toplantısı 
düzenleyerek, 
Yılmaz’a “Geçmişte 
Fetö’ye yardım ve 
yataklık eden sîz
lerin bugün Fetö’yü 
bizlere yamamaya 
çalışmanız beyhude 
uğraşlardır” dedi. 
Dün saat 12.30 da 
iyi Parti İlçe Merke 
zi’nde düzenlenen 
basın toplantısına 
İyi Pnrti İlçe Başka 
nı Adnan Bıyıklı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri dekatıldı. 
İyi Parti GİK üyesi 
Haşan Toktaş 
yaptığı açıklamada, 
siyaset kurumunun 
amacının herkesin 
millete, ülkemize ve

bulunduğu şehre 
hizmet etmenin hak 
ka hukuka uymakla 
birlikte adam gibi 
görevlerini yerine 
getirmek olduğunu 
söyledi. Toktaş, 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
“AYİNESİ İŞTİR 
KİŞİNİN LAFA 
BAKILMAZ 
Hepimizin amacı 
milletimize, ülkemi 
ze ve bulunduğu 
muz şehre hizmet 
etmek, hakka huku 
ka riayet etmekle 
birlikte, görevlerimi 
zi adam gibi yerine 
getirmektir. Siyaset 
kurumunun temel 
amacı da budur. Bu 
görevimizi yerine 
getirirken, siz ikti
dar mensubu ola 
rak, bizler de muha 

lefet mensubu ola 
rak, görev ve sorum 
tuluklarımızın idraki 
içerisinde olmak 
durumundayız.
Dün bilerek, isteye 
rek yaptıklarınızı 
bugün bir küçük 
çocuk edası ile 
kandırılmışız, par
don diyerek geçişti 
remezsiniz. Siz 
Kilise defterinde 
dahi Fetö yü yere 
göğe sığdıramaz 
ken daha düne 
kadar kurumunu 
zun tüm imkanlarını 
Fetö ı'efıfne kufı'diıcff 
rıyorken biz ise 
bugün durduğumuz 
noktadaydık. 
Geçmişte yaptıkları 
nızla adeta Fetö’ye 
yardım ve yataklık 
eden sizlerin bugün 
Fetö’yü bizlere ya

mama çalışmala 
rınız beyhude uğraş 
lardır. Şahsıma 
cevaben yaptığınız 
açıklamanızda 
başta Cumhurbaş 
kanı olmak üzere ta 
Diyanet İşleri Başka 
nına kadar Fetö nün 
tuzağına düşerek 
aldatıldığını ifade 
etmişsiniz. O koca 
koca devlet büyük
lerinin dahi aldatıl 
masını kendi aldatıl 
mışhğınızın meşrui 
yetine gerekçe say 
mışsınız. Siz bu 
ı’iünu'kçu olarak pek 
bilirsiniz ki konumu 
ne olursa olsun bir 
başkasının yanlış 
ve hukuksuz bir tu
tumu onun astı 
konumundaki insan 
ların yanlış ve hu 
kuksuz tutumlarına 

gerekçe olamaz. 
Sayın Refik Yılmaz, 
Beceriksiz ve usul
süz arsa satışları ile 
Gemlik Belediyesini 
zarara sokan, Gem
lik taşınacak açıkla 
manız ile olası bir 
depremden daha 
büyük bir ekonomik 
yıkıma sebep olan 
şahsınızın Kilise 
defterlerinde 
Fetö’ye methiyeler 
dizme konusunda 
ne kadar mahir oldu 
ğunuzu, Belediye 
imkanlarını sözde 
hizmet yolunda 
nasıl seferber ettiği 
nizi biliyoruz ve siz 
de teyit ettiniz.
15 Temmuz gecesi 
“Milletimiz’’ sizin 
kandırılarak düzeni 
nibozduğunuz 
“Devleti’’ sokaktan 
toplamıştır.
Fetö ile mücadeleyi 
parti programına 
alan tek parti “İYİ 
Parti”dir. Fetö ile il
gili milletimizden 
özür dileyip, 
hakkını veremediği 
niz makamı terk 
ederek hesap vere 
ceğiniz yerde bize 
akıl yetiştirmeye 
çalışmanızı milleti 
mize havale ediyo

rum. Ayinesi iştir 
kişinin lafa 
bakılmaz" 
Haşan Toktaş’ın 
basın açıklamasın 
dan sonra bir 
gazetecinin Bele 
diye Başkanının 
Adnan Bıyıklı’yı da 
eleştirdiğini buna 
karşı Bıyıkh’mn bir 
sözü olup olmadığı 
nı sorması üzerine, 
Bıyıklı şunları 
söyledi: “Benim de 
aday olduğum 
seçimlerde Sayın 
Refik Yılmaz galip 
mi geldi yoksa di
rekten mi döndü? 
Biz iki ay önce 
başladığımız siyasi 
yaşantımızda başın 
dan beri siyasette 
usul bu ve nezaketi 
bozmayacağımızı 
söyledik. Belediye 
başkanının yaptığı 
açıklama ne siyasi 
nezakete ne de 
siyasi usluba uy 
maktadır. Gemlik e 
güzel hizmetler 
yapmışsa halkımıza 
yapmıştır. Eğer 
Refik Yılmaz Fetöcü 
değilse, o zaman 
AKP Genel Merkezi 
karşımıza yeniden 
aday olarak 
koysun görelim"

Mrin'delıi Mehmetcik'e destek ıliriiııiişii yanıldı

Gemlik Kaymakam 
lığı, Belediye Baş 
kanlığı, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, İlçe 
Jandarma Komutan 
lığı ve İlçe Milli Eği 
tim Müdürlüğü’nce 
düzenlenen “Afrin 
deki Mehmetçike 
Destek” yürüyüşü 

dün binlerce kişinin 
katılımıyla yapıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu önündeki 
yürüyüş mehter 
katımı eşliğinde 
başladı.

Yürüyüşe, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Barış Bozkurt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, daire müdür

leri, okul müdürleri 
öğrenciler ve Gem
likliler katıldı.
“Şehitler ölmez 
vatan bölünmez” 
“Kahrolsun PKK” 
sloganlarıyla eller 
de Türk bayrak 
larıyla başlayan 
yürüyüş, İskele

Meydanı’nda son- 
buldu. Burada önce 
saygı duruşunda 
bulunuldu ardından 
İstiklal marşi*söylen 
di. Daha sonra ku 
ran dinletildi. Yürü 
yüş yapılan konuş 
mayla son buldu. 
Yürüyüşe katılan 

lara belediye 
tarafından lokma 
dağıtıldı. İstiklal 
Marşı söylen mesi 
sırasında ülkücü 
gençlerin “Boz 
kurt” işareti yaptığı, 
AKP’lilerin ise bazı 
lan “Raiba” işareti 
yaptığı gözlendi.



24 Şubat 2018 Cumartesi Gemlik Körfez

Bursa facianın eşiğinden Jöndü
Bursa'da köprülü 
kavşak inşaatında 
çalışan iş makinesi 
ana doğalgaz 
borusunu patlattı. 
Borudan tazyikle 
doğalgaz fışkırır 
ken, büyük panik 
yaşandı.
Olay öğle saat
lerinde Osmanga 
zi'ye bağlı Panayır 
Mahallesi'nde Alpiş 
inşaat'ın önünde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Panayır 
köprülü kavşağı 
inşaatı yanında yol 
çalışması yapan iş 
makinesi ana 
doğalgaz borusunu 
patlattı. Borudan 
büyük bir tazyikle 
gaz fışkırmaya 
başladı. Büyük 
panik yaşanırken, 
hemen çalışmalar

Bursa'da "Maui Balina" alarmı
Türkiye'de 143 
kişinin ölümüyle 
ilişkilendiren Bur
sa'da ise 16 yaşın 
daki bir gencin 
ölümüne sebep 
olan Mavi Balina" 
oyunu ile ilgili 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
araştırma başlattı. 
Emniyet Müdürü 
Osman Ak, "Genç
leri bu tür oyunlara 
sevk eden her türlü 
olguyu inceliyoruz. 
Çalışmalara 
başladık, arttırdıkça 
bilgilendirme 
yapacağız" dedi. 
Bursa'da geçtiğimiz 
gün yaşanan 
olayda, 16 
yaşındaki A.P. ve 
B.K. isimli iki lise 
öğrencisi Mavi 
Balina isimli oyunu 
oynadıktan sonra 
evden aldıkları san
dalye ve çamaşır 
ipiyle dışarıya çıktı. 
Gençlerden A.P. 
sandalyeye çıkarak 
kendisini iple 
çevredeki bir halı 
sahanın demirlerine 
asarken, arkadaşı 
B.K. ise olayın

durduruldu. İhbar 
üzerine Bursagaz, 
itfaiye, polis ve 
AFAD ekipleri kısa 
sürede bölgeye in
tikal ederek tertibat 
aldı. Ancak bu es
nada tazyikli gaz, 
kazılar sebebiyle 
oluşan toprak ve 
taşları etrafa 
püskürttü.
Püsküren çamur ve 
topraklar çok sayı 
da araçta hasara 
sebebiyet verdi.
Yoğun gaz civar
daki bir iş merke 

ardından kendisini 
yoldan geçen bir 
TIR'ın altına atmak 
istedi. Ancak TIR 
sürücüsünün du
rumu fark etmesiyle 
faciadan dönüldü. 
Sinir krizi geçiren 
B.K. daha sonra 
hastaneye 
kaldırıldı. Yaşanan 
bu olayın yankıları 
halen devam ed
erken Bursa il Em
niyet Müdürlüğü 
yetkilileri de inter
net üzerinden oy
nanan ve gençleri 
adeta esir fâden 
"Mavi Bali .a" 
oyununu mercek 
altına aldı.
İl Emniyet Müdürü 
Osman Ak, katıldığı 
mevlit sonrası 
yaptığı açıklamada, 

zine de doldu. 
Plaza çalışanları ve 
esnaf zor anlar 
yaşadı. Kapılar 
kapatılıp bina 
tahliye edildi. Bazı 
vatandaşlar gazdan 
etkilendi.
Polis ekipleri her
hangi bir patlama 
ihtimaline karşı 
emniyet şeridiyle 
bölgeyi çevirdi. 
Meraklı vatandaşlar 
olay yerinden 
uzaklaştırılırken, 
Bursagaz ekipleri 
ana vanadan gazı 

oyunla ilgili çalışma 
başlattıklarını 
söyledi. Ak, bu tür 
durumlara karşı 
Emniyet Müdürlüğü 
olarak ellerin 
den geleni 
yapacaklarını 
kaydederek, "Son 
günlerde yaşanan 
olaylar karşısında 
Emniyet Müdürlüğü 
olarak gençleri bu 
tür oyunlara teşvik 
edecek her türlü 
şeyi elimizden 
geldiğince takip 
ediyoruz. "Şuan 
için tam anla 
mıyla şöyle bir 
çalışmamız var" 
dememiz doğru 
olmaz, biz za 
manla çalışmaları 
arttırdıkça 
konuyla ilgili

hemen kesti. 
Doğalgaz borusunu 
onarmak için 
çalışmalara 
başlandı. Bölgede 
yaklaşık bir saat 
panik yaşanırken, 
herhangi bir pat
lama olmaması 
faciayı önledi.
Bölge esnafı 
çalışma yapan 
müteahhit firmanın 
elektrik ve su 
borularını da daha 
önce patlattığını, 
hiçbir plan ve 
proje olmadan 
kazı yapıldığını 
söyledi. Polis ekip
leri araçlarında 
hasar bulunan 
sürücülerin 
ifadelerine 
başvurdu. Öte 
yandan trafik akışı 
daha sonra nor
male döndü.

Sayfa 3

Bursa'dakola 
hıısızları yakalandı!

Bursa'da hırsızlık için girdikleri çiğ 
köfte dükkanından ve kahvehaneden 
televizyonlar ve kola çalan 2 hırsız 
cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye 
göre, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar 
Mahallesi Hancı Cadde üzerinde bulu
nan bir çiğ köfte dükkanına ve kahve
haneye iki hırsız girdi. Hırsızlar iki 
mekandan da televizyonları çalarken 
çiğ köfte dükkanında bulunan kolaları 
da çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları 
inceleme sonucu kimliklerini belirledik
leri iki hırsızı yakaladı. Ekipler 
televizyonların yanı sıra çok sayıda 
kolayı da hırsızlarla birlikte ele geçirdi. 
Emniyete götürülen Önder Y. ve Caner 
L. sevk edildikleri mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza evine gönderildi.

bilgilendirme de 
yapacağız.
O konunun dışında 
uyuşturucuya karşı 
mücadelemiz de 
devam ediyor. 
Gençlerimiz için 
sportif ve sosyal 
aktiviteler düzenle
mek hepimizin 
görevi. Biz 
Yavuzselim Ma
hallesi'nde de eli 
mizden gelenin en 
iyisini yapmak için 
uğraşıyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
Camide okunan 
mevlidin ardından 
Yavuzselim 
Gençlerbirliği 
Spor Kulübü'ne ait 
lokali de ziyaret 
eden Ak, burada 
kulübün 
bünyesinde top 
koşturan çocuklarla 
bir araya geldi. 
Kulüp yöneticileri 
ve sporcuları 
kendilerini yalnız 
bırakmayan Ak'a 
spor kulüplerine 
ait formayı 
hediye etti. Ak, 
görüşmelerin 
ardından 
mahalleden ayrıldı.

Mininiiscayııcayıryanıl

Edinilen bilgilere göre minibüsün sahibi 
Metin Aydın dün akşam servisini 
tamamladıktan sonra aracını Ömerbey 
Mahallesi Deniz Caddesi'ne park etti. 
Gece saat 03.30 sıralarında belirlene
meyen bir nedenle araç yanmaya 
başladı ve kısa süre içinde alevler 
minibüsü sardı.
Yangını fark eden vatandaşlarca aranan 
itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yapılan soğutma çalışmalarının 
ardından minibüsün kullanılamaz hale 
geldiği belirlendi, ilçe Emniyet 
Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmanın 
başlatıldığını ve aracın yandığı yerde 
bulunan kameralarca kaydedilen görün
tülerin incelemeye alındığını bildirdi.



24 Şubat 2018 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Göne Bakış
Türkiye’nin en büyük kadın korosu olan Nilüfer Kadın Korosu 

Gemlik ANAÇEV’e destek için 8. konserini verecek

Sırada Mamarabiriik seçimleri var 
Bu seçimlerde de iki liste çekişecek. 
Bir liste bugünkü Kooperatif Yönetim Kurulu 

BaskaPi İbrahim Demirin başını çektiği, Birlik 
Başkanı Hidamet Asa ve Birlik Yönetim Kurulu'nun 
Gemlikli üyesi Osman Bostancı’nın desteklediği 
liste.

İkinci liste ise; eski Gemlik Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve bir dönem Birlik Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin Pekerin listesi.

Bu iki liste pazar günü kongrede yapılan seçim
lerde çekişecekler.

Her iki liste tarafları kongre delegelerini gezerek 
kendilerine oy istiyorlar.

Pırıltı Düğün Salonu’nda yapılacak kongre saat 
11.oo de.

Bu kongre ardından nisan ayında yapılacak iki 
oda seçimlere kalıyor geride.

Bunlardan birincisi tarihleri belli olan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Ticaret Borsası seçimleri...

Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 11 meslek 
komitesi için çalışmalar sürüyor.

Meslek Komiteleri, Odanın meclisini oluşturacak. 
Onun için önemli. Birçok grupta iki liste hazırlığı 
var.

Bir yandan da meclis içinden çıkacak oda yöne
tim kurulu için çalışılıyor.

GTSO'sının yönetim kurulu başkanlığı için 
adaylığını açıklayan bugünkü Oda Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir oldu.

Ağdemirin rakibi ise Mahmut Solaksubaşı. 
Solaksubaşı basın açıklamasıyla adaylığını 

açıklamamakla birlikte yoğun bir çalışma içinde 
olduğu, meslek komiteleri üzerinde listelerin 
hazırlandığını duyuyoruz.

Bunun yanında bir çalışma da Ticaret Borsası’n 
da sürüyor.

Ticmt Borsası bugünkü başkanı Özden Çakır ve 
arkadaşları yeniden yönetime talip olurlarken, ses
siz sedasız çalışıyorlar.

Çakırin karşısında ise iki rakip var.
180 kusur üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda aktif 

görülen bir aday Erkan Eren.
Dün bizi yeniden ziyaret ederek çalışmaları 

hakkında bilgi verdi.
Bir aday da Zeytin Toptancılar Sitesi Yönetim Ku

rulu başkanı Serdar Özaydın.
Özaydın da sessiz sedasız çalışmalarını yürütü 

yor. Pek bizim gözümüze çarpmıyor.
Bu seçimlerin tamamlanmasından sonra, Gemlik 

Sivil Toplum kuruluşları odalar bazında seçim 
çalışmalarını bitirmiş olacak.

HAŞAN TOKTAŞ’TAN YILMAZ’A CEVAP 
Dünkü gazetemizde İyi Parti ilçe Kongresinde

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın bir Avrupa 
gezisinde kilise defterine yazdığı bir yazıyı okuyan 
GİK üyesi Haşan Toktaş, Yılmaz'/ Fetöcülükle 
suçlamıştı. Yılmaz da bu açıklamaya çok ağır bir 
açıklama ile karşılık verdi.

Dün, Toktaş Gemlik’e gelerek basın karşısında 
Belediye Başkanının açıklamalarını yanıtladı.

Bu sürtüşme bakalım nereye kadar gidecek. 
Bizden sîzlere duyurması.
Haklıyı, haksızı siz ayıracaksınız.

DllUMNntHHli

Türkiye’nin en 
büyük kadın ko
rosu olan Nilüfer 
Kadın Korosu 
8.kez Gemliklilerle 
buluşacak. 
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi yararına 
Pazar günü saat 
20.oo de Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
kampüsündeki 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
verilecek konser 
için hazırlıklar 
tamamlandı. 
Dev konser

ANAÇEV Gemlik 
Şubesi yararına 
düzenleniyor. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Başkanı Meziyet 
Tunah gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Nilüfer Kadın Koro- 
su’nu Gemlik’te 8. 
kez ağırlamaktan 
onur duyacaklarını 
belirterek, “Bu 
muhteşem konseri 
izlemek isteyen 
Gemliklilerin derne 
ğimize destek için 
bastırdığımız bağış

kartlarından alarak 
yoksul çocukların 
eğitimine katkı 
koyacak. Bağış 
kartlarımızın büyük 
çoğunluğu satıldı. 
İsteyen hemşehrile 
rimiz satış noktala 
rından veya girişte 
bağışta bulunarak 
konseri izleyebilir. 
Bir yandan çok 
güzel bir konseri 
izleyecekler, öte 
yandan da yok 
sul çocukların 
eğitimine destek 
için bir tuğla da

onlar koymuş 
olacaklar." dedi.
25 Şubat 2018 
Pazar günü Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Kampüsündeki 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’n- 
deki Türk Sanat 
Müziğinden 45’lik- 
lere konseri 105 
kadının oluştur 
duğu Nilüfer 
Kadın Korosu’nun 
Koro şefliğini ise 
Dr. Aysel Gürel 
yapıyor.

MııııiıilııiıııırtırtgHı
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, yaptıkları 
denetimlerde, 
yayalara ayrılmış 
yollara ve engelli 
geçitleri üzerine 
park eden araçlara 
ceza yazıyor. 
Vatandaşlar 
tarafından gelen 
şikâyetler üzerine 
denetimleri 
sıklaştıran ekipler, 
son olarak Irmak 
Sokak üzerine park 
eden araçların 
sürücülerine, 
5326 sayılı Kaba
hatler Kanununun 
38 maddesinin 
ilgili bendine göre 
ceza kesti.
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü

Yaşar Demirdirek, 
tüm uyarılar ve 
denetimlere rağ 
men yaya kaldırım 
larının araçlar 
tarafından işgal 
edildiğini be
lirterek, “Maalesef 
engelli kaldırım 
larının önüne park

eden araçlar var. 
Biz gerekli ikazı 
yapıyoruz. İhtarlara 
uymayanlara ceza 
kesiyoruz. Ancak 
toplum olarak bu 
konuda daha has
sas olmalıyız" dedi. 
Yaşar Demirdirek, 
Trafik Şube

Müdürlüğü ekipleri 
ile müşterek 
gerçekleştirilen 
denetimlere 
Gemlik’in tüm 
cadde ve 
sokaklarında 
kararlılıkla devam 
edileceğini 
sözlerine ekledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TÜMSMITMİMiKOROSUN DM MİİZİIZM
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Demeği Türk Sanat 
Müziği Korosu, 
Türk Sanat Musik
isinin birbirinden 
eşsiz eserlerini icra 
etti. Şef Erdinç Çe- 
likkol yönetiminde, 
Yunus Emre Kültür 
Merkezinde sahne 
alan koro, Türk 
Sanat Musikisi Sev
enlerini mest etti. 
Koro ve Solo 
halinde ustaların 
eserlerini 
seslendiren Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği Ko
rosu, ayakta 
alkışlandı.
Yoğun bir katım ile 
gerçekleşen kon
serin birinci 
bölümde Yusuf

Nalkesenın, Sadet
tin Kaynak, Seyfet
tin Sığmaz, Rüştü 
Demirci, Avni Anıl, 
Necdet Tokatlıoğlu, 
Sefahattin Erköse, 
Talat Er’in 
Muhayyer Kürdi 
makamındaki eser
leri koro ve solo 

olarak seslendirildi. 
Konserin ikinci 
bölümünde de Dr.
Sefahattin içli, 
Münir Nurettin 
Selçuk, Kaptanızâ 
de Ali Rıza Bey, 
Avni Anıl gibi un
utulmaz bestekârla 
rın eserleri koro ve 

solo olarak okundu. 
Sunuculuğunu’ 
Meltem Güneş ve 
Sadettin Çiçek’in 
yaptığı konser so
nunda Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli Şef 
Erdinç Çelikkol’a 

çiçek takdim etti. 
Kendisi de Türk 
Sanat Musikisi 
hayranı olan 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Dernek Başkanı 
Saadettin Çiçek ve 
Şef Erdinç Çelikkol 

nezdinde tüm ko
roya teşekkür etti. 
Gemlik’in Sanat 
alanında korolarıyla 
adeta çığır açtığını 
ifade eden 
Büyükgölcigezli, 
ustaların eserlerini 
büyük bir zevkle 
dinlediğini söyledi.

öğrenci servislerine sıkı ilenetim
Taşımalı eğitim 
yapan öğrencilerin 
ikamet ettiği yer
den taşıma merkezi 
okullara konforlu 
ve güvenli bir or
tamda erişimlerini 
sağlamak için 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğüne bağlı taşıma 
kapsamında olan 
okul servislerinin 
denetimleri 
sıklaştırıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü; İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğü, İlçe Jandarma 
Komutanlığı ile

koordinasyona 
giderek taşıma 
kapsamında olan 
öğrenci servislerini 
detaylı bir şekilde 
denetledi.
Okul önlerinde ve 
okul önlerine yakın 
yerlerde yapılan 
denetimlerde, 
çeşitli yerleşim 
yerlerinden gelen 
ilköğretim okulla 
rina taşıma yapan 
öğrencilerin bulun 
duğu öğrenci 
servisleri, teker 
teker durdurularak 
Taşıma Yoluyla 
Eğitime Erişim

Yönetmeliği, Özel 
Eğitim Hizmetleri

ma ihalesinin tek 
nik -idari ve

Yönetmeliği ve taşı sözleşmesi baz

alınarak denetle 
meler yapıldı. 
Buna göre; araçta 
bulunan öğrenciler 
için emniyet keme 
ri, araç şoför 
hatalarının bildirile 
ceği telefon nu
mara sı, araçların 
bakım ve temizliği, 
araç bakım kartları, 
araç muayeneleri 
gibi bir çok madde 
başlığı altında ayrın 
tılı olarak değerlen 
dirildi. Genel olarak 
öğrenci servislerin 
de sıkıntı olmadığı 
belirtilerek, işin 
teknik ve idari

şartnamesine göre 
kurallara uymayan 
araç şoförleri uyarı 
larak ihmali olan 
araç şoförlerine ise 
cezai işlem 
yapılacağı belirtildi. 
Öğrencilerimizin 
evlerinden okulları 
na, okullarından 
evlerine, güvenli 
bir trafik ortamında 
gidip gelmelerini * 
sağlamak üzere 
yoğun ve sürekli 
denetimlerin yapı 
lacağını ve her
hangi bir aksamaya 
meydan verilmeye 
ceği ifade edildi.

DlHMIİltEKİPTVH BİRÜK CMRISI
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası seçim 
leri öncesinde 
çalışmalarına hız 
veren Dinamik Ekip 
Heyeti ikinci 
istişare toplantısını 
gerçekleştirdi. 
Çok sayıda 'şirket 
temsilcisinin katıldı 
ğı toplantıda geçen 
sürede yapılan 
çalışmalar 

değerlendirilip gele
cek dönemde takip 
edilecek yoi haritası 
belirlendi.
Heyetle paylaşılan 
raporda şurlar 
ifade edildi.
“ilk istişare 
toplantısında alınan 
kararlar doğrultu 
sunda İlçe Kay- 
maka mı, Müteah
hitler Derneği,

Ticaret ve Sanayi 
Odası, AK Parti, 
CHP, MHP, Saadet 
ve İyi Parti ile bir
likte mevcut GTSO 
meclis Üyeleri 
Mustafa Yiğit ve 
Yaşar Bektaş’ı zi
yaret edildi. Bu zi
yaretlerde Dinamik 
Ekip’in projeleri 
anlatıldı. Tüm zi- 
yaretlerde anlatılan 

projelere büyük bir 
teveccüh olmuş, 
Dinamik Ekip 
takdirle karşı 
lanmıştır 
Bundan sonraki 
süreçte 4. Meslek 
Komitesi haricin
deki diğer 10 
meslek komitesin
deki tekrar aday 
olan veya potan- 
siyel aday olan

arkadaşlar da zi
yaret edilerek pro
jeler kendilerine 
anlatılarak destek 
istenecektir.” 
Dinamik 
Ekip istişare 
toplantısında, 

genel kanaat 
olarak GTSO 
seçimlerinde 
birlikte hareket 
edebilmek için zi
yaretlere devam 
etme kararı 
çıkmıştır.
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imt Baltana Cam i Anteı İHIM n ımntııi
BTK'nın yeni 
şartnamesiyle bina 
yapılırken çatıdan 
tüm dairelere uydu 
yayınlarının 
ulaştırılabilmesi 
için kablo çekil 
mesi zorunlu 
olacak.
Böylece balkonlar
daki çanak anten
lerin yarattığı 
görüntü kirliliği 
engellenecek.
Binalardaki 
elektronik 
haberleşme alt 
yapısı değişiyor.

Mİ
T

on
Bilgi Teknolojileri mu'nun (BTK)
ve İletişim Kuru- hazırladığı

Bir dönem 
sona eriyor! 
Artık balkona 
çanak anten 
koyulamayacak

şartnameye göre 
fiber optik,

ethernet, uydu 
anten ve kablo TV 
kabloları daire içi 
prizlere kadar 
dikey şaft'la (kablo 
bacası) tesis edile
cek.

ÇANAK 
ANTENLER 
BALKONLARDAN 
KALKACAK

Bina yapılırken 
çatıdan tüm 
dairelere uydu 
yayınlarının 
ulaştırılabilmesi

için kablo çek
ilmesi zorunlu ola
cak. Böylece 
balkonlardaki 
çanak antenlerin 
yarattığı görüntü 
kirliliği engel
lenecek. 
Habertürk'ün 
haberine göre 
BTK Başkanı Ömer 
Fatih Sayan, 
düzenlemenin 
yeni binalar için 
getirildiğini 
eskileri 
etkilemediğini 
söyledi.

»■lıııölteiımte laül ılınılan immliM
Turizm sektörü, 
kamu çalışanları 
mn ülke içinde tatil 
yapmalarının 
özendirilmesini 
istiyor.
Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu 
(DEİK) önceki gün 
Çankaya 
Köşkü'nde düzen
lenen toplantıda, 
Başbakan Binali 
Yıldırım'a turizm 
sektörünün talep
lerini içeren bir 
rapor sundu; 
Habere göre 
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birli 
ği'nin hazırladığı 
raporda, 
yurtdışından turist 
getiren A grubu 
seyahat acente

Memurların 
ülke içinde tatil 
yapmaları 
özendirilecek

lerine kişi başı en 
az 20 Euro veril 
mesi başta olmak 
üzere şu talepler 
yer aldı

TEK KDV: Turizm 
sektöründe KDV,

tüm hizmetler için 
tek bir oran olarak 
uygulansın.

YAKITTA ÖTV: 
Turizm 
taşımacılığında, 
taşımanın Kültür 

ve Turizm 
Bakanlığından 
belgeli işletmelerle 
sözleşme 
yapılması duru
munda yakıttan 
ÖTV alınmasın.

DÖVİZ 
KAZANDIRICI: 
Döviz kazandırıcı 
hizmet ticaretinin 
desteklenmesi 
kapsamına tüm 
turizm sektörü 
dahil edilsin.

MEMURA DESTEK: 
Kamu çalışanlarına 
destek verilerek 
ülke içinde tatil 
yapmaları 
özendirilsin.

BELEDİYE 
GEZİLERİ: 
Habere göre, kamu 
kurumlan ve 
belediyelerin 
düzenleyeceği 
geziler, işletme bel
geli acenteler 
aracılığıyla

yapılsın, kokartlı 
rehberler 
kullanılsın.

TURİST BAŞI: 
Yurtdışından yolcu 
getiren A grubu 
seyahat acentele 
rine getirdikleri 
turist sayısına 
bakılmaksızın kişi 
başı en az 20 euro 
destek sağlansın.

1 YIL ÖDEMESİZ 
KREDİ TALEBİ

KOMİSYON: 
Aksaklıkların hızlı 
çözülmesi 
amacıyla 
bakanlıklar arası 
turizm komisyonu 
kurulsun

Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

KİİÇİİK KUMLA 
ÜZGUZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2HDAİRESAHİBİNDENSATIUK

0 535 37818 00
Facebook sayfamızîGemlikkörfez - Güler Ajans
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Meclisle kabul edildi! im bin kişiye iş imtenı
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu'- 
nunda dün kabul 
edilen 17.3 milyar 
torba yasanın 700 
bin kişiye iş imkanı 
sağlaması he 
defleniyor. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'nda kabul edilen 
yeni istihdama gelir 
vergisi stopajı 
desteği, makine 
teçhizat atımlarında 
KDV istisnası, yeni 
araç atımlarında 
kısmi ÖTV hurda in
diriminin de 
aralarında yer aldığı 
17.3 milyar TL 
tutarında teşvik 
içeren torba tasan 

ile 700 bin kişilik ek 
istihdam sağlan 
ması hedefleniyor. 
Tasarı ekonomi 
alanında istihdamın 
artırılmasına, 
yatırıma, üretime, 
ihracata, AR-GE 
faaliyetlerine yeni 
"güçlü" teşvikler ge
tirmeyi, ekonomik 
canlılığının ve 
tasarrufların artırıl 
masını amaçlıyor. 
Torba tasarı ile 
sağlanan teşviklere 
yönelik etki anal
izine göre paketin 
kamuya maliyeti 
toplam 17.3 milyar 
TL.
Ekonomi yönetimi 
torba tasarıdaki

teşviklerin istihdamı 
yatırımı artıracağını 
ekonomiyi canlandı 
racağını 700,000 ek 
istihdam sağlayaca 
ğını belirtiyor.
Etki analizinde en 
büyük maliyet 
kalemleri istihdam 
teşviklerinde yer 
alıyor. İstihdamın 
korunması amacıyla 

özel sektör 
işverenlerine asgari 
ücret desteği veril
erek yıllık yaklaşık 9 
milyar liralık gelir
den vazgeçilecek. 
Etki analizine göre 
2018-2020 yılla 
rında işe alınan 
sigortalılar ne
deniyle ilave istih
dam sağlayan özel 

sektör işverenleri 
için sosyal güvenlik 
prim desteği 
sağlanacak.
Yaklaşık 687,000 
kişiyi kapsayan bu 
düzenlemeyle 3.4 
milyar liralık gelir
den vazgeçilecek.
Yaklaşık 6.2 milyon 
asgari ücretliyi il
gilendiren ilave as
gari geçim indirimi 
uygulamasının 
kalıcı hale getiril 
meşinin maliyeti ise 
800 milyon lira 
öngörülüyor. İlave 
istihdam sağlayan 
işletmelere gelir ve 
damga vergisi 
istisnasıyla ise 430 
milyon liralık gelir 

kaybı öngörülüyor. 
İmalat sektöründe 
faaliyet gösteren 
küçük işletmelere, 
ilave istihdam prim 
ve ücret desteğinin 
etkisi ise 710 milyon 
TL öngörülüyor. 
Sanayi sicil 
belgesine sahip 
işletmelerin, yatı 
rım teşvik belgesi 
aranmadan imalat 
sanayisinde 
kullandıkları yeni 
makine ve teçhizat 
alımlarına 31 Aralık 
2019'a kadar KDV 
istisnası getiren 
düzenlemeyle ise 
sağlanacak destek 1 
milyar TL 
öngörülüyor.

KiiriiılMt girdi! m antla irafiklen imi edilecet
Fabrika üretim 
hatalarından kay 
nakli otomobiller 
için yeni bir süreç 
başlıyor.
Kusurlu araçların 
üretici tarafından 
geri çağırılmasını 
zorunlu kılan düzen
leme yürürlüğe 
girdi. Sorunu 
gidermeyen araçlar 
trafikten men 
edebilecek.
Gelişmiş dünya 
ülkelerinde şahit 
olduğumuz birçok 
standart bundan 
sonra Türkiye oto
motive sektöründe 
de geçerli olacak. 
Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında

yayımlanan “Oto
motiv Ürünlerine 
İlişkin Piyasa Göze
timi ve Denetimi 
Yönetmeliği” ile 
piyasaya arz edilen 
yeni araçların teknik 
düzenlemelere ve 
güvenlik gereklerine 
uygun olup olma 
dığının denetlene 
cek.
Bilim, Teknoloji ve

Sanayi 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada; 
araçların karayolu 
trafik güvenliğine 
katkı sağlanması 
hedefiyle böyle bir 
düzenlemeye 
gidildiği belirtildi. 
ÜRETİCİ HATASINI 
TELAFİ EDECEK 
Açıklamada; fir
malar tarafından 

yürütülen ve Bakan 
lığın koordinasyo 
nunda gerçekleş 
tirilen gönüllü geri 
çağırma faaliyetle 
rine ilişkin prosedü 
rün yönetmelikte 
detaylı olarak 
tanımlandığı belir- 
tildi.Yönetmelikle 
piyasaya arz edilen 
yeni araçların ve 
otomotiv ürünlerinin 
ilgili teknik düzen
lemelere ve güven
lik gereklerine 
uygun olup olmadı 
ğımn denetlenerek, 
karayolu trafik 
güvenliğine katkı 
sağlanmasının 
hedeflendiği ifade 
edildi.

MERAK EDİLENLER 
Açıklamada, 
yönetmeliğin 
getirdiği yeniliklere 
ilişkin şu bilgilere 
yer verildi: “Üretici
lerin, geri çağırdığı 
araçların internet 
sayfasından 
sorgulanmasını 
sağlayacak alanları 
oluşturması zorunlu 
hale getiriliyor. 
Yapılan ilan ve 
bildirimlere rağmen 
yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen 
araç sahipleri için 
aracın trafikten 
geçici veya sürekli 
olarak men edilmesi 
veya periyodik 
muayenede kusurlu 

olarak 
değerlendirilmesi 
sağlanabilecek. 
Gönüllü geri 
çağırma faaliyet 
lerine konu olacak 
önlemler üreticinin 
talebi, ürünün 
özelliği ve 
piyasadaki yay 
gınlık durumu gibi 
kriterler göz 
önünde tutularak 
yapılacak risk 
değerlendirmesi 
sonucuna göre 
sınıflandırılacak 
ve Bakanlığımız 
tarafından 
onaylandıktan 
sonra ilgili fir 
malar tarafından 
uygulanacaktır.”

GEREKLİ TELEFONLAR

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

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

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

ULAŞIM
Pamukkala 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 OO 13
P«gatuı Akmls Seyahat O1 A 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
Kanberoglu-Esaday K 1 4 4 & 4 0
Anıtur B14 47 7 1
Kamil Koç___________ 012 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocaûı 513 10 66
Tomokay Tomografi 513 65 20
Acıbadem 280 44 44
________ TAKSİLER_________

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

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

BELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

513 18 46

5134521-23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTORİİSİT
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı ı
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

(226) 81‘

VAPUR-FERİBOT

Esklhlsar

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

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

Gemlik Körfez
GEMLİKÜM İLK OÛİİLÖlCSİY<Sİ, GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 6015 

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)

fflllMiMî
VENÜS SİNEMASI
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BLACK PANTHER 
12.00-14.30-17.30- 

20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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DW YILI 
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

j 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

facebook

HER BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HÂZIR GELİNLİK 

Kİ NALI K - NİŞANLI K
KAFTAN - i

ÖZEL DİKİM J 
VE HAZIR ABİYE 

ÇEŞİTLERİMİZ
PROFESYONEL^ . 

k KADROMUZU® J 
|HİZMGTİNİZDE<ZJ

DÜĞÜN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA 

YEMEKLİ 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ 
CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ

GSM: 0 532 615 3105 GSM: 0 541 52012 02



Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA 

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

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cd. 
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Son zamanlarda kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve tecavüz olayları Gemlikli kadınları sokaklara döktü, yüzlerce kadın sloganlarla yürüdü.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ilik Kongresi ve yeni araçlar 
Dün S.S. Marmarabirlik Gemlik Tanm Satış Koo 

peratifi’nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. 
Böylece gende nisan ayında yapılacak olan 

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası seçim
leri kaldı.

Dün Pırıltı Düğün Salonunda yapılan Marmara
birlik Gemlik Kooperatifinin genel kuruluna ilgi 
yüksekti.

Daha önceleri Pembe Köşk Düğün Salonunda 
yapılan seçimlere kıyasla bu kongrede salon 
ağzına kadar doldu. Bunun nedeni, seçim 
lerde 2 liste olmasıdır. Devamı sayfa 4de

Gemlik Sivil Toplum Platformu tarafından 
düzenlenen “Tacize, Tecavüze, Şiddete 
Sessiz Kalma, suça Ortak olma”yürüyüş 
ve basın açıklamasına ilgi büyük o/cru. 
Kadınlar ellerindeki pankartlar ile “Çocuk 
İstismarı suçtur”, “Kadına Şiddet suç
tur”, “Çocuktan Gelin Olmaz”, “Ağlayan 
Çocuğun başını okşayan Hayvan; 3.5 
yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürene 
İnsan diyorlar” şeklindeki pankartlarla 
yürüyen kadınlar sık sık sloganlar attılar. 
Daha sonra CİUS AVM önünde basın 
açıklaması yapıldı. Haberi sayfa 2’de

HmMıajı
Haberi sayfa 2’de

S.S. 72 Nolu Gemlik Marmara- 
birlik Gemlik Tarım Satış Koo
peratifi’nin olağan kongresin 
de yapılan seçimleri İbrahim 
Demir listesi kazandı. İki liste J
ile gidilen seçimlerde İbrahim
Demir’in listesi 583 oy aldı.
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Son zamanlarda kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve tecavüz olayları Gemlikli kadınları sokaklara döktü, yüzlerce kadın sloganlarla yürüdü

Gemlik Sivil Top 
lıım Platformu 
tarafından düzenle
nen “Tacize, 
Tecavüze, Şiddete 
Sessiz Kalma, suça 
Ortak olma” yürü 
yüş ve basın 
açıklamasına ilgi 
büyük oldu. 
Gemlik’te ilk kez 
kadınların haklarını 
ve yurdumuzda her 
gün artan kadına 
yönelik şiddet, 
taciz, tecavüz ile 
çocuklara karşı 
işlenen suçlara 
karşı tepkilerini or
taya koymak için 
cumartesi günü 
saat 15.oo de 
Kapalı Pazar Yeri 
önünden Ahmet 
Dural Meydam’na 
kadar yürüyüş 
düzenlendi. 
Içemizdeki kadın 

dernekleri, siyasi 
sartilerin kadın 
colları, kadın 
muhtarlar, sivil top 
lum kuruluşu, der 
nekler ile vatandaş 
ların ve erkeklerin 
de katıldığı yürüyüş 
Ahmet Dural Meyda 
nı CİUS AVM önün 
de bitti. Kadınlar el
lerindeki pankartlar

S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Gemlik Tarım Satış 
Kooperatifi’nin ola
ğan kongresinde 
yapılan seçimleri 
İbrahim Demir 
listesi kazandı. 
Dün, Pırıltı Düğün 
Salonu’nda yapılan 
genel kurula 2 liste 
ile gidildi.
Eski Başkan 
İbrahim Demir ile 
eski Birlik Yönetim 
Kurulu üyesi Hüse 
yin Peker listeleri 
yarıştılar. 
Kooperatif üyeleri 
nin yoğun ilgi gös 
terdiği seçimlerde 
salonda oturacak 
yer kalmadı.
Divan başkanlığına 
Birlik yönetim ku
rulu üyesi Osman 
Bostancı’nın

ile “Çocuk İstismarı 
suçtur”, “Kadına 
Şiddet suçtur”, 
“Çocuktan Gelin 
Olmaz”, “Ağlayan 
Çocuğun başını 
okşayan Hayvan; 
3.5 yaşındaki 
çocuğa tecavüz 
edip öldürene 
İnsan diyorlar” 
şeklindeki pankart
larla yürüyen 
nauı'ı'îı'âı” SlA" S1A' 
sloganlar attılar. 
Polislerin gözeti
minde yürüyen 
kadınlara yollarda 
ki vatandaşlar 
alkışlar ve ıslıklarla 
destek verdiler. 
CİUS AVM önünde 

getirilmesinden 
sonra saygı duru 
şunda bulunuldu 
ardından İstiklal 
Marşı okundu. 
Açılışta konuşan 
yönetim kurulu 
Başkanı İbrahim 
Demir, Kooperatifi 
8.3 milyon lira 
borçla aldıklarını 
bugün ise karlı hale

CHP yönetim ku
rulu üyesi Gülru 
Gencer, kadınlara 
karşı ülkemizde 
işlenen suçlar ve 
çocuklara karşı 
işlenen ahlaksız 
suçlara karşı sus 
ulayacaklarını, 
seslerini yükselte
ceklerini, tepkisiz 
kalmayacaklarını 
söyledi.
Gencer, A a aının 
toplumun temel taşı 
olduğunu belirte 
rek, “Geleceğimiz 
olan çocuklarımızı 
yarına hazırlamakta 
babalarla birlikte en 
büyük pay sahibi 
annelerdir. Yuvayı 

getirdiklerini 
söyledi. Demir, Bir
lik ile 66 nolu koo 
peratifın bulunduğu 
arsa üzerinde yeni 
depolama ve idari 
binaların yapımına 
yakında başlayacak 
larını, ortaklara ilaç 
ve gübre dağıtımına 
başlandığını, 2017- 
18 yılında ortaklar

yapan dişi kuş, evi 
çekip çeviren yine 
kadındır. Kadının 
görevi sadece an
nelik değildir.
Toplumlardaki geliş 
mişlik kadınları 
sosyal hayata 
katılmalarının dere
cesine göre ölçü 
lür. Gelişmiş ülkeler 
de kadınlar söz 
sahibidir, sadece 
evıa'eğıT, ülkeyi 
çekip çevirendir. 
Kadın vatandır.
Anamız, vatanımız 
dır. En güzel duygu 
ların sembolü, gele
cek güzel günleri 
anlatan sıcak ses, 
zor günlerde başı 

dan alınan zeytin 
bedellerinin tamamı 
nın ödendiğini 
söyledi. Yönetim 
kurulu çalışma, 
2014-2015, 2016 - 
2017 yıllarına ait 
gelir-gider hesap 
cetvelleri okunarak 
ortaklarca ibra 
edildi. Daha sonra 
2018 yılı gelir gider 
tahmini bütçesi 
okunarak, kabul 
edildi. Ardından 
seçimlere geçildi. 

mızın yaslanacağı 
omuzdur.’’ dedi. 
Gülru Gencer son 
yıllarda ülkemizde 
kadına şiddetin 7 
kat arttığına dikkat 
çekerek, “Karanlık 
eller kadına kalkı 
yor, onlara şiddet 
uyguluyor, kendi 
aşağılık arzularını 
tatmin için kadınları 
kullanmak gafletine 
düşüyor.’’dedi. 
Gencer, çocuk istis 
(narlarının da son 
yıllarda arttığını, er
genlik çağına bile 
gelmemiş çocukla 
ra yaklaşımlarda 
bulunarak onlardan 
faydalanmak isten

Kadın ortaklardan 
başlanarak uzak 
köylerden gelenlere 
oy kulanmada 
öncülük sağlandı. 
Seçimler yapılır 
ken, kongreye ge
lenlere pilav, tavuk 
ikramı yapıldı. 
Yapılan seçimlerin 
sayım sonucu 
İbrahim Demir lis
tesi 583 oy alırken 
Hüseyin Peker 
listesi 367 oy aldı. 
Oylardan 9 geçer

diğini hatırlatarak, 
“Bunu hangi akıl, 
vicdan, inanç ve 
onur sahibi insan 
yapabilir’’ şeklinde 
konuştu.
Gencer, konuşma 
sim bunlara 
alışmayacaklarını, 
yapılanları kabul 
etmeyeceklerini ve 
sessiz kalamayacak 
larını belirterek; 
“Çekin ellerinizi 
kadınlarımızın 
üzerinden, çekin 
ellerinizi çocuklan 
mızın üzerinden, 
çekin ellerinizi 
geleceğimizin 
üzerinden.” diyerek 
sonlandırdı.

siz, 5 i ise 
boş çıktı. 
Yeni Yönetim kuru
lunda şu isimler 
bulunuyor: 
İbrahim Demir, 
Faruk Beşli, 
Muhsin Candar, 
llhami Çetin. 
Hüseyin Peker lis
tesi ise şu isimler
den bulunuyordu: 
Hüseyin Peker, 
Ahmet Girenay, 
Kadir Dinçer, 
Ba hattın Malap
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Bursa'da girdikleri 
inşaattan 50 bin 
liralık malzeme 
çalan 2 kişi gözaltı 
na alındı 
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer 
ilçesine bağlı 
Dumlupınar Ma- 
hallesi'nde inşaat 
halindeki bir binaya 
giren ve 50 bin lira 
değerinde iskele ile 
inşaat malzemesi 
çalan H.F. ve F.U. 
isimli 2 şahıs 
hakkında inşaat 
sahibinin şikayeti 
üzerine arama 
başlatıldı. Bursa

Bursa'da jandarma 
ekipleri sanayi 
sitesinde kumar 
haneye döndürülen 
atölyeye baskın 
yaptı.
Kestel BESOB 
Sanayi Sitesi'nde 
kumar oynandığı 
ihbarını alan ekipler 
sanayi sitesi içeri 
sindeki bir atölyeye 
baskın düzenledi. 
Kumarhaneye

MtliMİlMmiHIllllHllIM
Bursa'da bir haf
tada 3 benzinliği 
soyan silahlı ve kar 
maskeli 2 şüpheli 
adleyeye sevk 
edildi. 
Son soygunlarını 
evlerine yakın ben
zinlikte yapan soy 
guncuları polis 100 
güvenlik kamera 
sini inceleyerek ev
lerine kadar takip 
edip evlerinde 
yakaladı.
Bursa'da 14 ile 21 
Şubat tarihleri 
arasında bir hafta 
da 3 tane benzin 
liğin marketi silahlı 
ve kar maskeli 
şüpheliler tarafın 
dan soyuldu. Olay
larda silah kullanan 
soyguncular

Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
güven timleri 
bölgede yaptıkları 
araştırmalarda 
şahısların daha 
önce de aynı 
bölgede çalıştıkları 
ve inşaat sahibiyle 
de tanıştıklarını 

dönüştürülen atol nayan 44 kişi suç 
yede kumar oy- üstü yakalandı. Ku

güven
lik kamerası 
tarafından an be an 
görüntülen’nişti. Bu 
oiayların ardından 
harekete geçen Em
niyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü Gasp Büro 
Amirliği ekipleri, 
zanlıların kimliğini 

tespit etti. 
Şahıslara ait aracın 
bölgede gezdiğini 
fark eden 
ekipler aracı 
durdurarak 
şahısları ve inşaat 
malzemelerini 
sattıkları tespit 
edilen R.E.'yi 

tespit 
etmek için geniş 
çaplı araştırma 
başlattı.
Yapılan çalışmalar 
da, izlenen 100 
kamera kaydından 
M.Ç. (19) ve 
E.A.B.'nin (18) ola 
yın şüphelisi oldu 
ğu tespit edildi.

gözaltına aldı, 
adeleri alınmak 
üzere emniyete 

götürülen 
şahıslar, inşaat 
malzemelerini 
çaldıklarını ve 
sattıklarını itiraf 
ettiler. Alınan 
ifadelerin ardından 
malzemeleri satın 
alan R.E. serbest 
bırakılırken, F.U. ve 
H.F. adliyeye 
sevk edildi.
Şahıslar çıkarıl 
diktan mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Fabrika «aıiBinınıla 
büMîikhasar

marhanede elek
trikli kumar oynama 
makinesi ve çok 
sayıda tombala 
kağıtları ve kumar 
malzemeleri ele 
geçirildi. Kumar 
oynadığı tespit 
edilen 44 şahıs ve 
kumar oynatarak 
amacı dışında faali 
yet gösteren iş yeri 
sahibi hakkında 
işlem başlatıldı.

Bursa'da bir fabrikada çıkan yangında 
500 bin liralık makine kullanılamaz hale 
geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, 
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir fab
rikada çıktı. Yangını gören çalışanların 
haber verdiği 110 İtfaiye ekipleri kısa 
sürede olay yerine geldi. Fabrikada 
çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 
söndürüldü.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
(DOSAB) Ali Osman Sönmez Cadde- 
si'nde iplik-kumaş üreten bir fabrikanın 
makinelerin bulunduğu kısımda henüz 
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Yangında, yaklaşık 500 bin lira 
değerindeki bir üretim makinesinin 
kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kazada can pazarı

Yapılan 
operasyonda 
şüpheliler evlerinde 
gözaltına alındı.
Yapılan aramada 20 
paket sigara ve iki 
adet silah ele 
geçirildi. Zanlıların 
toplam 3 benzin 
likten 9 bin lira 
çaldığı açıklandı.

Orhangazi ilçesinde meydana gelen 
kazada can pazarı yaşandı. Kaza saat 
14.30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara 
yolunda meydana geldi. Emekli polis 
memuru Enver Çap (69) idaresindeki 34 
YJ 9982 plakalı otomobil kontrolden 
çıkarak yol kenarındaki bariyerlere 
çarptı. Kazanın şiddetiyle Enver Çap'ın 
arka koltukta oturan eşi Gülü Çap (65) 
ön camdan fırladı. Kaputun üstünde 
kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Olay 
yerine sağlık ve itfaiye ekipleri 
sevkedildi. Kaza yerine gelen sağlık 
ekipleri, ön kaputta ağır yaralı halde bu
lunan yaşlı kadına ilk müdahaleyi bu
rada yaptı. Enver Çap ise araç içinde 
sıkışmış vaziyette eşinin kurtarılmasını 
izledi. Yaşlı kadın buradaki ilk müda
halenin ardından Gemlik Devlet Has
tanesine sevkedildi. Sıkışan sürücü de 
itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sedye üze 
rinde yatan eşinin baş ucuna giden 
Enver Çap, daha sonra ambulansta 
ayakta tedavi edildi. Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com 

l/lanuarabiıiik Kongresi ve yeni araçlar 
Yeterli çoğunluk sağlandığında başlayan genel 

kurulun divan başkanlığına Birlik yönetim ku
rulu üyesi eski Muhasebe Müdürü Osman 
Bostancı’nın seçilmesiyle, gündem maddele 
rinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığı için mevcut yönetimin aday 
olarak Osman Bostancı’yı göstermesi, karşı 
tarafın aday çıkarmaması, seçimin sonucunu 
baştan belli etti.

Kooperatif yönetiminin çalışma raporları, 
geçmiş ve geçen yılın hesap raporları hızlı hızlı 
okunarak oylandı, kimi elini kaldırdı, kimi kaldır 
madı, sonuçta kayıtlara oybirliği ile diye yazıla 
rak bu maddeler bir çırpıda geçti.

Oysa zeytin üreticisinin o kadar çok sorunu 
var ki, kimse bir tek kelime etmedi.

Ne geçmiş ne de 2018 yılı hesapları konusunda 
koca salonu dolduran ortakların bir düşüncesi 
olmayınca işler de kolay oluyor.

Yeter ki seçimlere geçilsin ve köylü bir an önce 
köyüne gitsin.

Genel kurula tek liste aday olsaydı, oy kul
lanan 964 ortağın yarısı bile gelmezdi kongreye.

Bu durum, diğer oda genel kurulları dün 
yapılan genel kuruldan farklı değil.

Vatandaş seçimler için genel kurula geliyor.
Kendilerini ilgilendiren konuların konuşulacağı 

yer olan genel kurulda, kimse sesini çıkarmıyor. 
Sonra kahvehane köşelerinde yönetimler eleştiri 
liyor.

Yukarıda da belirttiğim gibi seçim sonuçlarını 
Osman Bostancı’ya sorduğumda aldığım yanıt 
beyaz liste, eski yönetim yani İbrahim Demir lis
tesi 583 oy, sarı liste, Hüseyin Peker ve 
arkadaşlarının listesi ise 367 oy aldığını söyledi.

Genel kurul yapıldı, seçimler belli oldu, bun
dan sonra herkes görevinin başına.

Bence kooperatifçilik bu değil. Böyle olmamalı. 
Bizim işimiz çok zor. Çok fırın ekmek yememiz 

gerekir. Böyle sürü gibi genel kurullara gelip 
yalnız oy kullanıp gidilirse, sonuçlarına da 
katlanılır. Yıllardır hiç bir şey değişmedi. Sorgu
layan, eleştiren, gören insanlar olmalı üreticiler.

Onların sorunları çok, zeytinci yıllardır ürün 
alamıyor, Gemlik tipi zeytin Türkiye’nin her 
yerinde yetiştiriliyor, kimse sesini çıkarmıyor.

Sonuç olarak Hidamet Asa’nın istediği oldu.

Ferhat Kurt, Hacı Örnek, Hacı Uslu’nun öncülüğünde 3 aydır çalışma yürütüyorlar

GTSO i grupla 2. liste çıktı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Nisan ayında 
yapılacak olan 
Meslek Komiteleri 
seçimlerinde 
4.grupta 2. liste 
hazırlandı.
Gazetemizi ziyaret 
eden 4. Meslek 
grubu yeni 
oluşumu Ferhat 
Kurt, Hacı Örnek 
ve Hacı Uslu, Oda 
seçimlerinin 
önemli olduğunu, 
en büyük meslek 
komitelerinden 
birinin ise 4. grup 
olduğunu söyledi. 
Ferhat Kurt, 3-4 
aydır çalışmaları 
sürdürdüklerini, 
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası’nda 
seçildikleri 
takdirde mecliste 
gruplarıyla ilgili 
olarak sorunların 
giderilmesi ve 
odanın çıtasının 
yükseltilmesi için 
çalışacaklarını 
söyledi.
4. Meslek Komite

sinde İnşaat 
Müteahhitleri, 
tesisatçılar, 
Doğalgaz satıcı ve 
tesisatçıları, 
hurdacılar, 
inşaat malzeme 
satıcıları, makine 
imalatçıları, 
elektrik malzeme 
satıcıları, hafriyat

bulunuyor. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
4. grupta daha 
önce “Dinamik 
Ekip” adı altında 
Hamza Aygün ve 
arkadaşları liste 
hazırlayarak 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

Betenlüenın neni araçları nnıııM

7 MİLYONLUK ARAÇ GÖRÜCÜYE ÇIKAKlLül 
önceki gün Gemlik Belediyesi İskele Meydanı’ 

nda yeni aldığı araçları görücüye çıkardı. Açık 
/andığına göre Belediye tarihinde görülmemiş 
oranda, 7 milyon liralık araç alınmış.

Çoğu iş makinaları, kamyonlar.
Yani daha çok inşaat işlerinde çalışacak 

araçlar.
Bu, Gemlik Taşınacak diye KHK çıkaran Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapacağı tepelerdeki 
konutları Gemlik Belediyesi’nin yapacağının be
lirtisi.

2017 yılı Belediye ek bütçesine konan ödenek 
le alınan araçlar, Gemlik içinden çok, belediye 
nin yaptıracağı konutlarda kullanılacağını gös
teriyor.

Sosyal meydaya bazı densizler bu araçlar için 
“Yıkım Ekibi” demişi

Ayıp etmişler. Hizmet ekibi demeleri gerekliydi.

Gemlik Belediyesi, 
araç filosuna 17 
yeni araç alarak 
büyüttü.
Belediyeye alınan 
araçlar için tanıtım 
töreni düzenlendi. 
Cumartesi günü 
düzenlenen 
törende araçlar 
İskele Meydanı’nda 
sıralanarak halka 
tanıtıldı.
Buradaki törene 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Ak Parti İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Şahme 
ran Çelenkoğlu, 
belediye meclis 
üyeleri ve vatan 
daşlar katıldı.

Tören 
konuşmasında 
Gemliklilere en iyi 
hizmeti sunabilmek 
için yoğun çaba 
sarf ettiklerini dile 
getiren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’te her hafta 
açılış olduğunu 
vurgulayarak, 
“Gemlik Beledi

yemizin yapmış 
olduğu hizmetlerle 
birlikte Gemlik’i 
daha yaşanabilir 
hale getiriyoruz” 
dedi.
Kendinden 
önceki dönemi 
kötüleyen Yılmaz, 2 
trilyo nunun, 
araçlara tamir 
ücreti adı altına 
ödendiğini

hatırlattı. 
Araçların alındığı 
Ford TrakErder 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdülke 
rim Erdoğan, yerli 
üretime destek
lerinden dolayı 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, plaket 
verdi.
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Bursa derilisi Gemlik Bastelhol'mı
Haftaya 8 galibiyet 
ile başlayan Gem
lik Basketbol Gem
lik seyircisini 
arkasına aldığı 
karşılaşmada Final 
Gençliği 75:67 
yenerek Galibiyet 
serisini 9’a çıkarttı. 
Gemlik Basketbol 
maça Melih 
Kabakçı’nın elin
den bulduğu 2 sayı 
ile oyuna başladı. 
Oyunun 4.55 
saniyesinde Cem 
bulduğu 2 sayı ile 
Gemlik Basketbol 
skoru 12-9 getirdi. 
Final Gençlik 
periyotun 49’cu 
saniyesinde Çağlar 
ile bulduğu sayı 
skoru 13:18 ge
tirdi. Gemlik Bas
ketbol Hüsnü ile 
bulduğu 2 sayıya 
rağmen periyotu 
15:18 yenik 
kapattı. 2.Ceyreğe 
Gemlik Basketbol 
Serdar «Gökhan ve 
Hüsnü ile bulduğu 
sayılar ile 23:20 
öne geçmeyi başar 
sa da periyotun 
1,14 saniyesine 
Cavit, Oğulcan ve 
Onur ile bulduğu 
sayılar ile skoru 
28:36 getirdi. Ali ile 
bulduğu 2 sayı ile 
Gemlik basketbol 
devreye 6 sayı fark 
ile yenik girdi.
3. Çeyreğe Final 
Gençlik Alpaslan 
ile bulduğu 2 sayı 
ile 30:38 önde 
başladı. Gemlik 
Basketbol Ali ve 
Melih kabakçı ile 
bulduğu sayı ile 
skoru 38:38 ge
tirdi. Gemlik Bas
ketbol müsabaka 
mn 4.27 saniyesine 
Cihan ve Ali’nin 
elinden bulduğu 
sayılar ile 44-38 
öne geçmeyi başar

sa da, Final Genç
lik Polat, Cavit’in 
elinden bulduğu 
sayılar ile periyotu 
47:48 önde tamam 
lamasını bildi. Son 
Çeyreğe Final 
Gençlik Oğulcan 
ve Polat’ın ürettiği 
sayılar ile 47:51 
önde başladı. 
Seyirci desteğini 
arkasına alan 
Gemlik Basketbol 
Kaptan Gökhan ve 
Serdar’ın 8,05 
saniyesinde 
bulduğu 3’lükler ile 
skoru 53:54 ge
tirdi. Periyotun 
5.26 saniyesinde 
Gökhan Şenol ile 
bulduğu 3 sayı ile 
1 sayı ile öne 
geçmeyi başardı. 
Son 1.55 saniye 
sinde Gökhan ve 
Cemhan ile buldu 
ğu sayılar ile 75:63 
aradaki fark artıra 
rak son saniyelere 

avantajlı girdi. 
Final Gençlik son 
saniyelerde buldu 
ğu 4 sayıya 
rağmen 
müsabakayı 75:67 
yenik tamamladı. 
Gemlik Basketbol 
aldığı bu galibiyet 
ile 2. Yarıda oyna 
dığı 5 karşılaşma 
nm 4 kazanarak 3 
maç üst üste 
kazanma başarısı 
gösterdi. Topladığı 
25 puan ile 6.cı 
sıradaki yerini ko
rurken aynı puana 
sahip Final Gençlik 
averaj ile 5. Sırada 
yer aldı.
Gemlik Basketbol 
adına Ali Tuncer 
attığı 22 sayı 10 
ribaunt ve 2 asist 
ile maçın yıldızı 
olurken, Gökhan 
Şenol 15 sayı, 9 
asist, 3 ribaunt - 
Cem Han 12 Sayı, 
8 ribaunt - Serdar

Yavuz 11 sayı, 1 
asist - Cihan 
Hatızoglu 4' sayı, t 
ribaunt, 4 asist ve 
2 top çalma ile 
oynadı.
Final Gençlik adına 
Cavit Turan 19 
sayı, 6 Ribaunt, 
1 asist - Oğulcan 
Sevim 10 sayı, 11 
asist, 5 ribaunt - 
Alpaslan Uruk 9 
sayı, 4 ribaunt ile 
oynadı.
Gemlik ilçe spor 
salonunda oyna 
nan Gemlik Bas
ketbolün 75:67 
kazandığı müsaba 
kanın periyotları 
1. Periyot 15:18 
Final Gençlik 
2. Periyot 15:18 
Final Gençlik 
3. Periyot 17:12 
Gemlik Basketbol 
4. Periyot 28:19 
Gemlik Basketbol 
Bu akşam güzel 
günlerin habercisi 

diye sözlerine 
Başlayan Gemlik 
Basketbol Kulübü 
Başkanı Berkay 
Bulut, “Gemlik ilçe 
spor salonu bugün 
spor müsabaka 
larında görmeye 
alışık olmadığımız 
1300 kişinin 
desteği üst düzey 
bir müsabakaya 
sahne oldu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik Emniyet Müdü 
rü Abdulkadir 
Yüce, Gemlik Jan
darma Komutanı 
Binbaşı Barış 
Bozkurt, Gemlik 
Milli Eğitim Müdü 
rü Mehmet Duran, 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhe 
kimi Şahmeran 
Çelenkoğlu, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam ve 
Yönetimi, Chp İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar ve Yönetimi, 
Mhp ilçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz ve Yöne
timi, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Gemlik Kent 
Konseyi Yönetimi, 
Gemlik Spor 
kulübü başkanı 
Cumhur Aydın, 
Gemlik Belediye 
Spor Başkanı Hu

lusi Kantar, Gemlik 
Çotanak Kulübü 
Başkanı Talat 
Tepe, Gemlik Bas
ketbol Kulübü 
yönetimindeki arka 
daşlarıma ve is
mini sayamadığım 
herkese Gemlik 
adına teşekkür 
ederim." dedi 
Bulut, “Bugün bu 
galibiyeti bize 
hediye eden 
gerçekten çok 
özveri ile çalışan 
Teknik ekibime 
ve basta Genel 
Menajerimiz 
Yahya Gümüş’e 
öncelikle cani 
gönülden teşek 
kür ederim. 
Büyük bir hava 
yakaladık tribün
lerdeki ambiyansı 
görmek büyük bir 
onurdu. Gemlik 
Spor ve Çotanak 
sporun “GEMLİK 
BASKETBOL A 1 
.LİG YOLUNDA 
BASARILAR " 
yazılı pankart ise 
gecenin ayrı bir 
rengiydi Sizlerin 
destekleri ile 
daha iyi işler 
hep birlikte 
yapacağız inşal 
lah. Hepinize 
tekrar tekrar 
teşekkür 
ederim" diye 
sözlerini bitirdi.
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CemliMi Sanmıa sahneıle Biteğin dineml ta jlam
Bursa sahnelerinin 
güçlü sesi, aynı za
manda Gemlikli 
olan Mehmet Çe 
vik, aldığı ekstrala 
ra artık dijital para 
birimi biteoin karşı 
lığında çıkıyor. 
Mehmet Çevik, 
geçtiğimiz gün
lerde bu yaz düğün 
terinde sahne 
almasını isteyen 
bir hayranının il
ginç teklifiyle 
sektörde yeni 
bir kapı araladı. 
Çevik, böylece 
dijital parayla 
ekstra alan ilk 
sanatçı oldu. 
Yayınladığı single 
çalışmalarının yanı 
sıra sahnelerin de 
vazgeçilmez sesi 
olan Mehmet 
Çevik, haftanın en

az 5 günü, çoğu 
zaman da günde 2 
sahne yaparak, 
sektörün en çok 
çalışan isimlerin 
den biri olma 

özelliğini koruyor. 
Çevik aynı za
manda Uluslarara 
sı Zeytin Festivali 
kapsamında 
Gemlik'te de

sahne almıştı.
Bursa başta olmak 
üzere, İstanbul, 
İzmir, Ankara ve 
Eskişehir’deki 
çeşitli mekanlarda 

sevenleriyle bulu 
şan Mehmet Çevik, 
yaklaşan yaz prog 
ramını da neredey 
se şimdiden 
doldurdu.
Bayi toplantıları, 
özel geceler ve 
sosyetik düğünle 
rin de vazgeçilmez 
sanatçısı olan 
Mehmet Çevik, geç 
tiğimiz günlerde bu 
yaz düğünlerinde 
sahne almasını 
isteyen bir hayranı 
mn ilginç teklifiyle 
sektörde yeni bir 
kapı araladı. 
Düğün sahibinin 
ekstra ödemesini 
son dönemin en 
çok konuşulan ve 
yeni yatırım aracı 
haline gelen dijital 
para birimi biteoin 
ile yapmak isteme

sine sıcak bakan 
Çevik, "Biteoin ile 
ödeme yapılması 
teklifi ilk geldiğin 
de aslında önce te
dirgin oldum. Ama 
baktım ki dijital 
çağın yeni gerçeği 
bu. Ben de teklifi 
kabul edip artık 
çalışma siste 
mimize biteoin'i 
eklemeye karar 
verdim. Umarım 
anlaşma sini 
yaptığımız eks tra 
tarihine kadar bit
eoin hatrı sayılır 
bir yükseliş 
yaşar...” diye de 
espri yaptı.
Gemlik Çevik aynı 
zamanda evli ve bir 
çocuk babası.
Ayrıca eşi Gizem 
Çevik menajerliğini 
de üstlenmiş

Uludağ'da uzun kuyruklar oluştu!
TÜRKİYE'nin en 
gözde kış turizm 
merkezi Uludağ'da, 
hafta sonu tatilini 
fırsat bilen yerli ve 
yabancı ziyaretçi 
ler, kayak yapıp, 
kızakla kaydı. 
Özellikle günübirlik 
ziyaretçi yoğunlu 
ğu nedeniyle 
Uludağ'a girişte 
uzun araç kuyruk 
lan oluştu.
Hafta sonunu fırsat 
bilen tatilciler, 
Uludağ'ın zirvesin 
de kışın tadını 
çıkardı. Kar kalınlı 
ğının 1 metre 20 
santimetre olarak

düştü. Aileleriyle 
birlikte eğlenceli

ölçüldüğü beyaz sıcaklığı eksi 3
cennette, hava dereceye kadar

hafta sonu geçir 
mek isteyen tatilci
lerin Uludağ'a akın 
etmesiyle girişler 
de uzun araç kuy 
rukları oluştu. Jan
darma trafik ekip
leri, yolların kapan 
masını önledi. 
Tatilciler, kiraladık 
lan kızaklarla 
kaymanın keyfini 
çıkarırken, zaman 
zaman yaşanan 
ufak kazalar 
pistlerde renkli 
görüntüler oluştur 
du. Tatilci yoğunlu 
ğu, işletmecilerin 
yüzünü güldürür 
ken, kızaklarla

kayıp, eğlenen 
tatilciler ise Ulu 
dağ'dan mutlu 
ayrılıyor.
Uludağ'a hafta 
sonları günde 3 bin 
kişinin geldiğini 
belirten kızak 
işletmecisi Nusret 
Santur, yoğunluk 
tan memnun 
olduğunu söyledi. 
Santur, "Bu sezon 
güzel geçiyor.
Herhangi bir 
eksikliği miz yok. 
İnsanlar da mem
nun. Pistimiz de 
aynı anda 400 
kişiyi alabiliyor" 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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900 müteahhide sok! Tek teli tespit edildi
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yap- 
sat müteahhitlik 
firmalarına yönelik 
2017'de yapılan 
denetimlerde, ruh
sata aykırı iş yaptığı 
tespit edilen 900 
firmanın yetki bel
gesi iptal edildi. 
Bakanlıktan alınan 
bilgiye göre, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığınca 
çıkartılan "Yapı 
Müteahhitlerinin 
Kayıtları ile Şantiye 
Şefleri ve Yetki 
Belgeli Ustalar 
Hakkında Yönet
melik" kapsamında, 
2012 yılından 
itibaren 3194 sayılı

İmar Kanunu'na tabi 
bütün yapıların, bir 
yapı müteahhidinin 
sorumluluğu altında 
inşa edilmesi ve her 
müteahhidin "Yetki 
Belgesi Numarası" 
alması zorunluluğu 
bulunuyor.
Bu kapsamda 
Bakanlıkça, 2012- 
2017 yılları arasında 
410 bin müteahhide 
yetki belgesi 
numarası verildi. 
Yetki belgesi nu
mara sı verdikten 
sonra da firmaların 
faaliyetlerini düzenli 
olarak denetim 
altında tutan Bakan 
lık, firmaların, yapım 
işinin ruhsata ve

ruhsata ekli etüt ve 
projelere aykırı 
gerçekleşti ri I mesi 
ve verilen süre için 
de aykırılığın gide 
rilmemesi halinde 
beş yıl, aykırı olarak 
gerçekleştirilen 
imalatın can ve mal 
güvenliğini tehdit 

etmesi halinde ise 
on yıl süreyle yetki 
belgesi numaralarını 
iptal edebiliyor. 
Buna göre, 
Bakanlıkça 2017'de 
yapılan denetimler 
sonucu, 900 
firmanın yetki 
belge numarası

iptal edildi.
562 kişiye "Müte 
ahhitlik Karnesi" 
verildi 
Öte yandan Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığınca 2011- 
2017 arasında 562 
gerçek ve tüzel 
kişiye "Müteahhitlik 
Karnesi" düzen
lenirken, Türkiye'yi 
yurt dışında 
temsil edebilecek 
nitelikteki müteah
hitlik firmalarının 
oluşmasını 
sağlamak ve 
çalışmalarını 
kolaylaştırmak 
üzere 2017'ye kadar 
337 gerçek ve tüzel 
kişiye de "Yurtdışı

Müteahhitlik Bel
gesi" verildi. 
Bakanlık tarafından 
ayrıca taban limit
lerini aşamayan 
gerçek kişi ve fir
malara yurt dışında 
üstlendikleri taah
hütlerini tamamla 
yabiimeleri için en 
fazla bir yıl süreli ve 
taahhüt süresince 
yenilenmek 
suretiyle Yurtdışı 
Geçici Müteahhitlik 
Belgesi de 
veriliyor. Bakanlıkça 
2011-2017 arasında 
480 gerçek ve tüzel 
kişi için "Yurtdışı 
Geçici Müteahhitlik 
Belgesi" düzen
lendi.

Tüketici güveni şubatta hafi! geriledi
Tüketici güven en
deksi %0,1 düşüşle 
72,25 oldu.
Tüketici güven en
deksi, şubatta 
geçen aya göre 
yüzde 0,1 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
şubat ayına ilişkin 
tüketici güven en
deksini açıkladı. 
TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
iş birliğiyle 
yürütülen anket 
sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksi, 
şubatta bir önceki 
aya göre yüzde 0,1

azalırken, ocakta 
72,33 olan endeks 
değeri 72,25'e 
geriledi.
Hanenin maddi

durum beklentisi 
endeksi söz konusu 
dönemde yüzde 0,2 
artarak 91,3'e yük
seldi. Bu artış,

gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durum bek
lentisinde iyileşme 
olduğunu gös

teriyor. 
İşsiz sayısındaki 
beklenti 
Genel ekonomik 
durum beklentisi, 
bu dönemde 
yüzde 0,7 artarak 
96,1'den 96,8'e 
ulaştı. Söz 
konusu artış, gele
cek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik durumun 
daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin 
sayısının bir önceki 
aya göre arttığına 
işaret ediyor.
İşsiz sayısı beklen
tisi endeksi anılan 
dönemde yüzde 0,9

azalarak ve 
şubatta 75,3 oldu. 
Bu gerileme, 
gelecek 12 ayda 
işsiz sayısında 
düşüş bekleyenlerin 
azalmasından 
kaynaklandı. 
Tasarruf etme ihti
mali endeksi yüzde 
1,9 düştü. Ocakta 
26,2 olan endeks, 
şubat ayında 25,7'ye 
geriledi. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimali 
olduğunu düşünen 
tüketicilerin bir 
önceki aya göre 
azaldığını gös
teriyor.
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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 
istikra! Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

BLACK PANTHER 
12.00-14.30-17.30- 

20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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DUGUN SALONU l Hayal etmek SİZDfN... Gerçekleştirmek BİZDfN...

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNET - KINA

I MANASTIR ] 
|AILS OAZIROaul

YEMEKSİZ 
VE HER TÜRLÜ 

CEMİYETLERİNİZ 
İÇİN 

HİZMETİNİZDEYİZ

HGR BUTÇGYG 
UYGUN 

KişiYG özeı ve 
HAZIR GeÜNÜK 

KINALIK - NİŞANUK 
KAFTAN - 

ÖZGL DİKİM 
ve HAZIR ABİY/ 
çeşiTieRiMiz jLe

PROFESYONEL/ - 
L KADROMUZ*LAw 
İHİZMeTİNİZDeYİZ > 
1

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

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

,___.^^ YILI
REZERVASYONLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR

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

GSM: 0 532 615 3105 GSM: 0 54152012 02
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Zeytinyağı
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK
irfanunluemlak.sahibinden.com

Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle Vergi Dairesi Müdür Serdar Çıta Atatürk Anıtına çelenk sundu.

M Nafıası etkinlikleri Midi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Nilüfer Kadın Korosu muhteşemdi
Pazar günü Marmarbirlik Kooperatifinin genel 

kurul kongresinden çıktıktan sonra gazetenin 
ertesi günkü sayısını hazırlamaya başladık.

Pazar günü gazete çıkarmadığımız için o günü 
kendimize ayırıyoruz güya ama bu hiç bir zaman 
olmuyor bu.

Bir de bir koltuk altına 9 karpuzu sıkıştırmaya 
kalkarsanız, yani bir çok işe ben yapacağım der 
şeniz, yetişebildiğim yapıyorsun.

Gazeteyi baskıya hazırladıktan sonra ANA 
ÇEVin düzenlediği Nilüfer Kadın Korosu’nun 
Gemlik’teki 8.konserine gitmeye hazırlandık. 4’de

26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan 
Vergi Haftası Etkinlikleri nedeniyle, Gemlik 
Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta ve per
sonel ile Atatürk Anıtına çelenk koydular ve 
saygı duruşunda bulundular. Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta, “Vergi yükünün ada 
letli ve dengeli dağılımı Maliye politikasının 
sosyal amacıdır” dedi. Haberi sayfa 2’de

ANAÇEV yararına düzenlenen Nilüfer Kadın
Korosu Konseri’nde salonda yer kalmadı

Muhteşem 
konser

coşturdu

mııurer ı\aaın Korosu, temlik Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı yararına 8.ci Konse 
rini Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğ ipek 
Kampusu Asım Kocabıyık Kültür Merke 
zi’nde verdi. Gemlikliler, konseri yoğun ilgi 
gösterdi. Haberi sayfa 4’de

pumn

YENİ ŞUBEMİZ AYAKKABININ YENİ ADRESİ

pumn
ÇARŞI DERESİ 

IRMAK 
SOKAK’TA 
YAKINDA 

HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİN ALDIR
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Derneği Karşısı GEMLİK 

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

gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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26 Şubat 5 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle Vergi Dairesi Müdür Serdar Çıta Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Vergi Haftası etkinlikleri başladı

26 Şubat-5 Mart 
tarihleri arasında 
kutlanan Vergi 
Haftası Etkinlikleri 
nedeniyle, Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta 
ve personel ile 
Atatürk Anıtına çe
lenk koydular ve 
saygı duruşunda 
bulundular.
Dün, saat 10.00 da 
Atatürk Anıtı'na 
gelen Gemlik Vergi 
Dairesi personeline 
29. Vergi Haftası 
etkinliklerini 
başlattı.

Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunumunda 
bulunduktan sonra 
saygı duruşunda 
bulundu.
Daha sonra Vergi 
Dairesi personeline 
Vergi Haftası ne
deniyle bilgi verdi. 
Serdar Çıta, Vergi 
Haftası kutlama 
sındaki amacın 
her kesimde vergi 
bilincinin oluşturul 
ması, verginin öden 
meşinde gönüllü 

lüğün sağlanması 
olduğunu söyledi. 
Vergi ödemenin bir 
vatandaşlık ve 
anayasa görevi 
olduğunu söyleyen 
Çıta, “Verg/ 

yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı 
Maliye politikasının 
sosyal amacıdır” 
şeklinde konuştu. 
Çıta ve Vergi 
Dairesi Müdür

Yardımcısı ile bir
likte sonra İlçemiz 
Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’u 
makamında ziyaret 
ederek, kendisine 
orkide sundu.
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta 
Gemlik Vergi Daire
since mükellefler
den toplanan vergi 
ler konusunda Kay- 
ıTfar<dıTî r\drdr\u^ S 
bilgiler verirken, 
geçtiğimiz dönem 
başta Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda gübre 
üretiminin yasaklan 

ması nedeniyle bu 
kurumun ödediği 
vergide azalma 
olduğunu dikkat 
çekerek, bir yıl 
önceye göre artışın 
beklenen düzeyde 
olmadığını 
söyledi.
Vergi Haftası 
boyunca kurumlan 
ve vergi mükel 
lefleri gezeceğini 
söyleyen Müdür 
Çıta, öğleden sonra 
da Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz’ı 
makamında 
ziyaret etti.

Yıldız; Kocalı katliamını unutamayız”
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Hocalı 
katliamı ile ilgili bir 
basın açıklaması 
yaptı.
Açıklamada, şu 
görüşlere yer 
verildi
"26 Şubat 1992 tari
hinde dünya ka
muoyunun gözü 
önünde, ermeni- 
lerin yapmış olduğu 
katliamın üzerinden 
yıllar geçmesine 
rağmen acıları 
dinmemiştir.
Din birliğimiz ve 
dil birliğimiz olan 
dost ülke Azerbay
can’a yapılanlar 
aslında İslam

birliğine ve İslam 
ülkelerine yapılmış 
tır. Ermeni diyaspo 
rasının uydurduğu 
sözde ermeni

soykırımı iddiala 
rina destek veren 
sözde demokrasi 
temsilcileri ABD ve 
Avrupa, Ermenilerin

yapmış olduğu 
soykırıma karşı 
çıkmak bir yana 
destek vermişler 
islamı ve İslam 
ülkelerini her 
zaman tehdit olarak 
algılamışlardır. 
İslam ülkelerine 
yapılan bu saldırı 
lar, İslam birliği 
kurulmadığı müd
detçe maalesef 
devam edecektir. 
Rahmetli Necmettin 
Erbakan hocamızın, 
temelini D8’ler ile 
attığı İslam birliğine 
hiçbir iktidar bu 
güne kadar sahip 
çıkmamıştır.
İslam ülkelerinde 
yaşanan; terör, iç 
savaş, kargaşa ve

yoksulluk İslam 
ülkelerinin kaderi 
değildir. Kurtuluşu 
muz; İslam birliği 
nin kurulmasına 
bağlı olup bu birliği 
sağlayacak olan tek 
parti, Milli Görüş 
temsilcisi Saadet 
Partisidir. Sayın 
halkımıza saygı la 
rımızla duyurulur.”

NECMETTİN 
ERBAKAN HAF
TASI BAŞLADI. 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Er
bakan Haftası ile 
alakalı olarak da 
şunları söyledi;
“Rahmetli Nec 
mettin Erbakan 
Hocamızın

aramızdan 
ayrılışının 7. 
Sene-i devriye 
sinde kendisini 
rahmetle anıyoruz. 
02 mart Cuma 
akşamı saat 
20.45’de Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'nde 
DİN-BİR-DER 
Genel Başkanı 
Sayın Muhittin 
Yıldırım’ın 
konuşmacı olarak 
katılacağı bir 
program tertip 
ledik. Erbaban’ı 
anmak ve anlamak 
için tüm halkı 
mızı bu konferan 
sımıza davet 
ediyoruz." diyerek 
sözlerini noktaladı.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Kaçalı kazı naparien yatalandılar
İznik de, fosseptik 
çukuru yalanıyla 
define hayaliyle 
kaçak kazı yaptık 
lan iddia edilen 6 
kişi gözaltına alındı. 
Olay Beyler Ma
hallesi Akçeşme 
Sokağı'nda mey
dana geldi. Asayiş 
Büro Amirliği 
ekipleri kaçak kazı 
yapıldığı ihbarı aldı. 
Polis, kazının 
yapıldığı evin 
bahçesini bir süre 
izledi. Ardından 
dün saat 11.00

$ahii olarak Moldigl adllyede tütuMandı
Bursa'da, arkadaşı 
mn duruşmasında 
şahitlik etmek için 
eşiyle birlikte adli 
yeye gelen M.A. 
(24), 18 yıl hapis 
cezası olduğu fark 
edilince tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Bir tanıdığının 
duruşmasına şahit 
sıfatıyla katılmak 
üzere adi iyeye 
gelen 24 yaşındaki 
M.A, tanıklık için 
kimlik bilgilerinin 
teyit edilmesi için 
nüfus cüzdanını

Milli TOI Miti İMİİW
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 
2016'daki darbe 
girişimiyle ilgili 
soruşturma kapsa 
mında gözaltına 
alınan emekli Albay 
B.K., tutuksuz 
yargılanmak 
üzere salıverildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen 
soruşturmada 
gözaltına alınan 
B.K., Bursa 
Terörle Mücadele 
Şubesin deki 
işlemlerinin

sıralarında harekete 
geçen polis ekip
leri, b iri ev sahibi 
toplam 6 kişiyi 
bahçede kazı

yaptıkları sırada 
suç üstü yakaladı. 
Kaçak kazı 
yaptıkları iddia 
edilen şüpheliler,

duruşma katibine 
verdi. Ulusal Yargı 
Ağı Bilişim Sistemi 
(UYAP) sistemi 
üzerinden kimlik 
bilgilerine bakılan 
M.A.'nın 9 ayrı 

ardından adliyeye 
sevk edildi.
B.K., çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 

hırsızlık dosyasın 
dan 18 yıl hapis 
cezası aldığı 
görüldü. Durumu 
fark eden görevliler 
adliye koruma 
büro amirliğindeki 

bırakıldı. Soruştur 
ma kapsamında 15 
Temmuz gecesi 
sözde sıkı yönetim 
komutanı Akkuş'un, 
"Tüm personel, Os-

"Foseptik kuyusu 
kazıyorduk" 
dese de polisi 
inandıramadı. 
Evin bahçesinde 
yaklaşık 3 metre 
derinliğinde çukur 
kazıldığını be
lirleyen ekipler, kazı 
aletlerine el koydu. 
Gözaltına alınan 6 
kişi daha sonra 
ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü. 
Gözaltına alınan 5 
kişinin İstanbul'dan 
geldiği öğrenildi.

Bursa trafiğini 
kilitleyen kaza

■ '.".i.JC'A' JuPİTha ajun.Vt. " '' • ~ '.-j vlv

polis memurlarına 
bilgi verdi. M.A.'mn 
kaçmaması için 
tedbir alan polis 
ekipleri, gerekli 
evraklar 
hazırlanana kadar 
şahsın yanından 
ayrılmadı.
Etrafında olup 
bitenlere anlam 
veremeyen ve 
hakkında 
kesinleşmiş hapis 
cezası olduğundan 
haberi olmayan 
M.A, işlemlerinin 
ardından ceza 
evine gönderildi.

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana 
gelen kaza uzun araç kuyrukları oluşma 
sına neden oldu. Olay sabah saat
lerinde Şevket Yılmaz Hastanesinin 
bulunduğu kavşakta meydana geldi. Di
reksiyon hakimiyetini kaybeden kamyo
net sürücüsü hafif yaralanırken, olay 
yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edil 
di. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ka 
za hakkında polis soruşturma başlattı.

mangazi ilçe Jan
darma Komutanlı 
ğında toplansın." 
şeklindeki emrini 
personele ilettikleri 
iddiasıyla eski 
Bursa II Jandarma 
Komutanı emekli 
Albay H. D. ve o 
dönem Jandarma 
Asayiş Şube 
Müdürü olarak 
görev yapan Albay 
B. K. hakkında 
yakalama kararı 
çıkarılmıştı. 
Gözaltına alınan iki 
askerden H.D., 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklanmıştı.

İznik ilçesinde av sezonunun son 
gününde arkadaşıyla birlikte avlanmaya 
giden bir kişi, ayağı kayan arkadaşının 
yanlışlıkla ateşlenen silahıyla hayatını 
kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın 
İznik ilçesine bağlı Düvenli köyünde 
yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av 
sezonunun son gününde arkadaşlarıyla 
birlikte avlanmak için Domaniç bölge
sine gitti. İddiaya göre, av esnasında 
Kılıç'ın yanında bulunan arkadaşla 
rından birinin ayağı kaydı ve omzundaki 
av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan kur 
şun Kılıç'ın başına isabet etti.

KflŞCDC B€KL€M€K VOK

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

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ANAÇEV yararına düzenlenen Nilüfer Kadın Korosu Konseri’nde salonda yer kalmadı

Güne Bakış
Kadri GÜLER

K | kadn_guler@hotmail.com

Nilüfer Kadın Korosu muhteşemdi 
Konserden geç çıkacağımız için önce Bybeyaz 

Döner’de aperatif olarak birşeyler atıştırdık.
Dostlarla buluşup, Yerleşkedeki Asım Koca 

bıyık Kültür Merkezi’nin yolunu tuttuk.
Salondan içeriye girdiğimizde konser başla 

mamıştı ama koca salon kapıya kadar dolmuştu.
Türk Sanat Müziği Konserlerinin büyük çoğun 

luğuna katılmaya çalışıyoruz. Kimini işler ne
deniyle kaçırdığımız da oluyor.

Ama bu ilgiyi görünce ANAÇEV yöneticilerinin 
gayretli çalışmalarının sonucu olduğuna kanaat 
getirdim.

Yer bulmak için kenarlardan önlere gittim. 
Zar zor birinin kalktığı sandalyeye yerleştim. 
Konserin başlama saatleri yaklaştığında kala 

balığın fotoğrafını çekmek için sanne önüne 
geçtiğimde, protokola ayrılan ön sıralar boştu.

Konser başlamak üzere iken protokolden 
kimse konsere teşrif etmedi.

Sevgili öğretmenimiz Edip Özer’in çağırması 
üzerine boş bir koltukta izledim muhteşem kon
seri.

Önce Nilüfer Kadın Korosu’nun çalışmalarının 
sinevizyon gösterilerini izledik.

Müzikle ilgisi olmayan 175 kadının, şefleri Vete 
riner Hekim Dr.Aysel Gürel’in yönetiminde bir 
araya gelerek, profesyonellere taş çıkartacak bir 
ı (oro ortaya çıkarmaları, tüm ulusal ve yerel 
basında yer almış, başarıları için övgüler düzül 
müs. Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Hollanda 
ve Moldovya da konserler vermişler, şimdi de 
ı .etonya'ya davet edilmişler.

Tüm masraflarını kendi ceplerinden yapıyorlar. 
Sponsor bulurlarsa destek görüyorlar.

Yurt dışından adeta bir kültür elçisi gibi UlKemı 
zi tanıtıyorlar.

Kültür Bakanlığı böyle bir koroya neden destek 
vermez bilinmez.

Şef Aysel Gürel’in değimiyle, İtalya konserle 
rinde özel yerel giysilerle Kına Gecesi düzenle 
misler. Konserin verildiği Üniversitede, erkek 
dekanın eline bile kına yakmışlar, evlerin de 
yaptıkları Türk yemeklerini ikram etmişler.

İtalyanların, HollandalIların kafalarındaki 
Türklerle ilgili kavramı değiştirmişler. Türk kadı 
nın ne denli modem sanat sever ve ulusal 
kültürlerine olan bağlılıklarına tanık olmuşlar. 
Tabii ki şaşırmışlar.

Nilüfer Kadın Korosu, ünlü Rus Kızıl Ordu Ko
rosu ile de konser verdi.

Konser baştan sona izleyicileri coşturdu, yer 
yer şarkılara katılmalarına neden oldu.

Dr. Aysel Gürel bir koro şefi değil, adeta kitle 
['eri etkisine alan ve onlarla sahneden diyalog 
kurarak etkileyen bir güce sahip bir sanatçı, bir 
kitle psikoloğu.

Çocukluğumuzda Gemlik sosyal yaşamının 
önemli isimlerinden Afife Turhangıl’in sahneden 
"Papatya gibisin" şarkısını söylerken iki gencin 
tango yapışı, ikinci bölümde özel giysilerle koro
nun sahneye çıkması ve Aysel Hanımın da katıl 
dığı bir dans sunmaları her şeyiyle mükemmeldi.

ANAÇEV için Gemlik’e 8. kez gelen bu koroyu 
izleyenler evlerine mutlu gittiler.

ANAÇEV bu konserden elde ettiği gelirle yok
sul 54 çocuğa burs veriyor. Destelemek gerek.

Nilüfer Kadın Koro 
su, Gemlik Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
yararına 8.ci Konse 
rini Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Sunğ 
ipek Kampüsü Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde verdi. 
Muhteşem geçen 
konsere ilgi çok 
büyük oldu. Salon 
tıka basa konser 
nedeniyle doldu. 
Bir çok kişi konseri 
ayakta izlemek 
zorunda kaldı. 
Konsere bürokrasi
den kimsenin katıl 
maması dikkat çe 
kerken, geceye onur 
konuğu olarak 
Uludağ Üniversitesi 
eski Dekanı Radyo 
loji Bölümü Ana 
bilimdah öğretim 
üyesi Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Borusan 
Holding adına Boru
san Gemlik Kam
püsü Ortak Hizmet 
İer Koordinatörü 
Serdar Özkaleli, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Sadettin Çiçek, eski 
Başkan Edip Özer, 
Gemlik Gezeği Koor
dinatörü ve Sanat 
Kültür Derneği yö
neticisi Fikri Danış, 
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi yöneticileri 
ve kalabalık izleyici 
katıldı.
Nilüfer Kadın Koro
su’nun çalıştırıcısı 
Şef Aysel Gürel 
yönetiminde iki 
bölümden oluşan 
konserin ilk bölü 
münde Türk Sanat 
Müziği eserleri 
seslendirilirken, 
ikinci bölümde ise 
popüler müzik eser
leri seslendirildi. 
Şef Aysel Gürel’in 
eşsiz yönetimindeki 
Nilüfer Kadın Koro 
su, “Nihansın dide- 
den” eseriyle 
başladı. “Belki Bir 
sabah geleceksin”, 
“Bir Gülnihal Aldı

birinci bölüm bitiril 
di. İkinci bölümde 
sevilen popüler 
şarkılar seslendin 
lirken, Gemlikli Afife 
Turhangil’in söyle 
diği “Papatya Gibi 
sin” şarkısıyla iki 
genç çift tango gös
terisi yaptı. 
Şef Aysel Gürel 
şarkılar arasında 
yaptığı konuşma

Gönlümü”, “Darıldın 
mı Gülüm Bana”, 
“Kalbime Gir Bahar 
Ol”, “Unutulmuş 
Birer Birer”, “Gül 
Ağacıyım”, “İbrişim 
örmüşler Oy Oy”, 
“Bir bakış Baktım 
Kalbimi Yaktın”, 
“Kara Gözlüm Efkar 
lanma Gül hayri”, 
“Rüya Gibi Her 
Hatıra” şarkılarıyla

lanyla izleyicileri 
mest etti. Solo ve 
koro şarkılar zaman 
zaman müzikal gös
teriler ile devam etti. 
İtalya, Yunanistan, 
Hollanda, Bulgaris
tan Moldovya da 
konserler veren 
Nilüfer Kadın Ko
rosu şimdi de Leton 
ya’da konser verme 
ye hazırlanıyor. 175 
ev ve işkadının 
buluşmasından 
oluşan Türkiye’nin 
ilk kadın korosu 
Gemlik’te 132. kon
serini verdi.
Konser sonunda Şef 
Dr. Aysel Gürel’e 
Prof. Dr. Müfit Parlak 
plaketini ve çiçeğini 
sunarken, çok güzel 
bir sanat akşamı 
yaşandığını, aynı za
manda buruk bir 
gece yaşandığını 
Afrin’de Mehmetci 
ğin ülkenin bütünlü 
günü sağlamak için 
mücadele verdiğini, 
belirterek, “Inanıyo 
rum ki Mehmetci 
ğimiz büyük bir 
zaferle ülkemize 
döneceklerdir" dedi. 
Nilüfer Kadın Koro
su’nun çağdaş Ata 
türk’e yakışır bir 
kadın kimliğinin 
nasıl olduğunu çok 
güzel gösteriyorlar.” 
dedi. ANAÇEV Gem
lik Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı 
yaptığı konuşmada, 
"Atatürk’ün sanata 
ve sanatçıya verdiği 
değeri yaşatan, 
yaşattıran emitas 
yon değil, gerçek 
pırlanta kalpli sayın 
Şef Aysel Gürel ve 
pırlanta taçlan solist 
leri ve pırlanta kalpli 
saz heyetini gönül 
den alkışlıyorum." 
dedi. Tunalı, 
destek olan herkese 
teşekkür ederek, 
Atatürk’ün izindeki 
Türk kadınlarının 
neler başarabile 
ceğini bu koronun 
gösterdiğini söyledi.

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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MiMaMıMııılaHBiıiartııMM
Uludağ Üniver
sitesi, 2017 yılında 
düzenlenen 
Avrupa Üniversi 
telerarası Spor 
Takımları Müsa 
bakalan'nda en 
çok madalya topla
yarak zirvede yer 
alan öğrencilerini 
ödüllendirdi.
Uludağ Üniver
sitesi, 2017 Avrupa 
Üniversite Sporları 
Birliği tarafından 
yayınlanan istatis
tiklere göre Avrupa 
şampiyonlarında 
toplam madalya 
sıralamasında en 
başarılı üniversite 
oldu. 24 sporcu ile 
2017 yılında 
gerçekleştirilen 
Avrupa Üniversi 
telerarası Spor 
Müsabakalarında 
badminton, karate, 
tekvando ve 
wushu kategori

lerinde altın 
madalya kazanan 
Uludağ Üniversite 
si, 5 altın, 1 gümüş 
ve 8 bronz olmak 
üzere toplam 14 
madalya ile Avru 
pa'nın en çok 
madalya kazanan 
üniversitesi 
unvanını, kazandı. 
Uludağ Üniver
sitesi yönetimi, 
spor takımlarının 
kazandığı başarı 
dan dolayı bir

madalya ve ödül 
töreni düzenledi. 
Törene Türkiye 
Üniversite Sporları 
Federasyonu 
(TÜSF) Başkanı ve 
Avrupa Üniversite 
Sporları Federas 
yonu (EUSA) 
Asbaşkanı Prof. 
Dr. Kemal Tamer, 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
TÜSF Genel 
Sekreteri Erdoğan 
Çelebi, Gençlik

Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Şahin, 
rektör yardımcıları, 
dekanlar, 
akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

"ÜNİVERSİTE 
MİZİN MARKA 
DEĞERİ 
YÜKSELİYOR" 
Törende konuşan 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
sporda başarılı 

olmanın yolunun 
hayattaki gibi belli 
hedeflerin olmasın 
dan geçtiğine 
işaret etti. Üniver
sitenin geleceğini 
planlarken bir 
yandan da sportif, 
sanatsal ve 
kültürel faaliyetlere 
de her türlü 
desteği vermeye 
devam ettiklerini 
vurgulayan Rektör 
Yusuf Ulcay, 
"Akademik yaşam 
ile birlikte kültürel 
ve sportif alan
larda da aktif olan 
gençlerimiz hem 
daha iyi yetişmiş 
oluyor hem de 
üniversitelerin 
başarı katsayısını 
yükseltiyor. 
Türkiye'nin en iyi 
10 üniversitesi 
arasına girmesini 
hedeflediğimiz 
Uludağ Üniversite

si'nin her alanda 
başarılarıyla öne 
çıkması bizlere 
ayrı bir mutluluk 
ve gurur veriyor. 
Ulusal ve 
uluslararası alanda 
üniversitemizin 
marka değerini 
arttıran ve presti
jini yükselten bu 
dereceler, spora 
ilgi duyan 
öğrencilerin 
üniversitemizi 
tercih etmelerine 
de neden 
olmaktadır. Uludağ 
Üniversitesi'nin 
adını 2017 yılında 
zirveye yazdıran 
öğrencilerimizi 
ve hocalarımızı 
canı gönülden 
kutluyor, şah 
sim ve üniver
sitemiz adına 
teşekkürlerimi 
sunuyorum" 
diye konuştu.

»ra kongre turimıinıle mı ettiği mı alacak
Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Türkiye’nin ilk ve 
tek, dünyanın ise 
üçüncü büyük 
kongre, toplantı ve 
etkinlik fuarı olan 
ACE of M.I.C.E. 
Exhibition by Turk- 
ish Airlines 2018’ 
Fuarı’nı ziyaret 
ederek Bursa’da 
kongre turizminin 
geliştirilmesi ama 
cıyla görüşme 
lerde bulundu. 
Bu sene İstan
bul’da 5.’si yapılan 
'ACE of M.I.C.E. 
Exhibition by Turk- 
ish Airlines 2018 
Fuarı’nı ziyaret

eden Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Ali 
nur Aktaş, yetki 
lilerden bilgi aldı. 
Fuarda Bursa’yı 
temsil eden 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nin

(Merinos AKKM) 
standına da 
uğrayan Başkan 
Aktaş, Fuar Orga
nizatörü Volkan 
Ataman ile fikir 
alışverişinde bu
lundu. Türkiye’nin 
ilk ve tek, dünya 

nın ise 3. büyük 
kongre, toplantı ve 
etkinlik fuarını 
yetkililerle birlikte 
gezen Başkan 
Aktaş, uluslararası 
kongrelerin Bur 
sa’ya getirilmesi 
ve kongre turizmi 

nin geliştirilmesi 
için neler yapıla 
cağını sektörün 
uzman isimleriyle 
konuştu. 
Her yıl dünyanın 
dört bir yanından 
kongre merkezleri, 
oteller, profes 
yönel kongre 
organizatörleri, 
kongre ziyaretçi 
büroları, desti- 
nasyon pazarlama 
şirketleri, tur 
şirketleri, kongre 
alıcıları, kongre 
sektöründe çalışan 
kişi ve kurumların 
katıldığı fuar, bu 
sene 33 ülkeden 
169 katılımcı, 21 
grup koordinatörü 

ve 41 uluslararası 
medya partneri 
desteği ve 
40 ülkeden 153 
uluslararası alıcı, 
230 kurumsal alıcı, 
235 ziyaretçi alıcı 
ile düzenleniyor. 
Fuarda stant 
açarak Bursa’yı 
temsil eden 
Merinos AKKM, 
büyük ilgi gördü. 
Bursa ve kongre 
potansiyeli 
ziyaretçilere 
anlatılırken, çeşitli 
ülkelerden gelen 
tıp dernekleri 
yetkilileri ve kong 
re organizatörleri 
ile görüşmeler 
yapıldı.

KAŞ€D€ BtKL€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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Bursa olimpiyatlar için kolları sıvadı
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Doç. Dr. Süleyman 
Şahin, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyespor Kulübü 
Genel Sekreteri 
Ahmet Bayhan ve 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Celalettin 
Güneş ile Bursa'da 
yürütülen gençlik 
ve spor çalışmaları 
ile tesis yatırımla 
rım değerlendirdi. 
Son yıllarda düzen
lenen ulusal ve 
uluslararası organi 
zasyonların yanı 
sıra bir biri ardına 
hizmete giren 
vizyon projelerle 
sporda marka kent 
kimliği kaza nan 
Bursa'nın spor 
daki yükselişi 
sürüyor.
Bursa'nın sporda 
yakaladığı yükseli 
şin ve elde edilen 
başarıların artarak 
sürmesi için spor 
ve kent dinamik
leriyle sık sık

görüş alışverişinde 
bulunan Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Şahin, 
bu kapsamda zi
yarette bulunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü Genel Sekreteri 
Ahmet Bayhan ve 
Büyükşehir Bele 
diyespor Kulübü 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Celalettin 
Güneş ile spor 
branşlarının çalış 
maları, engellilere 
yönelik yapılan 
çalışmalar, spor 
organizasyonları, 
2020 Olimpiyat 
hedeflerini ve 
tesisleşmeyle ilgili 
fikir alışverişinde

bulundu.
Bursa'daki tesis 
leşme çalışmaları 
ile düzenlenen or
ganizasyon ve 
spor faaliyetlerinin 
koordineli bir 
şekilde sürdürül 
mesi, Olimpiyat 
hedefiyle ilgili 
yürütülecek 
çalışmalar, Avrupa 
ve Dünya şampiyo 
nalarında başarılı 
olacak sporcuların 
yanısıra amatör 
spor kulüplerinin, 
okul sporlarının 
desteklenmesiyle 
ilgili konuların 
değerlendirildiği 
ziyarette, Bursa'da 
sporun her geçen 
gün yükselen bir 
ivme kazandığını 

kaydeden Şahin, 
"gençlik ve spor 
çalışmalarında 
taban birliklerimi
zle, amatör spor 
kulüplerimizle, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkan'ımız başta 
olmak üzere tüm 
belediye 
başkanlarımızla ve 
kent dinamikleriyle 
birlikte yapılan 
ortak çalışmaların 
yeni dönemde 
daha da 
güçlendirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Şahin ayrıca 
Bursa'da son 
7 yılda yapı 
lan başarılı 
çalışmalarla kente 
vizyon tesislerin 

kazandırıldığını, 
okul sporlarında 
Bursa'nın lider 
kent olduğunu, 
toplam sporcu 
sayısının 205.000'e 
ulaştığım, uluslara 
rası başarıların 
arttığı ve büyük 
sportif organizas 
yonlara ev 
sahipliği yapıldı 
ğım böylelikle 
Bursa'nın spor 
kenti kimliği 
kazandığını 
vurguladı. Ancak 
tüm bu gelişmele 
rin dünyanın en 
büyük spor organi
zasyonu olan olim 
piyatlarda Bur 
sa'nın madalya 
alması ile taçlana 
cağını söyleyerek, 
Büyükşehir 
Belediyespor'un 
bu hedef doğrul 
tuşunda il 
müdürlüğü ile 
koordineli 
çalışmaları 
sürdürmesinin 
önemine dikkat 
çekti ve Bursa artık 
olimpiyat hedefine 

kilitlenmeli dedi. 
Genel Sekreter 
Bayhan ise, 
Bursa'nın sporda 
yükselen çıtasını 
daha ileriye 
taşımak, spor 
branşlarının 
güçlenmesi ve 
Olimpiyat hedefi ile 
ilgili yürütülecek 
çalışmalar için 
ellerinden 
gelen her türlü 
desteği ver 
meye devam ede
ceklerini söyledi. 
Bu doğrultuda 
Bursa'nın ve ülke 
mizin Olimpiyat 
hedefi için Ferdi 
olimpik spor dalla 
rina daha fazla 
ağırlık verileceğini 
de belirten Bay
han, ayrıca okul 
sporları, engel 
liler ve gençlik 
faaliyetlerine 
daha fazla kaynak 
ayrılacağını ve 
tüm bu alanlarda 
çalışmaları çok 
daha ileri gö 
türmeyi hedefle 
diklerini söyledi.

Whatsftpp ta yeni dönem resmen haşladı
VVhatsApp kullanı 
alarmın uzun 
zamandır beklediği 
özellik hizmete 
girdi. VVhatsApp 
para gönderme 
hizmetini ilk olarak 
Hindistan’da 
kullanıma sundu. 
Android ve İOS üz
erinden VVhatsApp 
kullanıcılarının bir

birlerine kolayca 
ve hızlı bir şekilde 
para gönder
melerini sağlaya 
cak Ödeme 
Hizmeti, Hindis
tan’da sunulmaya 
başlandı.İlk gelen 
raporlara göre 
uygulamanın test 
sürümü İOS ve An
droid sistemlerde

farklı versiyon 
numaraları ile 
geliyor.OS 
kullanıcıları 
V2.18.21 gün
cellemesini 
alırken, Android 
kullanıcıları ise 
V2.18.41 sürümünü 
yükleyecekler. 
Şirket, uygulama 
dağılımını şimdilik

tamamen seçtiği 
kullanıcılar üze 
rinden veriyor.
Ağustos 2017 
itibariyle 
çalışmalarına 
başlanan yeni 
ödeme sistemi, 
uygulama 
içerisinde VVhat
sApp Payments 
olarak geçecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

KÜÇÜKKUNLİ 
aiGUZElYALISİTESINDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1DAİRESAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 66
Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Eşi vefat eden kadına 500 lira
Kadınların yoksul
luktan daha fazla 
etkilendiği gerçe 
ğinden hareketle 
oluşturulan ‘Eşi 
Vefat Etmiş Kadınlar 
için Bir Nakit Sosyal 
Yardım Programı’ 
hızla devam ediyor. 
Bu kapsamda eşi 
vefat etmiş, hâli 
hazırda evli olma 
yan kadınlara devlet 
ödeme yapıyor. 
İki ayda bir yapılan 
bu yardımdan eşi 
vefat eden ve maddi 
durumu iyi olmayan 
tüm kadınlar yarar

lanabiliyor mu? İşte 
detayları...
Başvuru nereye 
yapılacak?
Eşi vefat etmiş 
kadın vatandaşlar 
resmi ikametgah 
larının bulunduğu 
il/ilçe sınırları içinde 
bulunan Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma (SYD) 
Vakfı’na (kayma 
kamlık içinde bu
lunuyor) başvuru 
yapınca süreç 
başlıyor. Başvuruda 
nüfus cüzdanı 
dışında herhangi bir

belge istenmiyor. 
Ödeme ne kadar? 
Aylık 250 lira. İki 
ayda bir 500 lira 
olarak yatırılır.
Eşimden boşandım 
faydalanabilir

miyim?
Hayır. Son evli 
olduğunuz resmi 
nikahlı eşinizin vefat 
etmiş olması 
gerekiyor.
Eşim vefat ettikten 

sonra evlendim. 
Yararlanır mıyım? 
Evlenenler alamıyor. 
Sigortalı işe 
başladım bu parayı 
alabilir miyim? 
SGK’lı işe başlayan 
bu ödemeden 
yararlanamıyor.
GELİR TESTİ ŞARTI 
Muhtaçlık durumu
mun yükselmesi 
yardıma engel mi? 
Evet. Hanedeki kişi 
başına aylık gelirin 
484 liranın üzerine 
çıkması durumunda 
ödeme kesilir.
65 yaş aylığı 

alıyorum. Dul maaşı 
alabilir miyim? 
Hayır alamazsınız, 
ikisinden birini ter
cih edeceksiniz. 
Adres değiştirsem 
maaş kesilir mi? 
Evet kesilebilir. Bu 
durumu bağlı 
olduğunuz vakıfa 
bildirip transfer 
işlemi yapmalısınız. 
Ödeme nereden 
yapılır? Para PTT 
şubelerinden 
alınıyor. Sosyal 
Yardım Kartı’yla 
ATM’lerden çekim 
yapılabiliyor.

Ticarel Konseyi Yönetmeliği nde denişiklik
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca, Güm
rük ve Ticaret Kon
seyinin çalışma 
usul ve esasla 
rında değişikliğe 
gidildi.
Bakanlığın, Gümrük 
ve Ticaret Konseyi 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
ekonomik sis
temdeki tüm 
aktörlerin gümrük 
ve ticaret

politikalarına 
katılarak iş birliği 
yapmasına katkı

sağlayan danışma Konseyinin 
organı niteliğindeki üyeliklerine yönelik 
Gümrük ve Ticaret ek taleplerin

sonuçlandırılma 
sında Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
yetkili olacak. 
Genel Kurul 
çalışmalarına 
geçerli bir maze 
reti sebebiyle 
katılamayan kon 
sey üyesi, yerine 
bir yardımcısını 
görevlendi 
rebilecek.
Genel Kurulun 
toplanması için üye 
tam sayısının 
salt çoğunluğu 
gerekmeyecek. 
Konsey amaçlarını^, 
gerçekleştirmek, 
çalışmalarını

yönetmek ve 
koordine etmek 
üzere üyeler 
arasından 11 kişilik 
bir İcra Kurulu 
oluşturulacak. 
Üyelerin, haklı se 
heplerin varlığı 
halinde Gümrük ve 
Ticaret Konseyi 
Başkanı tarafından 
her zaman üyelikleri 
sonlandırılabilecek. 
Temsilci ve seçilmiş 
üyeliklerde İcra 
Kurulu toplantıla 
rina üst üste iki kez 
katılmama 
halinde üyelikler 
kendiliğinden sona 
ermeyecek.

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

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

KAYMAKAMLIK

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

Bursa 2S8 77 84
Mudanya S44 30 6o
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

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

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

__________ OTOBÜS___________
__________ULAŞIM_________
Pamukluda 512 OO 26
DENİZ UÇAâl 513 66 13
Pagaaua Akmla Seyahat 6*14 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaş 514 45 45
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0*163

HASTANELER

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

________ DAĞITICILAR________
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 15 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00 
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 5,4 n 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

' Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol
MAR-PET 51*30 »S
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 5*13 01 03

Gemlik KBrfez
G E M L İ K' İ N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6017 

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 Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEÜSİHİltt
VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

BLACK PANTHER 
12.00-14.30-17.30-

20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYA8İ GAZETESİ

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

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

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

REZERVASYONLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

MANABTIftl 
AİLE 0AZIN08U

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDfN.

HGR BÜTÇEYE 
UYGUN 

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

KINALIK - NİŞANLIK 
KAFTAN - j

ÖZEL DİKİM jl 
VE HAZIR. ABİY^I 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONELİı 

l KADROMUZLA* 
[HİZMETİNİZDE  ̂j

DUGUN - NİŞAN 
SÜNNGT - KINA 

YGMGKLİ 
YGMGKSİZ 

VG HGR TÜRLÜ 
CGMİYGTLGRİNİZ 

İÇİN 
HİZMGTİNİZDGYİZ

GSM: O 532 615 3105 GSM: O 54152012 02

http://www.yigitinsaatgemlik.com


MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ

www.kavlak.com.tr

1444 68 80
IIK Uûfitâ 

Zeytinyağı

I Kuruluş:!9731

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Şubat 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

İrfen Ünlü O 535 285 42 69
Merkez: Çarşı Meydanı - UMURBEY 

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

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Saadet Partisi İl ve ilçe yöneticileri, Cargill Fabrikası önünde basın toplantısı düzenledi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Saadet Farisi'nden anlamlı çıkış 
Saadet Partisi Bursa İl başkanı Mehmet Atmaca 

ve il yöneticileri ile ilçe başkanlar/ Orhangazi- 
ilçesi sınıriannda tarım arazisinde kurulan ABD'li 
Cargill fabrikası mısır nişastasından elde ettiği 
tatlandırıcılar ile ünlüdür.

Cargill’in Orhangazi İznik Gölü havzasında 
kurulması kuruluş aşamasından beri dava 
konusu olmuştur.

Çevreci kuruluşlar burada sanayi kuruluşu kuru 
lamayacağını, bu arazinin tarım arazisi olduğu 
iddiasıyla açtıkları davayı k^anaııar.

Bu davanın sonunda o günün Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan ceza aldı. Devamı 4’de

Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca ikti
dara seslenerek, "Sorumlu devlet adamlığı ge 
reğini yerine getirerek, teröriste silah, mühim
mat desteği sağlayan terör devleti AD'ye Zey 
tin Dalı uzatma ayıbından vazgeçin. Ülkemiz 
deki Amerikan Emperyalizminin askeri ve eko 
nomik merkezi ve sembolü olan İncirlik Üs 
sü’nün ve CARGİLL Fabrikasının kapısına 
kilit vurma cesaretini gösterin:” dedi. Syf2’de

Ticaret Borsası 
seçimleri 

1-8 Nisan günleri 
yapılacak

Bakanlar Kurulu Kararıyla 2017 yılı 
Kasım ayı sonuna kadar yapılması gere 
ken TOBB’ne bağlı Odaların seçimleri 
nin 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar 
uzatılması sonucu, Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Meclis ve Yönetim Kurulu 
seçimlerinin tarihleri belli oldu.
Gemlik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 
seçim tarihlerini bildiren Gemlik Ticaret 
Borsası’nın teklifini değerlendirdi. 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, porsa 
Meclisi seçimlerinin 1 Nisan Pazar günü 
yapılmasını, yönetim kurulu ve TOBB 
delegeleri seçimlerinin ise 8 Nisan 
günü yapılmasını kararlaştırdı.

t s gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com

Daha W®
Fidım M» S??"*”*- 

söSa pumn 
YAKINDA 

HİZMETİNİZDE ÜRÜNLERİMİZ ORJİNALDİR fi 
Mrk : Orhangazi Cd. Beşiktaşlılar Demeği Karşısı GEMLİK JP

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlikfiyonkayakkabi@outlook.com
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Saadet Partisi İl ve ilçe yöneticileri, Cargill Fabrikası önünde basın toplantısı düzenledi

Mili llssii re Caıgill tapısına iiliM'
O Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca iktidara sesylenerek, 
“Sorumlu devlet adamlığı gereğini yerine getirerek, teröriste silah, 
mühimmat desteği sağlayan terör devleti ABD'ye Zeytin Dalı uzatma 
ayıbından vazgeçin. Ülkemizdeki Amerikan Emperyalizminin askeri 
ve ekonomik merkezi ve sembolü olan İncirlik Üssü’nün ve CARGİLL 
Fabrikası’nın kapısına kilit vurma cesaretini gösterin.” dedi.

• Atmaca, “AKP Hükümeti Stratejik öneme sahip Türk Telekom, 
demir çelik vb. kuruluşlardan sonra 1925 yılından bu yana ülke 
ekonomisinde büyük pay sahibi olan şeker fabrikalarının satışı ile 
çiftçimizin son kalesini terk etmeye hazırlanıyor. Hükümeti 
uyarıyoruz.! Bu sevdadan vazgeçin. Çiftçilerimizi, bu sevdadan 
vazgeçin.” diyerek hükümeti uyardı.

Saadet Partisi Bursa 
İl Başkanı Mehmet 
Atmaca ve il yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra Saadet Par
tisi Gemlik ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin ve partili 
vatandaşların katilı 
mı ile Cargill 
Fabrikası’nın önünde 
basın açıklaması 
yaptılar.
SP Bursa il Başkanı 
Mehmet Atmaca, 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
“Sınırlarımızda ne 
idüğü belirsiz, kime 
hizmet ettikleri 
.maJLf.nj terör öraüt- 
leri, sözde müttefi 
kimiz ABD’nin silah 
lan ile sınırlarımızı 
tehdit etme cüretini 
gösterirken, kahra
man ordumuz 
Zeytin Dalı Operas 
yonuyla, hak ettikleri 
cevabı vermektedir. 
Allahın izniyle 
Mehmetçiğin çelik 
yumrukları ile yakın 
zamanda ya efendi
lerinin eteğinin altına 
saklanacaklar veya 
çil yavrusu gibi 
dağılarak, yok 
olacaklardır.

ZEYTİN DALI 
UZATMAKTAN 
VAZGEÇİN

Basın aracılığıyla 
aziz milletimiz adına 
hükümete sesleni 
yoruz; Askerimiz 
insanlık düşmanı 
terör örgütlerinin 
başına bombalar 
yağdırırken, mille

timizin sizden esir 
gemediği destekle, 
sorumlu devlet adam 
lığı gereğini yerine 
getirerek, teröriste 
silah, mühimmat 
desteği sağlayan 
terör devleti ABD'ye 
Zeytin Dalı uzatma 
ayıbından vazgeçin.

İNCİRLİKVE 
CARGİLL’İN 
KAPISINA KİLİT 
VURUN

Ülkemizdeki Ameri 
kan Emperyalizminin 
askeri ve ekonomik 
merkezi ve sembolü 
olan İncirlik Üssü 
nün ve CARGİLL 
Fabrikası’nın 
kapısına kilit vurma 
cesaretini gösterin. 
ABD’nin en büyük 
Siyonist sermayeli 
CARGİLL Firması, 
Türkiye’de ken
disinin tek rakibi 
olan şeker fabrikaları 

ve şeker pancar üre
timi hakkında yanlış 
raporlar hazırlayarak 
hükümeti yönlen 
dirmeye çalışması ile 
haddini aşmıştır. 
Milletin oyları ile 
seçilen AKP Hüküme 
ti bu cüretkarlara 
haddini bildirmesi 
gerekirken, tam ter
sine CARGILL’in 
hazırlattığı yanlış ra
poru harfiyen uygu
lamaya koymuş 
görülmektedir. 
CARGİLL Firması, 
sözde raporu ile, 
yüzyıllardır Anado 
lu’nun verimli top 
raklarında milyon 
larca insanın istihda 
mında ve ülke ekono 
misinin kalkınmasın 
da büyük pay sahibi 
olan pancar üreti
minin kota ile engel
lenmesi ve şeker 
fabrikalarının satışı 
konusunda AKP 
Hükümetini ikna et

meyi' başarmıştır. 
Oysa Pancar üretimi 
CARGİLL raporunun 
aksine ekildiği alana 
eşdeğer bir orman 
alanına göre 3 kat 
daha fazla oksijen 
sağlar. Buğdaya göre 
6, ayçiçeğe göre 3,5 
kat fazla katma değer 
sağlar. Buğdaydan 
13 Mısırdan 8 ve 
ayçiçeğinden 5 kat 
daha fazla istihdam 
sağlar.
MELAS (doğrudan 
hayvan yemi olarak, 
etil alkol üretiminde) 
ve posa gibi değerli 
yan ürünlere sahiptir. 
Dekara 4 kg saf fos
fat, 15 kg saf potas 
yuma eşdeğer besin 
maddesi sağlar. 
Kendinden sonra 
ekilen hububatta 
yüzde 20 verim artışı 
sağlar. Çapa ve hasat 
dönemlerinde 250 
bin kişiye, fabrikalar 
da tarım sezonunda

30 bin kişiye istih
dam sağladığı 
tanmla uğraşan 
herkes tarafından 
bilinmektedir. 
Bursa kamu oyunun 
yoğun tepkileri, 
Mahkemelerin defa 
larca kapatma karar 
lan, faaliyetlerini dur
durma kararlanna 
rağmen diğer hükü 
metler gibi AKP 
hükümeti de CAR 
GILL’in faaliyetlerini 
durduramamıştır.

HÜKÜMETİ 
UYARIYORUZ 
Verimli tarım arazi
lerini yok etme, ekolo 
jik dengeyi bozma, 
İznik gölünün yok 
olma tehlikelerine 
rağmen, Bakanlar 
Kurulu kararıyla özel 
endüstri bölgesi ilan 
ederek CARGİLL 
Firmasının hizmetine 
sunulması aziz mil
letimizin vicdanını 

yaralamıştır. 
AKP Hükümeti; 
CARGİLL firmasının 
menfaati için neslimi 
zin ve topraklanmı 
zın zehirlenmesi, 
çiftçimizin yok olma 
sına göz yummuştur. 
AKP Hükümeti 
Stratejik öneme 
sahip Türk Telekom, 
demir çelik vb. 
kuruluşlardan sonra 
1925 yılından buyana 
ülke ekonomisinde 
büyük pay sahibi 
olan şeker fabrikala 
rının satışı ile çiftçi 
mizin son kalesini 
terk etmeye hazırla 
nıyor. Hükümeti 
uyarıyoruz.! Bu sev
dadan vazgeçin. 
Çiftçilerimizi, bu 
sevdadan vazgeçin.

ZEHİR ÜRETİMİ 
YASAKLAYIN 
Emekçilerimizi 
düşünmüyorsanız 
bari Sağlık Bilim Ku
rul u’nu dinleyin. AB 
ve ABD’de yasak 
olan nişasta bazlı 
tatlandırıcı zehrinin 
üretimine engel olun. 
Şeker fabrikalannı 
satmayı değil bilakis, 
şeker pancarı üretimi 
nin yapıldığı şehir 
lerde şeker fabrika 
larını yaygınlaştım 
rak yerelden genel 
kalkınmayı sağlayın. 
ABD’nin ve AB’nin 
Ülkemiz insanını ze
hirlemesine, işsiz 
bırakmasına, dışa 
muhtaç hale getir 
meşine ve köleleştir 
meşine izin ver
meyin. 26/02/2018 
Bursa kamuoyuna 
saygıyla arz ederiz"

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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Bursa'da baltan dehşet!
Bursa'da fabrikada 
temizlikçi olarak 
çalışan bir kişi, 
sırtından baltayla 
vurularak öldürül 
müş halde bulundu. 
Olay, Nilüfer'e bağlı 
Hasanağa Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, mesai 
arkadaşları 51 
yaşındaki 1 çocuk 
babası Süleyman 
Kıran'ın işe gelme 
mesi üzerine şüphe

Bursa plakalı araç denizdeki tekneye çarptı
Çanakkale'de bir 
minibüs Sarıçay 
rıhtımında bağlı 
tekneye çarptı. 
Görenleri şaşkına 
çeviren kaza, bu 
sabah saatlerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
16 ED 899 plakalı 
minibüsün sürücü 
sü Sarıçay kenarın 
da ilerlerken 
önünde seyir halin

lendi. Bunun üzeri 
ne Kıran'ın evini 
kontrol eden arka 
daşların, şahsın 
kapının önünde 
hareketsiz şekilde 
yattığı gördü. Arka 

de olan traktöre 
çarpmamak için 
aracının direksi 
yonunu sol 
tarafa doğru kırdı. 

daşlarının ihbarı 
üze rine olay yerine 
112 ve polis ekipleri 
geldi. Yapılan incele 
melerde Kıran'ın 
hayatını kaybettiği 
belirlendi. Yalnız

Bu sırada aracın 
sol tekerleği 
rıhtımda bağlı 
bulunan teknenin 
kamera kısmının 

yaşadığı öğrenilen 
Kıran'ın cesedinin 
yanında balta 
bulundu. Ekipler, 
baltayla Kıran'ın 
arka sından 
kafasına vurulduğu 
ihtimali üzerinde 
duruyor. Kıran'ın 
cesedi otopsi 
için Adli Tıp 
Kurumu'na kal 
dirildi. Polis, 
olayın zanlısını 
yakalamak için 
tahkikat başlattı.

Bursa polisi zehir 
tacirlerine göz 

açtırmıyor!

üzerine çıktı. 
Çarpmanın etki 
siyle balıkçı tek
nesinde hasar 
oluştu. Minibüs ise 
Sarıçay'a 
düşmekten tekne 
sayesinde 
kurtuldu. İlginç 
kazayı gören 
vatandaşlar oluşan 
manzara karşısında 
şaşkınlıklarını 
gizleyemediler.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı 
uyuşturucu operasyonunda 13 kişi 
gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu 
kullandıkları tespit edilen 5 kişiyi 
gözaltına aldı. Ekipler, bu şahıslara 
uyuşturucu sattıkları belirlenen H.Ç., 
Y.Y., N.D., H.A., M.K., K.D., Y.K. ve C.Tyi 
de yakaladı. Şahısların ev, araba ve iş 
yerlerinde yapılan aramalarda satışa 
hazır vaziyette 34 gram esrar, 23 gram 
metamfetamin, bir miktar sentetik kan- 
nobinoid, çeşitli miktarlarda ecstasy, 1 
adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 
çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan 
operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi 
hakkında uyuşturucu kullanmak suçun
dan adli işlem yapılırken, 8 kişi ise 
uyuşturucu satmak suçundan adli 
makamlara sevk edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim DEMİR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Faruk BEŞLİ 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin CANDAR 

Yönetim Kurulu Üyesi 
ilhami ÇETİN

TEŞEKKMB
25 Şubat 2018 Pazar günü gerçekleştirmiş olduğumuz 

Kooperatifimizin 2016- 2017 iş yılı olağan genel kurulumuza yoğun katılımlarından 
dolayı değerli ortaklarımıza, misafirlerimize, saygıdeğer basın mensuplarımıza, 

sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik güçlerimize, 
değerli Gemlik halkına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Gücünü ortaklarından alan, Güçlü Ortak Güçlü Kooperatif, 
Güçlü Kooperatif Güçlü Birlik ilkesini kendimize ilke edinip görevimizi yerine 

getireceğiz. Bizleri bu göreve getiren, her daim desteğini hissettiren 
Kooperatifimizin çok değerli ortaklarına şükranlarımızı sunarız.

S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SMK KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
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Güne Bakış Uergi Haftası ziyaretleri süıihııi!
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Saadet Partisi’nden anlamlı çıkış
Aynı dönemde Gemlik Belediye Başkanı 

olan Mehmet Turgut’da mahkemeden ceza 
aldı.

Ama birsev,oljiu mu? Havır.
Daha sonra AKP hükümeti Cargill için özel 

yasa çıkardı.
Bu yasayı hazırlananların başında ise 

Gemlikli Bursa milletvekili Altan Karapaşa 
oğlu geliyordu.

Karapaşaoğlu’nun ve arkadaşlarının 
imzası olan yasada Cargill arazisi bir defaya 
mahsus metrekaresi 5 lira ödeyerek ruhsat 
alabilecekti.

Bu AKP’lilerce sağlandı. Böylece yönet
melik değiştirildi, yasal kılıfa sokuldu.

Oysa, aynı Altan Karapaşaoğlu Refah Par 
tisi’ndeyken Cargill’in tanm arazisinde 
kurulmasına karşıydı.

Cargill, İznik Gölü’ne yakın aldığı araziler 
üzerinde ruhsatsız olarak inşaata başladı. 
Başladığı bu arazi Toprak Kanunu'nun Tarım 
Alanlarını Korunması ve Kullanılması'na dair 
yönetmeliğine aykırıydı. 1. sınıf tanm arazisiy 
di. İnşaat bittikten sonra izin alma akıllarına 
geldi.

Aynı arazi de bir Türk firması fabrika kur
maya yelten şeydi izin almasının olanağı 
yoktu.

ABD’li Rockefeller Ailesinin sahibi olduğu 
bu fabrikadan AKP hükümeti Şeker Fabrika 
lan konusunda rapor istediği iddia edildi. Bu 
rapora göre de Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonra kurulan şeker fabrikalan zarar ettiği 
gerekçesiyle KHK ile satışa çıkarılıyor.

Şimdi kimin milli, kimin gayrı milli oldu 
ğunu 'ou o'ıayûa da görmedeyiz.

Bilim insanlan Cargill’in ürettiği tatlandın 
cıların insan sağlığına zararlı olduğunu, 
kanserojen bir ürün olduğunu söyliyorlar.

Bugün içtiğimiz meşrubatlardan, yediğimiz 
pastalara, çikolatalara binlerce çeşit gıda 
içinde bu fabrikanın ürettiği başta glikos bu
lunuyor.

Oysa şeker pancanndan elde edilen şeker 
insan sağlığına zararlı bir madde değil.

Suriye de PKK ve yandaşlannı destekle 
yen ABD hükümeti, resmen Türkiye’nin 
geleceğiyle oynarken, Mehmetçiğimiz buna 
izin vermeyerek, Suriye de bu güçlere karşı, 
dahası ABD emperyalizmine karşı savaşıyor.

Şimdi şeker fabrikasını kapatmak isteyen 
AKP bir yandan gözümüzün içine bakarak 
ABD emperyalizminin oyununa geliyor.

Bunun için Saadet Partililer Cargill fabrika 
sı önünde basın toplantısı düzenleyerek AKP 
hükümetine uyanda bulunuyorlar.

Ne diyor Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet 
Atmaca, “Ülkemizdeki Amerikan Emperya 
lizminin askeri ve ekonomik merkezi ve sem
bolü olan İncirlik Üssünün ve CARGİLL 
Fabrikası’nın kapısına kilit vurma cesaretini 
gösterin.”

Öyle Ey! Amerika, diye atma tutmayla, 
hamasette mitil duruş o'ımaz.

İşte size somut bir öneri.
Gücünüz varsa ABD’nin ünlü dünyayı ze

hirleyen ve her taşın altından çıkan Rocke
feller Ailesine ait Cargill e ABD’nin ülkemizde 
orta doğuyu kontrol altına alan İzmir İncirlik 
üssünü 'Kapattın ûa gördüm.________________

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta, 
29. Vergi Haftası 
kutlamaları kapsa 
mında, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti. 
Ziyarette İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcısı Alaattin 
Altundağ’da hazır 
bulundu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, zi
yarette yaptığı 
konuşmada, Vergi 
Haftası’nın sadece 
Maliye teşkilatının 
bir haftası olmadığı 
nı, tüm vatandaşları 
ilgilendirdiğini be
lirtti. Başkan Yılmaz, 
“Vergi, toplumlann 
devlet olarak yaşa 
masından kaynakla

İller Bankası’ndan yapılan açıklamada Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin bankaya 1 milyar 73 milyon lira borcu olduğu ortaya

çıktı. Belediyeler borç listesinde Bursa 21. sırada...

İKİWilllWlill»tlM*
İller Bankası, borcu 
olan belediyelerin 
listesini açıklayınca 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin borcu 
dudak uçurttu. 
İller Bankası’ndan 
yapılan açıklamada, 
borçlu belediyeler 
listesinin ilk beşinde 
AKP'li belediyeler 
yer aldığı görüldü. 
En çok kredi borcu 
1 milyar 73 milyon 
lira ile AKP'li 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi. 
Bursa'nın ardından 
AKP'li Fatma 
Şahin'in başkanı 
olduğu Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyesi, 821 
milyon lira ile en çok 
borcu olan belediye 
ler arasında geliyor. 
İğdır Belediyesi 15 
milyon ile en az

nan güvenlik, eğitim, 
sosyal hizmetler, 
sağlık ve belediye 
hizmetleri gibi bazı 
konularda ortak 
yaşama giderlerini 
karşılamak amacıy 
la, huzur ve güven 
içerisinde bir mil
letin devlet güven 
cesi altında yaşama 
sı için bir görev ve 
zorunluluktur. Vergi 
haftası münase

borcu olan belediye. 
AKP'li Zeki 
Toçoğlu'nun başkanı 
olduğu Sakarya 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 805 
milyon, Tahir Akyü 
rek'in başkanı oldu 
ğu Konya Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
699 milyon, 
Menderes Türel'in 
başkanı olduğu An
talya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ise 
614 milyon lira kredi 
borcu olduğu belir

betiyle de verginin 
öneminin tüm 
vatandaşlarımıza 
aktarılması çok 
önemli” dedi 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta 
da 29. Vergi Haftası 
kapsamında eğitim 
ağırlıklı verginin ta
bana yayılması ve 
vergi bilincinin 
arttırılması amacıyla 
birçok okulda semi

lendi. AKP'li 5 bele 
diyenin İLBANK'a 
toplam kredi borcu 4 
milyar 12 milyon lira 
olarak kayda girdi.

EN AZ BORÇLU 
BELEDİYELER

İller Bankası verile 
rine göre, kredi 
borçları en düşük 
5 il arasında, Uşak 
(26 milyon lira), 
Muş (21 milyon lira), 
Tunceli (16 milyon 
lira), Artvin (15 

nerler verileceğini 
belirterek, yapacak 
lan diğer etkinlikler 
hakkında bilgi verdi. 
Konuşmaların 
ardından Gemlik 
Vergi Dairesi Müdü 
rü Serdar Çıta, Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a çiçek 
takdim etti. Günün 
anısına fotoğraf 
çekimi ile ziyaret 
sona erdi.

milyon lira) ile 
İğdır Belediyesi 
(15 milyon lira) 
yer aldı. 
Türkiye'de 81 il 
belediyesinin 
kentsel ihtiyaçların 
karşılanabilmesi 
amacıyla uluslara 
rası standartlarda 
proje üretmek ve 
geliştirmek için 
İller Bankası’ndan 
2016 yılı içerisinde 
15 milyar 42 
milyon lira kredi 
kullandığı anlaşıldı

GEMLİK VERGİ DAİRESİNİN İZNİYLE ADIMA BASTIRMIŞ
If AVI D OLDUĞUM SERİ A 35001 - 35050 SIRA NUMARAL11 CİLT FATURAAII f 9 r KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÜLER DİNÇER
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SPORDA BİR HAFTA SONU
Hafta sonu Gem

lik’te iki güzel maç 
seyrettik. İlki suni 
çim sahada oynandı. 
Gemlik 
Gençlerbirliği-Kör- 
fezspor futbol maçı 
adeta nefesleri kesti. 
Ardından ilçe salo
nunda Gemlik Bas
ketbol Final Gençlik 
spor maçı vardı. Sa
londa futbolun iki 
katı seyirci vardı. 
Oysa, futbolda iki 
Gemlik takımı maç 
yapıyordu.

Futbol seyircisinin 
azalmasının nedeni 
çok net belliydi. 
Demir teller 
arkasından kimse 
maç seyretmek is
temiyordu. Yandaki 
normal stadımız iki 
yıldır maç yapılma 
dan sezonu kapatı 
yordu. Bu durum 
herkesi* çok ûzu 
yordu.

ülkemizi yöneten
ler adeta stat 

seferberliğine 
girmişken nasıl olu 
yordu da bizim asıl 
stadımız iki yıldır 
kapalıydı? Herkes 
bunu kendine 
soruyor. Şu an 
zemin çok kötü.

Burada asla maç 
yapılmaz.

Normal çime insan 
gibi bakım gerekir. 
Mevcut şartlarda bu 
çok zor. Büyük 
takımlar bile hlbrit 
çim takviyesi ya
parak normal çimi 
korumaya 
çalışıyorlar. En 
güzeli Yenişehir 
stadımızın zemini 
gibi, biraz kaliteli 
sentetik çim 
uygulaması Gemlik 
stadına da yapılmalı. 
Adamlar yaptıktan 
sonra 20 yıl garanti 
vermişler. Umurbey 
Recep fayyıp 
Erdoğan stadı Bur- 
sa’da örnek göste 
riliyor.

Bizim zemin prob
lemimiz çözülse biz 
de şahane bir stada 
kavuşacağız. 
Gençlerbirliğispor- 
Körfezspor futbol 
maçı heyecan olarak 
adeta nefesleri kesti. 
Top maç boyu her iki 
kaleye gidip geldi. 
Heyecan hep üst se
viyedeydi. Maçın 
sonucunu kırmızı 
kartlar belirledi diye
biliriz. Selim’in ilk 
yarıda kırmızı kart 
görmesi 
Gençlerbirliğinde 
soğuk duş etkisi 
yaptı. Oyun 
üstünlüğü Körfez 
spora geçti. Körfez 
sporun Selim’i ise 
ordanda iki gol attı. 
Gençlerbirliği onurla 
karşılık verdi. İlk yarı 
böyle bitti.

İkinci yarının 
oaşıarınaâ rVörrez 
sporun Selim’i de 
sakatlanınca oda 
oyundan çıkmak 

zorunda kaldı, 
ömral’ın golü Kör- 
fezspor’a iki farklı 
üstünlük getirdi. 
Körfez sporda 
Muhammet ve 
Özkan’ın arka arkaya 
kırmızı kart görmesi 
dengeleri bir anda 
değiştirdi. Bayri’nin 
golü farkı bire in
dirdi. Bir Körfezspor 
atağında yerde yatan 
bir Gençlerbirliği 
sporcusunu gören 
ömral topu kale ye 
rine bilerek auta 
atınca bütün seyir
ciler kendisini uzun 
süre alkışladılar. 
Normalde maçı 
hakem durdurması 
gerekiyordu. Zaten 
gösterilen kırmızı 
kartlar bana göre 
hepsi yanlıştı. Bir 
hakemin görevi önce 
futbolcuyu sahada 
tutmaktır. Atma işi 
bu olayın en kolay 
tarafıdır. İki yan 
hakemin bayan 
olması bir sürü 
çirkinliğe engel oldu. 
Kimse küfür 
edemedi.

Bana göre çok 
güzeldi

Eksik kalan Kör
fezspor bir de yoru
lunca Furkan ve 
Tansel çok etkili al
maya başladılar.

Her iki futbolcunun 
müthiş anlaşması 
önce Kaptan Em- 
re’nin ve daha sonra 
Tansel’in gol atması 
na sebep oluşturdu. 
Maçı Gençlerbirliği 
spor 4-3 kazandı. 
Maç sonu hakikaten 
mükemmeldi. Birbir- 
leriyle kıyasıya mü
cadele eden çocukla 
nmız sarılarak birbir
lerini tebrik ettiler. 
İşte böyle olması 
gerekir. Her iki 
takımımızı da can
dan kutluyorum.

Bu maçtan sonra 
salonu geçtik. Bir de 
ne görelim seyirciler 
adeta futbol maçının 
iki katıydı. Futbolda 
seyirci sayısı 
azalırken, salonda 
seyirci her geçen 
gün artıyordu. Bas
ketbol adına güzel 
bir durum. Ama 
temiz ve centilmen 
bir seyirci potansiye
line sahibiz. Salonda 
kötü tezahürat hiç 
yok. Bravo Gemlik 
seyircisine. Adeta 
herkesi 
kıskandırıyoruz.

Basketbol oynayan 
sporculanmız hep 
aynı senaryoyu bize 
sunuyorlar. İlk yarı 
mağlubuz, ikinci yarı 
maçı kazanıyoruz.

Göze hoş gelen bas
ketbol oynayan bir 
takımımız var.

Yalnız hızlı 
hücumda çok top 
kaybediyoruz. 
Savunma yapmayı 
pek beceremiyoruz. 
Rakip bizden fazla 
hata yapınca maçı 
kazanıyoruz. İlk yarı 
anormal ikinci yan 
normal basketbol 
oynuyoruz.

Deplasmanda hep 
aşırı konsantre olma 
lıyız. Hata oranımızı 
sürekli aşağılara in
dirmeliyiz.

Gemlik’imizin 
önemli şahsiyetleri 
salonda sıkça görü 
yoruz. Çünkü ortam 
çok münasip.

Dansı futbolun 
başına.

Futboldan da küfür 
ve şiddeti kaldırdığı 
mızda buralara da 
Kaymakamımız, 
belediye başkanımız, 
daire amirlerimiz 
maçlarımızı seyret 
meye gelebilir. 
Siyasi partilerimizin 
ilçe başkanlar) ve 
yöneticileri maçları 
mız takip edebilir. 
Ama onları güzelce 
oturtacağımız bir 
yerimiz şu anki suni 
çim sahamızda yok. 
Bilinsin diye yazdım.

Körlez (Irtaolıulıı'na Siraiell «e Yenilikçilik ödülü

Gemlik Körfez Or
taokulu robot 
takımı ROBOLİVE, 
80 ülkede yapılan 
ve ülkemizde Bilim 
Kahramanları 
Derneği tarafından 
14.sü düzenlenen 
First Lego League 
(FLL) bölge turnu 
valarına katılarak 
hazırladıkları proje 
ve robotları Asi’ 
nin performansı 
sonucu

“STRATEJİ VE 
YENİLİKÇİLİK “ 
ödülü almayı 
başardılar. 
Takım koçları Veli 
Melih ÖZBEY, 
Engin ERDEM ve 
Alper EKİCİ 
önderliğinde 5 
aylık çalışmanın 
sonucu 24 Şubat 
2018 Cumartesi 
Uludağ Üniver
sitesi Kampüsün 
de yapılan 14. FLL

Yerel turnuvasına 
36 takım ile 
birlikte ROBOLİVE 
takımı olarak katıl 
dı. Marmara Böl
gesi Turnuvasına 
katılan okulların 
sadece üçünün 
devlet okulu 
olması ve Bursa’- 
dan katılan tek 
devlet okulunun 
Gemlik Körfez 
Ortaokulu olması 
dikkatlerden

kaçmazken, 
devlet okulu olarak 
turnuvada yer 
alarak ödülle 
dönen Gemlik 
Körfez Orta 
okulu azmin 
zaferini gösterdi. 
Okul Müdürü 
Ahmet Turan Polat, 
“Yoğun uğraşları 
mız sonucu buldu 
ğumuz sponsor 
ların desteği ile 
böyle uluslararası 

etkinliğe katılabil 
dik. Bize maddi 
destek sağlayan 
Kardeşler Trabzon 
Ekmek fırını ve 
Aslan İnşaata 
teşekkür ederiz. 
Bu yıl aldığımız 
Strateji ve Yeni
likçilik ödülümüzü 
takım olarak;
Başta Ulu Önder 
Atatürk ve Silah 
arkadaşlarına, 15 
Temmuz Demokra 

si Şehitlerimize ve 
şuan ülkemizin 
bekası için Afrin’ 
de Zeytin Dalı 
operasyonunu 
yürüten askerle 
rimize ithaf edi 
yoruz. Gelecek se
zonda da katılmayı 
istediğimiz turnuva 
için tüm Gemlikli 
paydaşlarımızdan 
maddi ve manevi 
destek bekliyo 
ruz. “ dedi.
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BursalI is adamiMHilaı Rıs otofiMithnıaHnııa yakııtalıiı
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) üyeleri, 
Türkiye'nin 
Rusya'ya otomotiv 
ihracatını artırmak 
amacıyla kamyon 
firması Kamaz ve 
Ford Sollers yetki 
tileriyle görüştü. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
ihracatçıları Birliği 
(OİB) üyeleri, 
Türkiye'nin 
Rusya'ya otomotiv 
ihracatını artırmak 
amacıyla kamyon 
firması Kamaz ve 
Ford Sollers yet 
kilileriyle görüştü.

Uludağ ihracatçı 
Birlikleri'nden 
(UİB) yapılan 
açıklamaya göre 
OİB üyeler^ 
Tataristan Özerk 
Cumhuriyeti'ne 

ticaret heyeti 
gezisi düzenledi. 
10 Türk firmasın 
dan 19 iş adamının 
katıldığı gezide, Al- 
abuga Özel Ekono 
mi Bölgesinde yer 

alan dünyanın en 
büyük otomobil 
üreticilerinden 
Ford Sollers ile 
Rus kamyon devi 
Kamaz'ın fabrikası 
ziyaret edildi. OİB 

heyeti mevcut 
ihracatı artırmak 
için ikili 
görüşmeler 
gerçekleştirdi. 
Heyet üyeleri, 
Tataristan 
Cumhuriyeti 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tataris
tan Yatırım 
Geliştirme Ajansı, 
Naberezhnye 
Chelny ve 
Nizhnekamks 
belediyeleri 
yetkilileriyle de 
görüştü.
Rusya'nın ağırlıklı 
binek otomobiller
den oluşan mo
torlu araçlar 

pazarı, 2014'te 
yüzde 15 daral
mayla 2,5 milyon 
adede geriledi, 
2016'da daha da 
düşerek 1,4 milyon 
adet oldu. 
Rusya'nın 2014'te 
31 milyar dolar 
olan otomotiv 
ithalatı ise 15 mil
yar dolar seviye
sine kadar düştü. 
Geçen yıl tekrar 
büyüme trendine 
girerek 1,6 milyon 
adede ulaşan 
Rusya motorlu 
araç pazarının 
2020'de 2,3 milyon 
adede ulaşması 
bekleniyor.

Bursa'nın 'Enleri radara takıldı
Bursa'nın en 
itibarlı firmaları 
netleşiyor...
Sönmez Medya'nın 
ana desteğinde 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi akade 
mik denetimi ve 
Uludağ Üniver
sitesi danışman 
lığında, Türkiye İtibar 
Akademisi'nce 
yapılan anket ile 
Bursa'nın en 
itibarlı firmaları 
radara girmeye 
başladı.
Yerel ölçekte bir ilk 
olma özelliği 
taşıyan araştırma 
kapsamında, 
'itibar' radarına 
giren firmalar, 1 
aylık zaman 
zarfında, tam 8 bin

271 kişi telefonla 
aranarak, 124 bin 
451 dakikalık 
görüşmeler sonra 
sında belirlendi. 
Her bir kişiye ise 
toplamda 60 soru 
soruldu. Resmi ol
mayan sonuçlara 
göre, halkın en 
güvendiği güçlü 
markalar 24 farklı 
sektör ve Türkiye 

genelinden oluşan 
toplam 25 kate
goride yerini aldı... 
KONU 
SINIRLAMASI YOK 
Konu sınırlaması 
olmadan;
eğitimden enerjiye, 
beyaz eşyadan 
otomotive kadar 
pek çok sektörde 
halk tarafından 
seçilen en itibarlı 

firmalar artık net 
leşmeye başladı. 
Hatta bu katego
riler içerisinde 
halkın en güven 
diği belediyeler ve 
STK'lar da yer 
alıyor. Tamamen 
yerel kamuoyu 
araştırmasıyla be
lirlenecek olan 
Bursa'nın 'en'leri 
23 Mart Cuma 
günü Baia Otel'de 
düzenlenecek ödül 
töreni ile resmen 
açıklanmış olacak. 
Düzenlenecek 
gece ile beraber, 
'Bursa'nın en'leri 
ödüllerine ve 
halkın sunduğu 
'itibar'a kavuşmuş 
olacak...
TÜRKİYE'DE 
BİR İLK

Bursah firmalar 
için bir pusula 
niteliği taşıyacak 
olan protokolün 
imzaları, Sönmez 
Medya Genel 
Müdürü Burak 
Özgün ve Türkiye 
İtibar Akademisi 
Başkanı Ertan Acar 
tarafından imza 
altına alındı. 
Türkiye İtibar 
Akademisi Başkanı 
Ertan Acar, 
"Türkiye İtibar En
deksi Projesi'ni biz 
6 yıldır gerçekleş 
tiriyoruz. Şimdi 
buna kardeş bir 
çalışma yapıyoruz. 
Yerel ölçekte, 
Bursa bazında bir 
çalışma yapacağız. 
Bu da Türkiye'de 
bir ilk olma özelliği 

taşıyor. Buna 
Bursa ile bir adım 
atıyoruz ve bu 
adımı Sönmez 
Medya ile atacağız. 
Sönmez Medya 
grubu zaten itibar 
kavramıyla yan 
yana anılan çok 
önemli bir kurum'* 
dedi. Ertan 
Acar, "Araştırma 
kapsamında 
Bursa'nın en 
itibarlı markalarını 
tespit edeceğiz. 
Kurum ve marka 
ların kamu 
nezdin de ne 
denli güvenilir 
olduğunu, nasıl 
algılandığını, 
ürünün ne kadar 
kabul gördüğünü 
göstereceğiz" 
ifadelerini kullandı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

küçükkiimla
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 68
•..»'T ; , t t-,7 '-v' '» ’ c M' • t, iy~(~ ~—
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* De Jetten herkese destekli Mı Sİ H alabilirsiniz
Devlet annelere, 
evlenenlere, ev 
alanlara hasta 
bakanlara, iş 
arayanlara, yetim
lere ve muhtaçlara 
farklı isimler altında 
destek sağlıyor. 
Toplu paranın 
yanında, düzenli 
maaş da veren 
devlet, bu yolla aile 
bütçesine katkıda 
bulunuyor.
Devlet, engelli ya da 
çok yaşlı olduğu 
için bakıma muhtaç 
kişilerle aynı çatı 
altında yaşayanlara 
evde bakım parası 
olarak aylık 1085 lira 
ödüyor. Evde bakım 
parası için Aile 
Bakanlığı’nın il ve 
ilçe müdürlüklerine 
başvuruluyor. Evde 

bakım aylığı için 
bakılacak kişiye tam 
teşekküllü bir has
taneden sağlık ku
rulu raporu almak 
gerekiyor. Raporda 
‘ağır engelli’ 
yazması şart.

ÇALIŞAN ANNEYE 
5050 LİRA 
Çalışırken anne 
olanlara yapılan 
ödeme, doğum 
izninin kullanıldığı 
dönemi kapsıyor. 
Bu ödeme için anne 
adına doğumdan 
önceki 1 yıl içinde 
en az 90 gün sigorta 
primi ödenmeli. Bu 
durumda örneğin 
asgari ücretli bir an
neye en az 4425 lira 
ödeniyor. Bu parayı 
e-devlet üzerinden

sorgulamak 
mümkün. Süt ve 
çocuk parasıyla 
toplam ödeme 5050 
lira oluyor.
ÇEYİZ PARASI 24 
MAAŞ
Yetim kalan kız 
çocuklarına maaş 
bağlanırken, evlen
meleri durumunda 
‘çeyiz parası’ 
ödeniyor. Bu 

ödenek SSK veya 
Bağkurlu anne veya 
babasının vefatı ne
deniyle yetim maaşı 
alan kız çocuklarına 
veriliyor. Kız 
çocukları evlendik
lerinde yetim 
maaşları kesiliyor 
ve 24 maaş 
tutarında toplu çeyiz 
parası veriliyor. 
Başvuru SGK’ya

yapılıyor.
İŞSİZ ANNEYE 
ÖDEME
Devlet, anne olan
lara çocuk sayısına 
göre 600 liraya 
kadar doğum 
yardımı yapıyor. 
Çocuk yardımı için 
başvurular, Aile 
Bakanlığı İl Müdür
lüklerine, Sosyal 
Hizmetler Müdürlük- 
leri’ne, ilçelerde ise 
kaymakamlık 
binalarının içindeki 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakıfları’na 
yapılıyor. Burada 
çocuğun 15 Mayıs 
2015’ten sonra 
doğmuş olması şart. 
149 lira da süt 
parası ödeniyor.

BAŞBAKANLIK 
YARDIMI

Yüzde 40 ve üzeri 
engelli olup da 
sosyal güvencesi 
bulunmayan en
gelliler, yaşlılar ile 
anne veya babası 
olmayan (yetim) 
muhtaç çocuklara 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK)) ve 
‘Başbakanlık 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ 
tarafından 680 TL 
aylık bağlanıyor. 
Bu kişiler, sağlık 
hizmeti ücretsiz 
yararlanıyor. Muhtaç 
aylığı için 
başvuranın gelirinin 
olmaması ya da 592 
lirayı aşmaması 
şartı var.

ATM'ılen para çekecekler dikkat!
Ortak ATM'lerden 
farklı kartlar ile para 
çekme işlemi 
sırasında alınan 
fahiş komisyon 
ücretlerine 
sınırlama getirildi. 
ATM'lerden farklı 
bankı kartı ile para 
çekme işlemle 
rinde alınan fahiş 
komisyon ücretle 
rine düzenleme 
getirildi. BDDFCdan

liralık para çeki
minde alınabilecek 
komisyon ücretinin 
2 lira 30 kuruş ile

yapılan açıklamada 
artık ortak 
ATM'lerden farklı 
kartlar ile 100

sınırlandırıldığı 
belirtildi.
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
Finansal Tüketici 
İlişkileri Daire 
Başkanı Ahmet 
Yılmaz, ortak 
ATM'lerden para 
çekenlerden alınan 
ücretlerin çok 
yükselmesi üzerine 
sınırlama

getirdiklerine dikkat 
çekti.
GELİR KAPISI 
HALİNE GETİREN
LER VAR!
Yılmaz "Ortak AT- 
M'de alınan ücreti 
abartıp bunu gelir 
kapısı haline getiren 
bankalar var" diye 
uyardı.

100 LİRAYA 10 LİRA 
Ortak ATM'lerin

yaygınlaştırıldığını 
dile getiren 
Yılmaz, "Herhangi 
bir ATM'den 
100 lira çekmek 
istediğinizde 
bunun komisyonu 
veya bankanın 
aldığı ücretle 
birlikte vatandaş 
yaklaşık 8-10 liralık 
ücret ödemek 
zorunda kalıyordu" 
dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER _______ DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 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 Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MCd. 513 18 46

J İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkal* 512 22
DENİZ UÇAÖI S13 13Pegasua Akml* Seyahat 614 63 62
METRO #13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm #12 10 72
Kanbero0lu*Eaada# 614 46 49
Kamil Koç 612 0*1 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
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Ydzı İşi. Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol _
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 313 16 45
Boyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6018 

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)

IIİKSİHIİİIUİ
VENÜS SİNEMASI 
HADİ BE OĞLUM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
KAYHAN 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15

BLACK PANTHER 
12.00-14.30-17.30-

20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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' MANASr/flî 
|AILE OAZINOBUİ

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

Siz, hayallerinizdeki düğünü anlatın, '• M YILI
biz masala dönüştürelim... -

Cumhuriyet Mh. 432. Sk. No: 7 REZERVASYONLARIMIZ
Manastır Mevkii GEMLİK_________  BAŞLAMIŞTIR

Hayal etmek SİZDEN... Gerçekleştirmek BİZDf N.

facebook

NİŞANI 
- KINA

DUGUN - 
SÜNNGT

HER BÜTÇEYE 
UYGUN

KİŞİYE ÖZEL VE 
HAZIR GELİNLİK 

Kİ NALI K - NİSANLIK
KAFTAN - k

ÖZEL DİKİM jl 
VE HAZIR. ABİY^| 

ÇEŞİTLERİMİZ İLE
PROFESYONEL/ 

l KADROMUZLA/ j 
(HİZMETİNİZDE# i

YGMGKLI 
YEMEKSİZ 

VE HER TÜRLÜ I 
CEMİYETLERİNİZ 1 

İÇİN i 
HİZMETİNİZDEYİZ I

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