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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Gençlik Kolları Genel Başkanı 
Emre Yılmaz, Cargill de sendikal örgütlenme yapan Tek Gıda İş Sendik^sı’na üye işçileri ziyaret 

ederek sendikal müdadelelerine tam destek verdiklerini söylediler.
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Güne Bakış

Sendikasızlaştırma..
12 Eylül rejimi Türkiye de en büyük dar

belerden birini sendikalara vurdu.
12 Eylül den sonra sendikaların içi 

boşaltıldı.
Çıkarılan yeni yasalarla sendikalaşma, 

toplu sözleşme yapma, greve çıkma zorlaş 
tırıldı.
İşverenler ise işyerlerinde Anayasa, İLO 

sözleşmelerine karşın sendikalaşmak iste 
yen işçileri kapı önüne koyuyor.

Bu dün de böyleydi, bugün de böyle.
Gemlik’te bunun örneğini gördük. 4’de

AKP Bursa 2. bölge Milletvekili adayı Zafer 
Işık GTSO Meclis Toplantısına katıldı.

Işık, "Esnaf mutlu 
olursa, ilçe ile 

mutlu olur”

CHP Bursa Millet 
lik Kolları Genel

(ili Orhan Sarıbal, Genç-
aşkanı Emre Yılmaz ve

Gemlik İlçe Başk m Cemil Acar, Kadın ve
Gençlik Kolları ıdika örgütlenmesi ne
deniyle işten atıl n Cargill Fabrikasında ki 
işçileri ziyaret etti. TEK Gıda İş Cargill Fabri 
ka Örgütlenmesi sorumlusu Suat Karlıkaya, 
ziyarete teşekkür ederek, “Bu mücadele işe 
dönüş mücadelesi değil, İşçi sınıfının onur 
ve haysiyet mücadelesidir” dedi. Sayfa 2’de
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ma 
yıs ayı meclis toplantısına meclis üyesi 
sıfatıyla katılan AKP milletvekili adayı 
Zafer Işık, Gemlik için birlikte hareket 
etme ve proje üretme sözü verdi. Işık, 
Küçük esnafın kalkınması ve büyümesi 
adına, Gemlik'e dışarıdan insanlan çeke
bilecek çalışmalar yapmalıyız. Gemlik'in 
marka bir zeytini ve denizi varken, bun
lardan yararlanmak zorundayız.” 
şeklinde konuştu. Haberi sayfa 2’de
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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Ydmaz, Cargllle de 
örgütlenme yapan Tek Gıda İş Sendikası’na üye işçileri ziyaret ederek sendikal müdadelelerine tam destek verdiklerini söylediler. 

CHP’den CargiU’deki sendikal mücadeleye destek
CHP Bursa Milletve 
kili Orhan Sarıbal, 
Gençlik Kollan 
Genel Başkanı 
Emre Yılmaz ve 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cemil Acar, Kadın 
ve Gençlik Kollan 
sendika örgütlen
mesi nedeniyle 
işten atılan Cargill 
Fabrikası’ndaki 
işçileri ziyaret etti. 
CHP’lilere ziyaret 
için teşekkür eden 
TEK Gıda İş Cargill 
Fabrika Örgütlen
mesi sorumlusu 
Suat Karhkaya, 
“Bizler 43 gündür 
burada bir mücade 
le içerisindeyiz, 
2014 yılından bugü 
ne kadar Cargill'de 
örgütlenme çalış 
maları içindeydik. 
Yetki sayısına ulaş 
tıktan sonra bakanlı 
ğa başvuru yaptık. 
Cargill bakanlıkta 
gözükmüyordu. 
Yine az bir sayı 
kala, Türkiye'nin 
kuralıymış gibi 14 
performansı yüksek 
sendika üyesi arka 
daşlanmızı kotadaki 
düşüş sebebiyle 
işten çıkardılar. 
Oysa kota hiç devre 

ye girmedi. Belki 
imzalanmayacak şu 
anda Cumhurbaş 
kanımızın masasın 
da duruyor.
Kota devreye Eylül 
veya Ekim ayında 
girecek. Fabrika 
bugünden fazla 
mesaili çalışmaya 
devam ediyor. 
İşçiler mesaiye 
gelmeyince, tutanak 
tutuluyor. Kapıda 14 
arkadaşımız var 
sadece şunu bilme 
nizi isteriz ki, bu 
mücadele işe dönüş 
mücadelesi değil, 
İşçi sınıfının onur 
ve haysiyet mücade 
leşidir” dedi

“İktidar işçi sınıfın 
dan korkuyor” 
İktidarın işçilerden 
korktuğunu vurgu
layan CHP Gençlik 
Kolları Genel Başka 
nı Emre Yılmaz, 
“Gemlik'te söyledik, 
İktidar korkuyor, 
muktedir korkuyor. 
Gençlerden ve 
emekçilerden kor 
kuyor. Bu iktidar 
gençlerin ve emekçi 
terin üstüne öyle bir 
yürüyor ki, bizi eri 
sindirmeye ve

bitirmeye çalışı yor. 
Fakat bizler çok iyi 
biliyoruz ki, Kara
cabey Nestle'de bu 
mücadele nasıl 
kazanıldıysa, bu
radaki 14 tane genç, 
onurlu ve haysiyetli 
arkadaşlarımız da 
kazanacak. Bundan 
sonraki süreçte 
gençliğin ve emekçi 
nin üstüne ne kadar 
saldırırlarsa saldır 
sınlar. Buradaki 
muhalefet bloğunu 
o kadar büyütece 
ğiz ve 24 Haziran
dan sonra emeğin 
ülkesinde güzel ve 
güneşli günlere 
yürüyeceğiz” dedi.

“Şeker Fabrikalarını 
Cargill'in isteği 
doğrultusunda 
kapattı” 
CHP Bursa Milletve 

kili Orhan Sarıbal 
konuşmasında, 
“Sendikal mücade
leyi veren emekçi
lerin haklarını birile 
ri tarafından lütuf 
olarak değil, müca 
deleyle kazanırlar 
anlayışından hare 
ket ederek, emekçi 
arkadaşlarımızın 
verdiği mücadele 
nin yanındayız. 
Hükümet Türkiye'de 
sermaye güçlerini 
koruyan, emeği 
itibarsızlaştıran, 
sendikal mücade
leyi ve sendikalaş 
mayı engelleyen 
hukuk düzeni içeri 
sinde bir yönetim 
sergilemektedir. 
Egemen işveren 
lerde ne yazık ki 
sendikalaşmanın 
önünü kapatmak 
tadır ve tam bir 

hülle, cambazlık 
modeli öne sürmek
tedir. Yetki alacağı 
anda hemen fab
rikalar en kolay işi 
seçiyorlar. Emekçi
leri fabrikanın önü 
ne koymak, yaptık 
lan tek iş bu, çünkü 
öyle bir hukuk düze 
ni var ki sermaye 
den ve hükümetten 
tana emeğin karşısı 
na dikilmiş ve onun 
işçinin aleyhine 
karar vermek için 
her şeyi yapabilme 
noktasına gelmiş 
tir” diye konuştu 
Sarıbal sözlerini 
şöyle tamamladı: 
“Kotanın %5'e 
düşürülmesi hülle 
d ir, şeker pancan 
fabrikalarının rahat 
satılabilmesi, top 
lumsal muhalefetin 
önünün keşi lebiI 
mesi ve toplumsal 
direnci kırmak için 
bir parmak bal sür 
mek adına yapılmış 
harekettir. Nişasta 
bazlı şeker üretici
lerinin hiçbir tanesi 
bir kg eksik nişasta 
üretmiyor. İtirazları 
şudur, biz Türkiye' 
de 1 milyon ton 
nişasta bazlı şeker 

üretim kapasitesine 
sahibiz, bunu üret
mek istiyoruz.
Böyle bir talep var 
ama siyasal iktidar 
siz bizim önümüzü 
kesmeye çalışıyor 
sunuz. Oysa öyle 
bir şey yok. Nişasta 
bazlı şekerle ilgili 
raporu Cargill başta 
olmak üzere nişasta 
bazlı şeker kuruluş 
lan hazırladılar.
Türkiye'ye sundular 
ve onların isteği 
konusunda hükü 
met şeker fabrika 
larını kapattı.
Bunun bedelini 
emekçilere ödetmek 
istiyorlar. Açıkça 
bilinsin Cargill ve 
diğer firmalar nişas 
ta bazlı şeker üre
tim miktannı hiçbir 
şekilde açıklamıyor 
lar. Kontrolsüz ve 
denetimsiz olarak 
fabrikanın bütün ka
pasitesini kul lanı 
yorlar. Biz de 
onlann hükümetle 
beraber yaptıkları 
yalan açıklamalar^ 
kanacağımızı 
sanıyorlar. Biz 
kandırılmıyoruz 
hükümet kanabilir” 
dedi.

AKP Bursa 2. bölge Milletvekili adayı Zafer Işık GTSO Meclis Toplantısına katıldı.

ft "Esnaf mutlu olursa, ilce ile mutlu olur"
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Mayıs ayı meclis 
toplantısına meclis 
üyesi sıfatıyla 
katılan AKP mil
letvekili adayı Zafer 
Işık, Gemlik için bir
likte hareket etme 
ve proje üretme 
sözü verdi.
Odaya gelişinde 
Işık'ı GTSO Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
GTSO Meclis Başka 
m Hasan Yıldırım ve 
GTSO yönetici ve 
Meclis üyeleri 
karşıladı.
Ziyarette konuşan 
AKP Bursa Mil
letvekili adayı Zafer 
Işık; "Bize odamız 
dan milletvekili 
adayı olmak nasip 
oldu. Milletvekili 
seçilince, Odadan 
biri olarak mecliste

yer alacağım. Tica 
ret erbabı ve Gem- 
lik'in evladı olarak, 
sîzlerle irtibatımız 
devam edecek. 
Zaten haftanın be
lirli günleri de bu
rada olacağım. 
Hepimizin ortak 
hedefi, Gemlik'te 
ticaretin artmasıdır" 
dedi. Işık, ilçe 
Başkanlığım ve 
adaylığım 
sürecinde anladım 
ki; küçük esnaf 
mutlu olursa, o ilçe 
mutlu olur. Çalışma 
/arımıza devam 
ediyoruz, farklı in
celemeler yapıyo 
ruz. Küçük esnafın 
kalkınması ve 
büyümesi adına, 
Gemlik'e dışarıdan 
insanları çekebile
cek çalışmalar 
yapmalıyız. Gem-

lik'in marka bir zey
tini ve denizi var 
ken, bunlardan 
yararlanmak zorün 
dayız. Turizm için 
özel noktalar oluş 
turmah ve dışarıdan 
insanları Gemlik'e 
çekmeliyiz. Biz 
vekilliğimiz döne
minde bu şekilde 
çalışacağız. Zeyt
inci liği profesyonel 
leştirmeliyiz. Küçük 
hedeflerle başlar 
sak, büyük hedef

leri de yapmak için 
altyapımız olur. 
Gemlik'te var olan 
potansiyeli kullan 
malıyız- Bölgemiz
den destek alırsak,

Ankara'da önemli 
işler yaparız" 
şeklinde konuştu. 
Söz alan GTSO 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ise şunları

söyledi; 
"Aramızdan ilk defa 
bir milletvekili 
çıkıyor. Bu Gemlik 
Ticaret Odası için 
de gurur kayna 
ğıdır. Odamız adına 
tarihi bir gündür. 
Uzun zamandır mil
letvekilimiz olma 
masından rahat 
sızdık. Demek ki 
doğru çalışınca, 
dokunulması 
gereken yerlere 
dokununca 
olabiliyormuş. 
Kendisine çıktığı 
yolda başarılar 
diliyoruz" dedi.
Işık'ın ziyaretinin 
ardından Oda 
meclis toplantısı 
diğer gündem mad
deleri ve Ankara'da 
yapılan temasların 
anlatılması ile 
sona erdi.
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V

Bursa'da dolandın 
cinin kullandığı 
sahte kimlik uyuştu 
rucu tacirine ait 
olunca yakayı ele 
verdi.
Bursa'da çalıştığı 
bankayı 400 bin lira 
dolandıran ve 5 yıl 
firari yaşayan Ra
mazan T. isimli şahıs 
üzerinde taşıdığı 
sahte kimlik 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
araması olan birine 
ait olunca yakayı ele 
verdi. Banka faresi 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
Bursa'da 2013 
yılında özel bir 
bankanın Güney 
Marmara bölge 
müdürlüğünde 
memur olarak görev 
yapan Ramazan T. 
çok sayıda işlemle 
birkaç ay içerisinde

Ifaiiııılılıifsııııı yılınım mlis Mı
Bursa'da bir kişi 
yolda yürürken elin
deki tabancasıyla 
doldur boşalt yaptığı 
sırada kendini 
bacağından vurdu. 
Maganda kurşu 
nuyla vurulduğunu 
iddia eden şahsın 
yalanını güvenlik 
kameralarını in
celeyen polis ekip
leri ortaya çıkardı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Osmangazi'ye 
bağlı Çiftehavuzlar 
Mahallesi Köşe 
Sokak'ta meydana 
geldi. Daha önceden 
de çeşitli suçlardan 
sabıkası bulunan 35 
yaşındaki I.K., sokak 
ta bulunan kahve
den çıkıp yolda 
yürüdüğü sırada 
elindeki tabancayla 
doldur boşalt ya
parken ateş alan ta

bankayı 400 bin lira 
dolandırdı. Olayın 
ortaya çıkmasıyla 
birlikte işten atılan 
ve hakkında suç 
duyurusunda bu
lunulan Ramazan T. 
ile ilgili 13 farklı 
dosyadan dava 
açıldı. Açılan davalar 
kapsamında 
hakkında 32 yıl infaz 
kararı verilen Ra
mazan T, herhangi 
bir sabıka ya da par
mak izi kaydı olma 

banca ile sol baca 
ğından kendini 
vurdu. I.K. hemen 
geri dönüp kahveye 
girdi. Olayı gören 
çevredeki vatan 
daşlar 112 sağlık 
ekipleri ve polisi ara
yarak ihbarda bu
lundu. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
yaralı I.K.'yı alarak 
Muradiye Devlet 
Hastanesine kaldır 
dı. Polis ekipleri 
çevrede araştırma 
yaptıkları sırada ateş 
alan silahı kahvede 
bularak el koydu.

dığı için yıllarca fi
rari yaşadı ve 
bulunamadı. 
Ramazan T. 5 yıl 
sonra, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Narkotik Şube ekip
leri tarafından 
yapılan bir uyuştu 
rucu baskınında, 
uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
ticareti yapmak 
suçundan hakkında 
yakalama kararı bu
lunan bir başka

Cinayet Büro Amirli 
ğine bağlı ekipler 
yaralı I.K.'yı has
tanedeki tedavisin
den sonra ifadesini 
almak üzere em
niyete götürdü. I.K. 
ifadesinde ilk olarak 
yolda yürürken bir 
anda vurulduğunu 
hissettiğini, ancak 
kurşunun nereden 
geldiğini anlamadı 
ğım söyledi. Polis 
ekipleri çevrede çok 
sayıda güvenlik 
kamerasını inceleyip 
I.K.'nın ruhsatsız ta
bancayla doldur 

şahsın kimliği ile 
yakalandı. Polis 
ekipleri Ramazan 
T'yi üzerinde çıkan 
kimliğin sahibi 
olarak gözaltına aldı. 
İfadesi alınmak 
üzere önce emniyete 
ardından adliyeye 
götürülen Ramazan 
T'nin asıl kimliği ise 
burada ortaya çıktı. 
Ramazan T. verdiği 
ifadede uyuşturucu 
madde ile ilişkisi 
olmadığını üzerinde 
çıkan kimliğin 
başkasına ait 
olduğunu, ken
disinin dolandırıcı 
hktan arama kararı 
olduğunu ve 32 yıl 
infazı bulunduğunu 
belirtti. Çalıştığı 
bankayı dolandır 
dığını itiraf eden Ra
mazan T. tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

boşalt yaptığı 
sırada silahın ateş 
aldığını ve kendini 
vurduğunu 
belirledi.
Bir iş yerinin güven
lik kameralarına 
yansıyan görün
tülerde İ.K.'nın 
kahvenin önünde 
kendini vurduğu ve 
vurulduktan sonra 
üstündeki tişörtü 
çıkartıp bacağına 
tampon yaptığı anlar 
görülüyor.
Emniyetteki işlem 
lerinin ardından 
I.K.'ya kabahatler 
kanuna göre ruhsat 
sız silah bulundur 
ma ve taşıma suçun
dan cezai işlem 
yapılıp silahına el 
konuldu. Kendini 
vuran I.K. daha 
sonra serbest 
bırakıldı.

Balflıanın emlak 
fotoğraflarını 

bilnisayarında 
unuttu

Bursa'da yaşı 
küçük baldızına ait 
çıplak fotoğrafları iş 
yeri bilgisayarına 
kaydeden ve iş yeri 
denetlemesi 
sırasında müfettiş 
lere yakalandıktan 
sonra hakkında 
başlatılan suç 
duyurusu kapsa 
mında tutuklanarak 
ceza evine gönder
ilen M.A. duruş 
mada 'O fotoğrafları 
bana baldızım 
gönderdi, ben is
temedim' diyerek 
kendini savundu. 
Bursa'da bir 
bankada memur 
olarak çalışan M.A, 
18 yaşından küçük 
baldızı B.K'ya ait 
çıplak fotoğrafları iş 
yeri bilgisayarında 
unuttu. Bankayı 
denetlemeye gelen 
müfettişlerin fotoğ 
rafları fark etmesi 
üzerine baldızıyla 
liışkısı'ortaya çıkan 
M.A. hakkında 
kamu davası açıldı. 
Ardından hakkında 
çocuğa yönelik cin
sel taciz ve çocu 
ğun nitelikli cinsel 
istismarı suçların 
dan dava açılan 
M.A. tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildi. Zanlı M.A. 
mahkemede fotoğ 
rafları kendisine 
baldızının gönder 
diğini kendisinin 
nitelikli olarak bir 
cinsel tacizde 
bulunmadığını 

KflŞ€D€ BCKltMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUti İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

söyledi. 
Bilgisayarında 
unuttuğu fotoğraf 
ların fark edilmesi 
üzerine çalıştığı 
bankadan tazminat 
almadan istifa eden 
M.A'ya ailesi 
hakkını araması 
konusunda baskı 
yaptı. M.A. ailesinin 
baskısına 'Onlar 
beni kovmadı, ben 
istifa ettim. Tazmi
nat davası açamam' 
diye karşılık verdi. 
M.A'nın istifasından 
şüphelenen aile 
çalıştığı kuruma 
giderek olayın 
aslını sordu.
M.A'nın iş yeri yetk
ilileri aileye 'M.A'nın 
küçük bir kızla 
ilişkisi var. Kıza ait 
çıplak fotoğrafları 
bilgisayarında 
unutmuş. İş yeri 
denetimi sırasında 
müfettişler 
fotoğrafları fark etti. 
Bunun üzerine M.A, 
biz onu işten 
çıkarmadan kendisi 
istifa etti' dedi.
M.A'nın eşi bunu 
öğrendikten sonra 
boşanma davası 
açtı. M.A'nın 
bilgisayarında 
unuttuğu fotoğraf 
ların baldızına ait 
olduğu ise açılan 
kamu davası 
sonra sında 
ortaya çıktı. M.A. 
olayın ortaya 
çıkması üzerine 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

HMNI
ARMUTLU FISTIKLI’DAKİ İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI

AŞÇI ARANIYOR
TEL: O5362941918
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Güne Bakış
Gemlik Belediyesi binlerine yok yere para kazandırıyor...

iffllMBİfcllIİMiKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Sendikasızlaştırma..
Daha bir yıl önce Gemlik Gübre 

Fabrikasında işveren ile Türkiye Pet 
rol İş Sendikası arasında yürütülen 
toplu iş görüşmelerinin anlaşmazlıkla 
sonuçlanması üzerine, sendika grev 
kararı aldı.

Bu süreçi işveren olarak Rahmetli 
Mehmet Yıldırım yürüttü.

Yıldırım ile Sendikacılar bir türlü anla 
şamadı, sendika Avukatını yalancılıkla 
suçladı, onu görmek istemediğini 
söyledi.

Daha sonra bu söylemler Petrol İş 
Sendikasını istememeye kadar çıktı.

Sendika grev kararı aldı, grev başladı 
Bu arada bazı işçiler sendikanın gre 

vini bozmak için işe devam ettiler. 
Sendikanın grev kararından sonra fab
rikada gübre üretimi hükümetçe terö 
ristlerin bomba yaptıkları gerekçe gös
terilerek durduruldu.

Bu da işverenin işine yaradı.
Sendika 21 yıla yakın süreyle greve 

devam etti ama işçiye yeterli para 
ödeyemeyince, işçi kıdem tazminatını 
alarak işten ayrıldı. Böylece grev de 
kendiliğinden kırıldı. Aç kalan işçi pes 
etti, Petrol İş’in hataları nedeniyle bu 
gün Gemlik Gübre Fabrikasında şendi 
ka yok. İşten ayrılan işçilerin önemli 
bölümü örgütsüz olarak yeniden işe 
alındı. Gemlik Gübre’ye bundan sonra 
sendika girmesi kolay değil.

Gelelim GEMPORT’taki Liman İş 
Sendikası’ndaki duruma.

GEMPORT’un Yıldırım grubuna 
geçmeden önce Liman İş Sendikası bu 
işyerinde örgütlenmişti.

Yıldırım grubu da bu sendika ile yola 
devam etti.

Ancak, sendikanın Gemlik Şubesi 
genel kurulunda, işveren çıktı, “ben şu 
kişinin başkan olmasını istiyorum” 
dedi.
Ama, işçiler patronun istediğini değil, 

kendi istedikleri listeyi seçtiler.
Olan ondan sonra oldu.
İşveren, sendika genel merkezi işbir 

liği ile Liman İş Gemlik yönetimi görev 
den alındı, sendika kapısı kilitlendi ve 
yöneticiler işten atıldı.

Yapılan yeni seçimlerde işverenin 
istediği kişiler sendika yönetime geti 
rildi.

Bugün gazetemizde CHP Bursa millet 
vekili adayı ve Gençlik Kolları Genel 
Başkam’nın Orhangazi deki ABD men 
şeili Cargill fabrikasındaki Gıda İş Sen 
dikası’nın işyerinde örgütlenmek ister 
ken kapı önüne konan işçileri ve sen 
dikacıları ziyaret ettikleri haberi var.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen 
mısırdan şeker şurubu yapan Cargille 
neden işyerinde sendika istemiyor?

Bu tutumları işçinin örgütlenme 
hakkının gaspıdır.

Tüm siyasiler ve sivil toplum kuruluş 
lan Cargill deki bu durumu kınamalı, 
protesto etmelidir.

İşçilerin örgütlenme özgürlüğü engel
lenemez.

Türkiye yi zehirleyen bu kurumu kim- 
ler koruyor.

Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçenin 
değişik noktalarına 
kondurulan Mescit 
görünümlü büro tipi 
yapılar giderek 
çoğalıyor.
Osmanh Selçuklu 
hayranlığını olma 
dik yerlerde yapılan 
prefabrik cübbeli ve 
üzerinde hilal bulu
nan yapılara Uludağ 
Üniversitesi Sunğ 
ipek Yerleşkesi 
önünde bulunan 
Gemlik Belediyesi 
nin işlettiği Balıkçı 
Barınağı’na yeni bir 
hazır büro kon
duruldu. Ahmet 
Dural Meydanı CİUS 
AVM girişi yanına, 
AVM nin mimarisiy 
le hiçbir uyumu ol
mayan taksici es
nafa büro olarak 
kullanması için 
konan osmanlı, 
seıçukıu rrnhTdirfsiiT 
de yapılmış Mescit 
görünümlü yapıdan 
daha sonra Karsak 
Camii önündeki

Kent Konseyi üyeleri ve gönüllüler Dünya Çevre Günü ve Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Küçük Kumla sahili temizlendi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin or
ganizasyonuyla bir 
araya gelen Kent 
Konseyi üyeleri ve 
gönüllüler, Kumla 
Halk Plajı’nda sahil 
temizliği yaptı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Dünya Çevre Günü 
ve Haftası nedeniy 
le hazırladığı ve 
birbirinden farklı 
etkinlikleri içeren 
10 günlük ‘Dünya 
Çevre Günü Etkin
likleri’ isimli prog 
ram, tüm hızıyla 
sürüyor. 25 Mayıs- 
5 Haziran tarihleri 
arası için planla 
nan program çerçe 
vesinde yapılan bir 
dizi faaliyet, çevre 
ye duyarlı birey ve 
kuramlarla buluş 
maya devam 
ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi Çevre

Çay bahçesi içine 
de konduruldu.

KUMLA MUHTARI 
KULLANMADI

Gemlik Belediye
si’nin çevre ve kent 
dokusuna hiç uy
mayan, salt Omanh 
hayranlığı ne
deniyle birilerine 
para kazandırmak 
amacıyla satın 
aldığı ve ederleri 
kaç lira olduğu 
öğrenilmeyen 
prefabrik yapılar 
dan bir yenisi ise 
Küçük Kumla

Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonuyla 
daire başkanlıkları 
ve belediye iştirak 
lerinin organize 
ettiği etkinlikler 
kapsamında atölye 
çalışmaları, sahil 
ve dip temizliği, 
çevre temalı Kara 
göz-Hacivat gös
terisi, resim sergi 
si ve doğa yürüyü 
şü gibi birbirinden 
farklı ve eğlenceli 
programlar, Bursa 
lıları çevre konu 
sunda daha has-

Muhtarı Abdullah 
Satı ya büro olarak 
kullanması için 
Kumla İskelesin
deki Atatürk Anıtı 
yanına konacağı 
sırada, CHP ilçe 
başkanlığı, ADD ve 
İyi Partililer le 
Küçük Kumlahların 
itirazı üzerine, bu 
yapı iskele yanına 
konduruldu.
Ancak Kumlahların 
akşamları mum 
yakarak dilek tut
maya başlamasıyla 
alay konusu olan 
bu yapıya sahil 
muhtarı Abdullah 

sas hale getiriyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Dünya 
Çevre Günü ve 
Haftası nedeniyle 
düzenlediği etkin
likler kapsamında, 
Küçük Kumla 
sahilleri de temiz 
lendi. Sahil Hiz 
metleri Dairesi 
Başkanlığının or
ganizasyonuyla bir 
araya gelen Gem
lik Kent Konseyi 
üyeleri, vatandaş 
larla birlikte Küçük 
Kumla Halk Plajı’n 
da sahil temizliği

Satı girmedi.
Bunun üzerine 
Zabıta memurları 
için büro olarak 
kullanılmaya 
başlandı.
Gemlik Belediyesi 
daha sonra Balıkçı 
Barınağına da ikili 
bir Mescit görünüm 
lü yapıyı, Amatör 
Balıkçılar Derneği 
ne kullanması için 
verdi. Geçtiğimiz 
günlerde ise tekli 
bir Mescit görü 
nümlü büro Barınak 
memurlarının 
kullanılması için 
aynı yere kondu.

yaptı. Çevre ve 
denizlere olan 
duyarlılığı, saygıyı 
göstermek ve kıyı 
lardaki kirliliğe 
dikkat çekerek 
farkındalık 
oluşturmak adına 
gerçekleştirilen 
etkinlikte, atıklar 
çevre gönüllülerin 
ce toplanarak 
bertaraf edildi. 
Kumla halkının 
büyük ilgi göster 
diği etkinlik ile 
temizliğin önemi 
bir kez daha 
vurgulandı.



ÇfiğLfıR EV YEMEKLERİ 
TAŞ FIRINDA PİDE lAHMACUl. PİDE. PİZZA 

Taş Fırında Tadı Bir Başka

Ev Yemeklerinin Tadına 
Dayamayacaksınız,., 

Bursa Kebabı - Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide-Lahmacun ■ 
Kayhan Usulü Cantık ■ Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 69 50
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Bayram M Wi iaariıi! 311 ite Mü mite ııiıııır
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı 
Firuz Bağlıkaya, 
Ramazan Bayramı 
tatili dolayısıyla 
yaklaşık 300 bin 
kişinin seyahat 
acenteleri aracılı 
ğıyla tatile çıkaca 
ğını düşündüklerini 
bildirdi.
Bağlıkaya, bu yıl 
Ramazan Bayramı 
tatilinin kısa 
olacağını, arife 
gününün perşem 
beye, bayramın da 
cuma, cumartesi ve 
pazar günlerine 
denk geldiğini 
hatırlattı. Arife günü 
dışarıda bırakılırsa 
3 günlük bir tatil 
süreci bulundu 
ğunu belirten Bağlı 
kaya, "Buna rağ 
men üye acentele 
rimizden aldığımız 
bilgiye göre,

bayram dönemi 
talebinde geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 15- 
20 civarında artış 
yaşanıyor. Bayram 
döneminde yaklaşık 
300 bin kişinin 
seyahat acenteleri 
aracılığıyla tatile 
çıkacağını öngörü 
yoruz." dedi. 
Ramazan Bayramı 
tatilinde yurt içi 
turlarda talebin 
sahil kesimlerine 
olduğunu ifade 

eden Bağlıkaya, 
şöyle konuştu: 
"Antalya'da Kemer, 
Belek, Alanya, Side, 
Ege Bölgesi'nde ise 
Bodrum başta 
olmak üzere Didim, 
Kuşadası, Mar
maris, Fethiye 
Çeşme ve Alaçatı'ya 
talep yoğunlaşmış 
durumda. Bununla 
birlikte Kapadokya, 
Pamukkale, Kara 
deniz ve GAP turları 
da kültür turları

kap samında 
talep gören desti- 
nasyonlar.” 
Bağlıkaya, yurt dışı 
turlarda talebin 
vizesiz gidilen 
ülkelere yöneldi 
ğini, bu çerçevede 
Balkan ülkelerinin 
talebin yoğunlaştığı 
destinasyonlar 
arasında bulundu 
ğunu söyledi. 
TÜRSAB Başkanı 
Bağlıkaya, bunun 
yanı sıra İtalya, İs

panya-Portekiz 
turlarının da vize 
sorunu olmayan 
tüketicilerin talep 
gösterdikleri tatil 
bölgeleri ara sında 
bulundu ğunu 
vurguladı.
Bayram dönemi için 
turlarda kişi başı 
gecelik ortalama 
fiyatın 150 liradan 
başlayıp bin 500 li
raya kadar çıktığını 
kaydeden Bağlı 
kaya, "Turizm sek
töründe bayram 
tatili dolayısıyla 
oluşacak cironun 
500 milyon lira 
civarında olmasını 
bekliyoruz." dedi 
"SAHİL 
OTELLERİNDE ÇOK 
CİDDİ DOLULUK 
BEKLİYORUZ" 
Turizm sektöründe 
ciddi bir canlılık 
bulunduğuna işaret 
eden Bağlıkaya, yaz 

sezonuna ilişkin şu 
değerlendirmelerde 
bulundu:
"Yaz sezonunda 
sahil kesimlerdeki 
otellerde çok 
ciddi bir doluluk 
bekliyoruz. Al
manya, Rusya, 
Ingiltere, İskandi
nav ülkelerinden 
Türkiye'ye yaz 
dönemi taleple 
rinin yüksek 
seviyede 
gerçekleşmesi 
neticesinde otel 
doluluk oranla 
rının yüzde 100 
seviyesine 
ulaşacağını 
öngörüyoruz. 
Seçimin ardından 
yurt içi turizm 
talebinde de artış 
bekliyoruz. 2018 
yaz sezonuna 
ilişkin beklentimiz 
çok yüksek se
viyede bulunuyor."

akıllı Kent Stratejileri Çalıştayı Bursa'da yapılılı
AB Horizon 2020 
ŞSC1 Follower City 
(İzleyici Şehir) 
programı kapsamın 
da düzenlenen 
'Replicate Project' 
Yürütme Kurulu 
Toplantısı ve Akıllı 
Kent Stratejileri 
Çahştayı'nda 
konuşan Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Bozbey, iklim deği 
şikliğiyle mücade
leyi benimseyen 
kurum olduklarını 
vurguladı. 
Nilüfer Belediyesi, 

izleyici şehir olarak 
yer aldığı AB Hori
zon 2020 SSC1 Fol
lower City programı 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
'Replicate Project' 
Yürütme Kurulu 
toplantısına ev 
sahipliği yapıyor. Is
panya'dan San Se
bastian, İtalya'dan 
Floransa ve İn
giltere'den Bristol 
şehirlerinin "Uygu 
layıcı" olduğu, 
Almanya'nın Essen, 
İsviçre'nin Lozan ile 

birlikte Türkiye'den 
Nilüfer'in "İzleyici" 
olduğu 5 yıllık 
REPLICATE projesi 
kapsamında ilk 
olarak Demir Enerji 
iş birliğiyle 'Akıllı 
Kent Stratejileri 
Çalıştayı* Nilüfer'de 
gerçekleşti. Nilüfer 
Belediyesi Karaman 
Dernekler Yerleşke 
si'nde gerçekleşen 
çalıştayın ardından 
iki gün sürecek 
olan 'Replicate Proj
ect' Yürütme Kurulu 
Toplantısı'na

geçildi.
Nilüfer'i en yaşam 
labilir, en gelişmiş, 
en çevreci kent 
yapmayı hedefledik
lerini ifade eden 
Başkan Bozbey, 
"Gelecek ya yeşil 
olacak ya da hiç ol
mayacak, düşünce 
siyle iklim değişikli 
ği ile mücadeleyi 
benimsemiş bir ku
rumuz. Çalışmaları 
mızı bu yönde 
yoğunlaştırmış bu
lunuyoruz. 2014 
yılında Başkanlar

Sözleşmesini imza
layarak 2020 yılına 
kadar karbon 
emisyonunu yüzde 
20 oranında 
azaltacağımızın 
sözünü verdik. 2018 
yılı Nisan ayı 
itibariyle ara rapo
rumuzu hazırladık. 
2017 yılı enerji ve 
emisyon sal imlan 
değerlendirildiğinde 
yüzde 17,43'lük bir 
iyileşme olduğu 
görüldü" dedi. 
Türkiye'de bir ilk 
olarak Yenilenebilir

Enerji Kooperatifi 
kurduklarını be
lirten Başkan 
Bozbey, "İlk koope 
rafitimizin üyelerini 
Nilüfer Belediyesi 
çalışanları 
oluşturmaktadır. 
Kentimizde, ye
nilenebilir enerji 
kullanımını artırmak 
öncelikli hedefleri 
miz arasında. Bu 
çerçevede, önümüz 
deki süreçte, 
Nilüferliler'i de sis
teme dahil etmeyi 
planlıyoruz.” dedi

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ABANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAĞLAR EV YEMEKLERİ
İstiklal Caddesi No: 19

5136950

KÜÇÜKKUMIA 
ÖZGIIZEİI SİTESİNDE
■ıııpı 

2+1DAİRESAHİBİNDEHSKnilK

0 535 37818 00

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Otoparklarla İlgili önemli değişiklik!
1 Haziran’da uygu
lamaya girmesi 
planlanan apart
manlarda her dai 
reye bir otopark 
zorunluluğu 
1 Ocak 209’da 
ertelendi. 
İlgili yönetmelik 
Resmi Gazete’de 
yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Eski yönetmelikte 
yer alan her 3 dai 
reye bir otopark 
zorunluluğu, her bir 
daireye bir otopark 
alanı ayrılması 
şeklinde revize 
edildi. 1 Haziran’da 
yürürlüğe girmesi 
planlanan yeni 
otopark 
yönetmeliğnde

bugün Resmi 
Gazete’de 
yayınlanarak 
yürürlüğe giren 
yönetmelikle 
birlikte değişiklik 
yapıldı.
Otopark yönet 
meliğinde değişiklik 
yapılmasına dair 
yönetmelik ile bir
likte 1 Haziran 
2018’de yürürlüğe 
girecek olan apart
manlarda her dai 
reye bir otopark 
zorunluluğu 1 Ocak 
2019’a ertelendi.
Otopark yönetme 
liğinde değişiklik 
yapılmasına dair 
yönetmeliğin tam 
metni şöyle;
MADDE 1 -

22/2/2018 tarihli ve 
30340 sayılı Resmî 
Gazete’de 
yayımlanan Otopark 
Yönetmeliğinin 6

ncımaddesinin 
dördüncü 
fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan 
“Milli Eğitim

Bakanlığına bağlı 
eğitim tesis alanları 
hariç,” ibaresi 
“Milli Eğitim 
Bakanlığına

bağlı eğitim tesis 
alanlarındaki pro
jeler için düzenleme 
ve onaylar Milli 
Eğitim Bakanlığına 
ait olmak üzere” 
şeklinde 
değiştirilmiştir. 
MADDE 2-Aynı 
Yönetmeliğin 16 ncı 
maddesinde yer 
alan “1/6/2018” 
ibaresi “1/1/2019” 
şeklinde 
değiştirilmiştir. 
MADDE 3-Bu 
Yönetmelik 
yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.
MADDE 4-Bu 
Yönetmelik 
hükümlerini 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı yürütür.

ciro eıılelısi ntsanıla yünle 18.3 arm
AVM ciro endeksi, 
nisan ayında yüzde 
18,3 artış kay d e 
derek 246 puana 
ulaştı.
Alışveriş Mer 
kezleri ve
Yatırımcıları 
Demeği (AYD) ile 
Akademetre Re
search tarafından 
ortaklaşa 
oluşturulan AVM 
Endeksi’nin nisan

ayı sonuçları 
açıklandı. 
Her ay düzenli 
olarak yayımlanan 
verilere göre, ciro 
endeksi 2018 Nisan 
döneminde bir 
önceki yılın aynı ayı 
ile karşılaştırıl 
dığında ve enflas 
yondan arındırıl 
madan incelendi 
ğinde yüzde 18,3 
artış kaydederek

246 puana ulaştı. 
AVM’lerde kiralana 
bilir alan metrekare 
başına düşen 
cirolar Nisan 
2018’de Istan 
bul’da bin 122 TL, 
Anadolu’da 
816 TL olarak 
gerçekleşirken, 
Türkiye geneli me
trekare verimliliği 
938 TL oldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜsIT

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus 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 Mûd.

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

IHASIM özel İd. Md. 513 15 07
FamukKai»
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmla Saya hat
METRO
Aydın Turizm
SOaar Turizm
K^nbaroQIu-Eaaday

Kamil Koç

• 12 OO 26

•13 12 12
•13 20 77

•12 Ol «3

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

L 513 18 46
513 71 66HASTANELER

Halk cgıtım Mua 
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

617 34 00
513 23 29 RELERİYE

Mer.Seğ .Ocağı 
Tomoksy Tomografi 
Acıbadem

513 10 M
513 65 29
200 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
5134520

TAKSİLER ______ BUSKİ 51457 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol B13 ,o 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 ıs 4S
Boyzn Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6097 
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 
Istİklar Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
HÜRKUŞ 

1X15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU 
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZ, 
ARTIK GEMLİK'TE 

Bİ TIKLA KAPINIZDA!

10:00 - 12:30

16:00 - 18:30
19:00 - 22:00

©ozdilekteyim (*)ozdUektevim (©)ozdilekteyimcom (S) Ozd dekteyim

SERVİS 
SAATLERİMİZ

65 TL ve iizerİ alışverişlerinizde 
ücretsiz teslimat.

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI ^444 88 71

13:00 - 15:30
GEMLİK'TE HİZMETİNİZE 

AÇILIYOR!

En kaliteli ürünleri, 
uygun fiyatları İle her 

zaman taze bir .şekilde 
üyelerine ulaştıran 

0zdilekteyim.com market.

IÖZDİLEK 
’ HOLDİNG

0zdilekteyim.com


/KAVLAKİ.20A8
K ^»DOĞANIN HÂZİNESİ M J

kavlak
www.kavlak.com.tr İlk 

Z^y+inyağı
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 - İSTANBULYÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ.

|KurulUş:1973|

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______

2 Haziran 2018 Cumartesi www.2emlikkorfez2azctcsi.co1n 50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA 

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Zeytincilikte Marjinal Alanlarda verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Teknolojik Uygulamalar 
Proje Toplantısı, Gemlik Ticaret Borsasızda yapıldı.

MIMMliallMflİtt
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
neden ilan vermek gereği duyuyor?

Günlerdir iki pankart dikkatimi çekiyor. 
Önce Uludağ Üniversitesi Gemlik Kampusu 
girişi yanına asılan bez pankartın bir benze 
ri sonra İstiklal Caddesi’ne de asıldı.

Sorun şu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilçemizde bir 

çok Anadolu Lisesi var. Bunlardan hiç afiş 
lerle öğrenci alımı için paralı özel okullar gi 
bi neden reklam yapma gereğini duyuyor? 
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
farklı bir özelliği mi var? Devamı 4’de

Zeytinde kaliteyi arttırmak amacıyla marjinal 
alanlarda daha verimli ürün almak, için 
teknolojiyi uygulama için proje toplantısı 
Gemlik Ticaret Borsası’nda yapıldı. Toplan 
tıda, zeytincilikte teknolojinin de yardımıyla 
daha etkili bir bordo bulamacının daha kısa 
sürede ve özellikle marjinal alanlarda yapı 
labilmesine imkan sağlayacak en az bir veya 
3 farklı metod üzerine bir proje planlan 
mıştır.’’ denildi. Haberi sayfa 2’de

Özdilek Alışveriş Mağazalarında başlatılan 
uygulama ile internet üzerinden 65 liralık alışveriş 
yanların istedikleri ürünler evlerine getirilecek. 

Ozdilek market
alışverişlerini 
kapıya taşıdı

Özdilek A.Ş. Alışveriş Mağazalarının 
bazılarında başlatılan 0zdilekteyim.com. 
internet üzerinden alışveriş sistemi Gem
lik’te de başladı. Haberi sayfa 2’de

SAĞLIK
W SİGORT8CJLIK 

r GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
TRAFİK SİGORİASI - KASKO 

EV VE İŞYERİ, YANGIN VE DEPREM SİGORTASI 

□ (+90 532 414 36 28) - (+90 224 512 22 39) 
(+90 224 512 22 38) - (+90 $50 304 22 39 

# Merkez : Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
A $üb*v : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No:10/B GEMLİK

SB erdogahsagllk@hotmail.com <L ■' ' ■ __ ■_____ __1

KAPLAN 
2^. J» Platform 

Volkan Kaplan
Tel: O 537 740 17 27 

Gürle îş Merkezi Kat: 1 No: 116 
GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.2emlikkorfez2azctcsi.co1n
irfanunluemlak.sahibinden.com
0zdilekteyim.com
mailto:erdogahsagllk@hotmail.com
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Özdilek Alışveriş Mağazalarında başlatılan uygulama ile internet üzerinden 65 liralık alışveriş yapanların istedikleri ürünler evlerine getirilecek.

fctfilelı ızltet alısverislemıi kap wa taşıdı
Özdilek A.Ş.
Alışveriş Mağazala 
rının bazılarında 
başlatılan 
0zdilekteyim.com. 
internet üzerinden 
alışveriş sistemi 
Gemlik’te de 
başladı.
Özdilek Mağazala 
rında vatandaşa 
hizmeti ayağına 
getirmek için 
başlatılan yeni 
uygulama ile 
internet üzerinden 
gıda alışverişi ya
panlara aldıkları 
gıda malları saat 
lO.oo 13.oo. 16.00 
ve 19.oo 22.00 
arasındaki özel 
servis araçlarıyla 
evlerine kadar 
getirilecek.
Özdilek E ticaret 
Müdürü Mesut

Yıldırım, dün 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Mağaza 
sı’nda başlatılan 
internet üzerinden 
alışveriş yapan 
hizmeti yerinde 
incelemeye geldi. 
Yıldırım, Özdilek’in 
yeniliklere açık bir 
kurum olduğuna 
dikkat çekerek, en 
kaliteli ürünleri, 
uygun fiyatlarla 
taze bir şekilde müş 
tenlerimize ulaştır 
mayı amaçladığını 
söyledi.
Mesut Yıldırım 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
‘‘İşyerim izin girişin 
de oluşturduğumuz 
bir masada, 
0zdilekteyim.com. 
üzerinden alışveriş

yapmak isteyenlerin 
kayıtlarını almak 
tayız. Kayıt yaptıran 
müşterilerimize de 
armağanlar veri 
yoruz. Yeni uygu
lama ile amaçımız 

müşterilerimize 
hizmettir. 65 lira 
üzerindeki alışveriş 
yapanların aldıkları 
gıda ürünlerini 
ücretsiz olarak ev
lerine teslim edece 

ğiz. Gemliklilerin bu 
yeni uygulamadan 
memnun kalacakla 
rina inanıyoruz. Bu 
konuda Özdilek ku
rumsal internet 
sitemizden ve

0zdilekteyim.com. 
üzerinden istedik
leri ürünlere ulaşa 
bilirler. Özdilek 
olarak çağın yenilik
leriyle halkımıza 
daha iyi hizmet 
etmeyi hedefti 
yoruz.” 
Özdilek Gemlik 
İşletme Müdür 
Sedat Kaya ise, 
yeni sistemin 
Gemliklilerce 
beğenile ceğini, 
bu yöntemle za
mandan tasarruf 
sağlayacaklarını be
lirterek, “Mağazaları 
mızda yapılan 
alışverişlerde ürün 
fiyatları ile internet 
üzerinden alınan 
fiyatlar aynıdır. 
Amaç müşterileri 
m izi memnun et
mektir." dedi.

Zeytincilikte Marjinal Alanlarda verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Teknolojik Uygulamalar 
Proje Toplantısı, Gemlik Ticaret Borsası’nda yapıldı.

Zeytinliilsrin ilaçlanmasında Meı ManıM
Zeytinde kaliteyi 
arttırmak amacıyla 
marjinal alanlarda 
daha verimli ürün 
almak için teknolo
jiyi uygulama için 
proje toplantısı 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda yapıldı. 
Toplantıya Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Yönetim Ku
rulu Üyesi Cevat 
Yazıcı, Genel 
Sekreter Bahadır 
Selvi, Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Erol 
Hatırlı, Genel 
Sekreter Gürol Erol, 
Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mücahit 
Taha Özkaya katıldı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis Baş 
kanı Mus ’afa Doğan 
gerçekli ;rilmesi 

planlanan proje ile 
özellikle bölge 
mizde yoğun olarak 
bulunan ulaşılması 
ve ilaçlaması zor 
olan bakımsız arazi
lerin ilaçlanması ve 
bakımlı hale 
geleceğini söyledi. 
Proje yöneticisi 
Mücahit Taha 
Özkaya ise yaptığı 
konuşmada, şunları 
söyledi: 
“Her türlü topog 
rafya ve toprak 
şartlarda yetişebi 
len ender meyve 
ağaçlarından biri 
olan ZEYTİN ağacı 
nın tarımı anavatanı 
olan ülkemizde 
neredeyse %40’ı 
marjinal olan alan
larda yapılmaktadır. 
Zeytin ağacından 
elde edilen ürünün 
kalitesi arttıkça, 
katma değeri yük
sek ürün ve böylece 
yüksek gelir elde 
edilebileceği için 
yetiştiği toprak

marjinal özellikler 
taşısa bile özellikle 
hastalık ve zararlılar 
la mücadele etmek 
gerekli olmaktadır. 
Marmara, Ege ve 
özellikle Akdeniz 
bölgelerinde 
yoğunlaşan marji
nal alanlardaki 
zeytincilik, kültürel 
tedbirlerin alınma 
sini engellemekte 
veya zorlaştırmak 
tadır. Organik veya 
konvansiyonel zey 
tincilikte en fazla 

kullanımı olan 
Bordo Bulamacı 
bazı bölgelerde 3-5 
kez kullanılmakta 
dır. Ancak yerinde 
ve düzgün yapıldığı 
zaman etkili ola
bilen Haçın gerçekle 
şecek proje ile 
etkinliğinin artma 
sini planlıyoruz. 
Bütün bu konular 
dikkate alınarak 
zeytincilikte tekno 
lojinin de yardımıyla 
daha etkili bir bordo 
bulamacının daha 

kısa sürede ve özel
likle marjinal alan
larda yapılabilme 
sine imkan 
sağlayacak en az 
bir veya 3 farklı 
metod üzerine bir 
proje planlanmıştır. 
1- Drone ile 
ilaçlama
2- Kablolu Drone ile 
ilaçlama
3- Robotik kolla 
ilaçlama
Bu proje kapsamın 
da zeytinliklerimizin 
mevcut durumunun 

yerinde tespit 
edilmesi ve zeytin 
çeşitlerine göre 
ağaçların habitus 
larının belirlenmesi 
ve sektörün ihtiyaç 
analizlerinin 
yapılabilmesi için 
bir arazi gezisi 
planladık ve arazi
leri gezeceğiz".
Projenin maliyet 
hesaplamaları 
yapıldıktan sonra 
pilot bölgelerde 
uygulamayı geç 
mesi planlanıyor.

0zdilekteyim.com
0zdilekteyim.com
0zdilekteyim.com
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Oyustumcularıhehekhezlerinesalılamıslar
Bursa'da narkotik 
polisi zehir tacirle 
rine yönelik yaptık 
lan operasyonda, 
uyuşturucu mad
deleri bebek bez
lerinin içerisinden 
çıkardı. Baskında 8 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü, Narkotik 
Suçlarla Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
uyuşturucu madde 
ile mücadele kapsa 
mında yaptıktan o 
perasyonda gördük
leri manzara karşı 
sında hayrete düştü. 
Zehir tacirleri son 
aylarda artan 
narkotik operasyon

Bursa'da silahlı çatışma
Bursa'da bir GSM 
bayiinde alacak 
verecek meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada 1 kişi öldü 
2 kişi yaralandı. 
Ofayın zanlısı polis 
tarafından yakalanıp 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Murat Yenikapı ile 
Santral Garaj Ma- 
hallesi'ndeki bir 
otelin altındaki iş

BursalI kadın 2 hastaya umul oldu!
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, beyin 
ölümü gerçekleşen 
72 yaşındaki 
kadının böbrekleri 2 
hastaya umut oldu. 
İl Sağlık 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, 15 gün önce 
serebral enfarktüs 
(inme) nedeniyle 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alınan 
N.A'nın müdahaleye 
rağmen beyin ölümü 
gerçekleşti.

S mm
ARMUTLU FISTIKLI DAKİ İSLETMEMİZDE 

ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI 

AŞÇI ARANIYOR
TEL: 0 536 2941918

larına karşın 
yakalanmamak İçin 
uyuşturucu mad
deleri bebek bez
lerinin içerisine 
sakladı.
Yapılan baskınlarda 
madde kullandıkları 
tespit edilen 8 kişi

yerine gelen, arala 
nnda husumet 
olduğu öğrenilen 
eski ortağı Vural B.

arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine tabancayla

Ailesinin organlarını 
bağışladığı N.A'nın 
böbrekleri kentteki 
özel hastanelerde 
bekleyen hastalara 
nakledilecek.

yakalanarak, uyuştu 
rucuyu kimden 
aldıkları araştırıldı.
Şahısların 
ifadelerinden yola 
çıkan narkotik polisi 
önceden adres 
tespiti yaparak söz 
konusu ikametlere

Açıklamada 
değerlendirmelerine 
yer verilen İl Sağlık 
Müdürü Dr. özcan 
Akan, duyarlı 
davranışlarından 

baskın düzenledi. 
Narkotik ekipleri 
yaptıkları baskında 
her yerde uyuştu 
rucu madde ararken 
aradıkları madde 
bebek bezlerinin 
içerisine zulalanmış 
vaziyette bulundu. 
Baskında 250 gram 
sentetik kannabi- 
noid ile satışa 
hazır bir miktar 
metamfetamin 
maddesi ele 
geçirildi.
Uyuşturucu ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen 8 kişi gözaltı 
na alınarak adli 
makamlara sevk 
edildi.

vurulan iş yeri 
sahibi Murat Yenika 
pı, olay yerinde 
hayatını kaybetti, 
kardeşi Abdullah ve 
yeğeni Abdurrah- 
ınaîr ı'eîrmd'pi'ydîd' 
landı. Yaralılar, 112 
Acil Servis ekiple 
rince Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Vural B, 
polis ekiplerince 
gözaltına alındı.

dolayı N.A'nın aile
sine teşekkür etti. 
Ailenin organ bağışı 
konusunda onay 
vermesiyle nakil 
çalışmalarına 
başlandığını belirten 
Akan, "Merhumun 
iki böbreği de Bur
sa'da özel bir has
tanede nakil için 
bekleyen hastalara 
umut oldu. Bu vesi
leyle merhuma Al
lah'tan rahmet, 
yakınlarına baş 
sağlığı diliyorum." 
ifadesini kullandı

Palet 
imalathanesi 

Küle döndü

Bursa'da, bir palet 
imalathanesinde 
çıkan yangın ne
deniyle iş yeri kulla 
nılamaz hale geldi. 
Alınan bilgiye göre, 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahalle
sindeki bir palet 
imalathanesinin 
üretim kısmında 
sabaha karşı henüz 
bilinmeyen bir ne
denle yangın çıktı. 
Alevler imalatha

Aksiyon filmlerini 
aratmaiıı

Bursa'da 1 dakika 
içerisinde 400 paket 
sigara çalan süper
market hırsızlarının 
peşine düşen polis 
ekipleri, incelediği 
yüzlerce güvenlik 
kamerası sonucu 
hırsızlardan birini 
bulup kovalamaca 
sonucu yakaladı. 
Olay Bursa'nın 
Nilüfer ve Osmanga 
zi ilçesine bağlı 
Ahmet Yesevi, 
Demirtaş Barbaros 
ve 100. yıl mahal
lelerinde bulunan 
süpermarketlerde 
geçtiğimiz hafta 
birer gün arayla 
gerçekleşti.
Süpermarket sahibi 
ve çalışanları sabah 
iş yerine geldik
lerinde market 

nenin diğer bölüm
lerinde depolanmış 
paletlere de sıçradı. 
Vatandaşların haber 
vermesi üzerine 
olay yerine çok 
sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi.
Ekipler, 1 saat 
süren müdahalenin 
ardından yangını 
kontrol altına aldı 
Polis ekipleri de 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.

kapısının camının 
kırıldığını gördü. 
Market sahibi 
hemen 155 polis 
imdat hattını ara
yarak ihbarda bu
lundu. Olay yerine 
çok sayıda ekip 
sevk edildi. Polis 
ekipleri güvenlik 
kameralarını 
incelediği sırada, 
hırsızların üç kişi 
olduğu ve marketin 
kapı camını tekme 
atarak kırıp içeri 
girdiğini gördü. 
Görüntülerde üç 
hırsızın yaklaşık 1 
dakika içerisinde 
400 paket sigarayı 
çuvala doldurup 
daha sonra kapının 
önünde bekleyen 
araca binip 
kaçtıkları görüldü



2 Haziran 2018 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

II V

Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
^adri_guler@hotmail.com 

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
neden ilan vermek gereği duyuyor?

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleske 
si girişinin yanında her zaman iktidar 
yanlısı bir eğitim kurumunun öğrencile 
re yönelik bez pankartı asılır.
Her gün Üniversite girişindeki ana 

kapıdaki güvenlik görevlilerine günlük 
gazetemizi götürürken, bu pankartları 
mutlaka dikkatlice incelerim.

Geçtiğimiz günlerde aylardır asılı 
olan bez pankart indirilmiş, yerine 
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
duyurusu veya reklamı diyeceğimiz 
bez pankart asılmış.

Gemlik’te Milli Eğitim Bakanlığı kara 
rıyla orta okulu bitiren öğrenciler kaldı 
rılan TEOG kaldırılınca yerine getirilen 
sistemin karmaşasında, Gemlik’te 
bugüne kadar başarıları kanıtlanmış 
Celal Bayar Anadolu Lisesi ile Gemlik 
Anadolu Lisesi dururken, bir baktık ki, 
Gemlik Anadolu İmam Hatip Okulu ve 
Gemlik Meslek Teknik Anadolu Lisesi 
"Projp” okulu-secjlmiSf
Adama "Yuh” derler “Yuh”...
Bu okulları küçümsediğim için söyle 

miyorum. En başarılı ve yüksek puan 
alan öğrenciler doğrudan bu okullara 
neden yöneltilmek isteniyor?

Gemlik Anadolu İmam Hatip Okulu ne 
gerek görüp, 90 öğrenci alacağı gele
cek dönem için reklam yapıyor.

Siz bunca yıldır, Gemlik’te devlet 
okullarının öğrenci alırken, bez afişler 
bastırıp ilan verdiğini gördünüz mü?

Hiçbir kuruma İstiklal Caddesinde 
bez afişlerle reklam yaptırılamazken, 
Belediyemiz neden İmam Hatip Ana 
dolu Lisesi’nin duyurularını ana cad 
deye taşıyor.

Oldu olacak, Refik Yılmaz’ın reklam 
larının yapıldığı bilbaodlara da bunları 
yazşrriıar olup bftsm.

Diğer liselerle, bir İmam Hatip Oku
lunu ayırmak ayıptır.

Sorun Belediye Başkanın/n imam 
hatipli olması mıdır?

Yoksa Tayyip Erdoğanın İmam Hatip 
Okulları kendi öz evladı gibi görme 
sinden midir?

Görülen o ki, imam hatip okullarını 
diğer lisesilerden farklı göstermek 
gayreti var.

16 yılda Milli Eğitimin içine okudular, 
bir türlü milli olamadı okullarımız.

Ama adamların amacı belli, bunu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 
söyledi, Fetöcüler nasıl “Altın Nesil” 
yetiştirmek istedilerse, bunlarda “Din
dar nesil” yetiştirmek çabalarındalar.

Ne kadar uğraşsanız nafile...
Vatandaş çocuklarını isteğinize göre 

değil, kendi isteklerine göre geleceğe 
taşıyan klan____________

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürlüğü istiklal 
Caddesi ve Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi önüne 
astığı afişlerle 
“Sınav Puanı ile 
Öğrenci Alıyoruz” 
diye ilanlar verdi. 
Gemlik’te ilk kez bir 
İmam Hatip Lisesi 
ilanlarla duyuru 
yapıyor. 
Duyurularda 3. 
sınıflara 90 konten
jan ayrıldığını 
belirten Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
tarafından “Proje 
Okulu” olarak 
ayrıldığına dikkat 
çekilerek “480 ve 
üzeri sınav puanı ile 
yerleşen tüm 
öğrencilere burs 
imkanı” verileceği 
duyuruluyor.

Biiriimce Kebaneni açıldı
Gemlik’te Urfa ve 
Adana yöresinin 
kebap çeşitlerini 
usta ellerde 
müşterilere 
sunacak olan 
Dürümce Kebap evi 
geçtiğimiz günlerde 
kapılarını Gem
liklilere açtı. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
tarafından açılış 
kurdelası, “Hayırlı 
uğurlu ve bol 
kazançlı olması” 
dilekleriyle açılan 
kebap ve pide 
çeşitlerini sunan 
işyeri sahibi 
Mehmet Malbora, 
Gemliklilere Urfa

Bir devlet okulunun 
ilanla öğrenci alma 
sı dikkat çekerken, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
zorunlu olarak 
öğrencileri proje 
okulu adıyla geçmi 
şi daha başarılı 
olan okullar yerine 
Gemlik’te İmam 
Hatip okullarını, 
Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesini 
proje okulu seçme 
si veliler tarafından 

ve Adana başında keyifle
kebaplarını ocak yiyebilecek bir

haksızlık olarak 
adlandırılmıştı. 
Gemlik Anadolu 
Lisesi Mezunları 
Derneği Başkanı 
tarafından yapılan 
açıklamada ise bu 
durum kınanmıştı. 
İlanlarla öğrenci 
alacaklarını duyu
ran Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin 
afişlerinin hiçbir 
kimseye afiş asma 
izni vermeyen 

belediyenin İstiklal 
Caddesinde afiş 
asmasına izin ver
mesi de ayrıca 
dikkat çekti.
Yapılan ilan 
pankartında okulun 
özelliklerine 
yer verilirken, bir 
devlet okulunun 
sınırlı sayıda 
öğrenci almasına 
karşın, paralı özel 
okullar gibi reklam 
yapması tepkilere 
neden oldu.

mekan açtıklarını 
söyledi.
Eli Akbaşlar’ın 
ustalığında 
babadan oğula 
usta ellerde 
özel etlerle 
hazırladıkları 
kebap çeşitlerini 
yiyenlerin 
memnun 
kalacaklarını, 
“yeniden yemeğe 
gelecekler” dedi. 
Emin Dalkıran Kor
donu Kumsal 
Sokak Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yanında açılan 
işyeri, yeni biri 
düzenleme ile 
müşteri kabul 
etmeye başladı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:adri_guler@hotmail.com
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Şükrü Şenol'da 
Tubitak 4006 Fuarı 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu 
öğrencilerinin 
projelerinin 
sergilendiği “4006 
TÜBİTAK Bilim 
Fuarı” düzenlenen 
törenle açıldı. 
Genç edebiyat 
çıların projelerinin 
sergilendiği dikkat 
çekici fuarda 
öğrencilerin 
eserleri büyük 
takdir topladı. 
Okulun Türkçe 
Öğretmeni 
Gıyasettin Çavunt 
öncülüğünde 
başlayan projeye 
öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi. 
Okulun her yeri 
adeta proje 
sunumlarıyla 
doldu taştı. 
20 farklı projenin 
yer aldığı fuarda 
öğrenciler zi
yaretçilere sürpriz

hediyeler de ver
meyi ihmal 
etmediler. Özellikle 
Türkçe'nin doğru 
kullanımı ve Türkçe 
kurallarının ön 
planda olduğu 
dikkat çekerken, 
yine bu kuralların 
esprili bir şekilde 
ele alındığı tiyatro 
oyunu da büyük 
alkış topladı. 
Okul merdivenleri 
de Türkçe'de yanlış 
kullanılan ve 

doğrularının yer 
aldığı yapıştırmalar 
fuarın dikkat çeken 
diğer bir unsuru 
oldu.
Türkçe Öğretmeni 
GıyasettiÇavunt: 
“TÜBİTAK 4006 
bilim fuarının bu yıl 
ilkinin açılışını 
gerçekleştirmenin 
mutluluğu içerisin 
deyiz. Fuarlar 
öğrenmeye istekli, 
merak eden, araştır 
maçı ve bilinçli 

bireylerin yetişme 
sine katkı sağlayan 
öğrenme metotla 
rından birisidir. Bu 
tür etkinlikler hayal 
gücü ve yaratıcıh 
ğın birleşimidir.
Eğitim kuramlarının 
öncelikli amacı da 
bu yaratıcılığın or
taya çıkmasına 
zemin hazırlamaktır. 
Bu vesile ile proje 
ortağı tüm öğrenci 
lerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

Bursa otomoiiu 
sektörü ftB'ye anlatıldı 
Otomotiv endüstrisi hakkında inceleme 
lerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen 
Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomi 
müsteşarları, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenle
nen toplantıda bir araya geldi.
BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Bursa AB Bilgi Merkezi, 'Türk Otomotiv 
Endüstrisinin AB Entegrasyonu, Otomo
tiv Sanayiinde Fırsatlar ve Gelecek 
Senaryoları' konulu toplantıya ev 
sahipliği yaptı. Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin ekonomi müsteşarlarının 
katılımlarıyla düzenlenen toplantıya 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Gülmez, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Murat Bayizit, Otomotiv İhracatçıları 
Birliği (OIB) Başkanı Baran Çelik'in yanı 
sıra Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve 
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği'nden (TAYSAD) yetkililer katıldı. 
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat 
Bayizit, Bursa'nın 50 yılı aşan üretim 
tecrübesiyle Türk otomotiv endüstrisine 
büyük güç kattığını söyledi. Modern, 
kalite odaklı ve uluslararası rekabet 
gücüne sahip Bursa otomotiv 
endüstrisinin gelişimini hızlı bir biçimde 
sürdürdüğünü kaydeden Bayizit, 
uluslararası birçok markanın Bursa'da 
yatırımlarının bulunduğuna dikkat çekti

CfiĞLflR EV YEMEKLERİ
• I I

TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN ■ PİDE > PİZZA
Taş Fırında Tadı Bir Başka

Taş Fumda:

WGLMEV YEMEKLERİ LRHMACUH-PiDE-PİZZH
Y.° »M

- TAŞ PIRIM pıDE LAHMACUN PİZZA

C3M

Ev Yemeklerinin Tadına 
Dayamayacaksınız...

Bursa Kebabı ■ Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide ■ Lahmacun ■ 
Kayhan Usulü Cantık - Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK
Tel: 0 224 513 69 50
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Eylül Misali
Tank TANIŞ 

EYVALLAH 
cümlenin en yorgun hali 
eyvallah 
tası toprağı toplayıp 
taşlarına küserken o çıkmaz sokağın 
öykülerine basıp 
ve postalın topuğuyla çiğnerken iyi ne 
varsa hafızanda 
kuşların tüy dökme iklimine giderken 
tüm ölülerin mezannı düzleyip 
gözlerinde çürük hayal 
şehir gazetesinin sol alt köşesine 
ıslak bir ölümü bırakınca 
denizle canhıraş vuslat 
debelenirken ağzından çıkan 
köpüklerle 
katil balıkların cinnetine sanhnca 
ömür 
ve çökünce dibe ölüm 
tanımadık midye kabuklan örterken 
tüm günahları 
zamanın son feryadı çağınnca 
kıyıdaki sandalları 
artık çok geç 
çok geç kulaç atmak 
ayak seslerini bıraktığın kumsala 
vurgun içmiş parmaklann nüzullerken 
yüzünde derin kesikler 
bir de ceketinin ağırlığı 
ceplerinde çakıllar 
vebal bastırınca hele omuzlanna ve 
kaygı 
nedamet köpükleri takılınca balıkçı 
ağlarına 
cümlenin en yorgun hali kalır kıyıdaki 
ıssız çoğunluğa 
eyvallah...

BYEGM

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

Gemlih iıı Finallerde Yitti Gülmüyor
TB2L’de mücadele 
eden temsilci 
Gemlik Basket- 
bol’un finallerde 
yüzü bir türlü 
gülmüyor.
Evinde Bornova 
Belediyesi’ni 
ağırlayan Gemlik 
Basketbol 
parkeden 85-81 
mağlup ayrıldı. 
İlk beş dakika 6-6 
beraberlikle 
geçildikten sonra 
Bornova Belediye 
14-5'lik seriyle 
birinci periyodu 
20-11 önde bitirdi. 
İlk devre sona er
erken Gemlik Bas
ketbol farkı 5 sayıya 
(43-38) düşürdü.
Farkı 10 sayı 
civarında tutan 
Bornova Belediye 
son periyoda 64-56

önde girdi. 
Oyunda kalmayı 
başaran Gemlik 
Basketbol 4 dakika 
kala 2 sayıya kadar 
(75-73) yaklaştı. 
Bornova Belediye 
rakibinin baskısı 
hissetti, 30 saniye 
kala Ali Tuncer farkı 
3 sayıya (83-80) 
çekti. 23 saniye 
kala Güray Dala

man serbest atışları 
1/2 ile kullandı: 84- 
80. Serdar Yavuz'un 
16 saniye kala 1/2 
serbest atışından 
sonra 9 saniye kala 
Mert Ulutaş 1/2 
serbest atışla skoru 
belirledi: 85-81 
Gemlik Basketbol: 
Gökhan Şenol 14 
sayı (3/7 üçlük), 5 
ribaund, 7 top

kaybı, Ali Tuncer 21 
sayı, 14 ribaund, 
Melih Kabakçı 10 
sayı, 1 ribaund 
Bornova 
Belediyesi: Mert 
Ulutaş 14 sayı, 2 
ribaund, 1 asist, 
Berkay Genç 15 
sayı, 6 ribaund, 1 
asist, Berk Kar 10 
sayı (4/4 saha içi 
isabet), 1 asist

Turizmde yeni dönem!
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) ile Turist 
Rehberleri Birliği 
(TUREB) yurtiçi ve 
yurtdışında tanıtım 
organizasyonları, 
müze ve ören yer
lerindeki sorunların 
hızlıca giderilmesi, 
bürokrasinin hare 
kete geçirilmesi 
gibi pek çok konu 
da işbirliğine 
hazırlanıyor.

SEKTÖR

ETKİLENİYOR 
Protokol, Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Numan 
Kurtulmuş'un 
katılımıyla 4 Hazi- 
ran'da İstanbul'da 
yapılacak törenle 
kamuoyuna duyu
rulacak. TUREB 
Başkanı Zeki Apalı, 
rehberler ile acen
teler arasında 
geçmişten beri 
süregelen 
anlaşmazlıkların 
turizm sektörünü

olumsuz 
etkilediğine dikkat 
çekti. Apalı, imza
lanacak protokolle 
bunun işbirliğine, 
güç birliğine 
dönüşeceğini 
vurguladı. Apalı, 
protokol 
sonrasında neler 
olacağını ise şöyle 
anlattı:
ALO 444 HATTI 
AÇILACAK 
"Aksayan birçok 
konu, hızlı ve 
tarafların da dahil

olacakları şekilde 
çözülerek turizm 
hareketliliğine yeni 
bir soluk ve heye
can getirilecek. Re
hberler sürekli 
müze ve ören yer- 
I erin del er. Her an 
turistlerle oldukları 
için de temizlikten 
restorasyona, müze 
personelinden tak
sicilerin, 
restoranların, otel
lerin neden olduğu 
sıkıntıları görüyor, 
duyuyor, yaşıyorlar.

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ABANIYOB 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAĞLAR EV YEMEKLERİ 
İstiklal Caddesi No: 19 

5136950

ku;hia
■IYAİIODE
■ue;i

2+1DAİRE$ANlBİNDEMIK

05353781800

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Mayıs »m ihracat rakamlarında yeni ıtM
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) mayıs 
ayı ihracat 
rakamlarını açıkladı. 
Buna göre mayıs 
ihracatı yüzde 12.2 
artışla 13 milyar 956 
milyon dolar oldu. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) mayıs 
ayı ihracat 
rakamlarını açıkladı. 
Buna göre mayıs 
ayı ihracatı yüzde 
12.2 artışla 14 mil
yar dolar oldu. 
Nisan ayında da 
ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 15 artarak 13 
milyar 549 milyon

dolara yükselmiş ve 
4 ay üst üste rekor 
kırılmıştı.
Mayıs ayı da 
Türkiye ihracatında 
rekor tazelenmesine 
sahne oldu ve aylık 
bazda tarihin en 
yüksek ihracat 
rakamına ulaşıldı. 
Miktar bazında ihra
cat ise mayısta 
yüzde 3,8 artarak 
10,5 milyon ton 
oldu.
YILLIK İHRACAT 
161.7 MİLYAR 
DOLAR OLDU 
İhracatta artış 
Kasım 2016 tarihin
den itibaren, son bir

buçuk yıldır kesinti
siz sürerken, son 8

aydan bu yana da 
çift haneli olarak

gerçekleşti. Yılın ilk 
5 ayında ihracat

yüzde 9,3 artışla 69 
milyar dolara 
çıkarken, son 12 
ayda ise bir önceki 
yıla göre yüzde 10,1 
artışla 161,7 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşti.

HER AY REKOR 
SÖZÜ VERMİŞTİK! 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci: 
"TİM'in mayıs ista
tistiklerine göre 
geçen yıl mayıs 
ayına göre ihracat 
yüzde 12,2 oranında 
arttı. Her ay rekor 
sözü vermiştik, her 
ay rekora devam."

Artık polîslerin elimle cihaz olacak
Yeni geliştirilen 
cihaz ile tükürük, 
kan ve idrar gibi 
vücut sıvılarına 
ihtiyaç duyulmadan 
5 dakikada sıfır hata 
ile nefesten alkol ve 
uyuşturucu madde 
testi yapılabiliyor. 
Cihazın başta trafik 
denetimleri olmak 
üzere birçok alanda 
güvenlik güçlerine 
yardımcı olması 
bekleniyor. 
Uyuşturucu madde 
ve alkol kullanımı 
nın tespitinde hata 
payı yüksek olan ve 
zaman kaybına yol 

açan yöntemler 
tarih oluyor. Yeni 
geliştirilen bir cihaz 
ile artık tükürük, 
kan ve idrar gibi 
vücut sıvılarına 
ihtiyaç duyulmadan 
ve hastaneye 
gidilmesine gerek 
kalmadan 5 dakika 
da nefesten alkol ve 
uyuşturucu madde 
testi yapılabiliyor. 
Geliştirilen cihaz 
sıfır hata oranı ile 
çalışırken kullanılan 
maddenin tespi 
tinde yanılmalara 
sebep olabilecek 
yiyecek, içecek ve

ilaçlardan etkilen
miyor. Esrar ve 
alkol testlerini bir 
arada yapabilen 
cihaz sonuçları 5 
dakika içinde 
veriyor. Çıkan 
sonuçlar aynı anda 

emniyet merkezle 
rine otomatik olarak 
gönderiliyor. 
Otomatik soğutma 
ve ısıtma sistemine 
sahip olup her türlü 
hava şartında 
kullanılabilen

cihazın başta trafik 
denetimleri olmak 
üzere birçok alanda 
güvenlik güçlerine 
yardımcı olması 
bekleniyor.
“Dünyadaki 
uyuşturucu test sis
temini tamamen 
değiştiren bir ürün" 
Albayraklar 
Şirketler Grubu 
CEO’su Sertan 
Ayçiçek ise cihaz
daki en önemli 
özelliğin vücut 
sıvısına gerek duy
madan nefes ile 
alkol ve esrar testi 
yapması olduğunu 

söyledi. Ayçiçek, şu 
ifadeleri kullandı: 
“Hükümetimiz 
uyuşturucuyla mü
cadelede gerçekten 
ciddi ve hummalı 
çalışmalar 
yürütüyor. Biz de 
bir taraftan bu illetle 
mücadelede grubu
muz olarak bir 
nebze de olsa nasıl 
katkıda bulunabili
riz diye çok uzun 
zamandır gerekli 
temasları yürü 
tüyoruz ve 
dünyadaki tek 
nolojileri takip 
ediyoruz"

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1 DENİZ OTOBÜsIT

Akcan Petrol o13 1O 7B
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 013 *10 43
Beyza Petrol 813.O£O»

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

KAYMAKAMLIK 513 13 53

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

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
012 OO 20 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14

DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanberofilu-Esaday 
Anrtur
Kemli Koç

014 03 02
013 20 77

012 O1 03

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

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

HASTANELER
rıaiK cgııım iyiuu. oto 10 4ö
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 05
513 05 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
5134520

TAKSİLER BUSKİ 5145796
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51323 25 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

VAPUR-FERİBOT

Bursa 256 ♦t 84
Mudanya 544 30 60
Yonikapı (2*12) 5*16 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 383 43 19
Esklhlsar (262) 65S 60 31

DAĞITICILAR

OTORÜS

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK 6ÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ
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Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
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Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
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GÜLER AJANS 
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IEHİISİIEIKM

VENÜS SİNEMASI 
HÜRKUŞ 
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19.00-21.30 
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11.30-17.15 

DOĞRULUK MU 
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321
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Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri Elifnaz Pınar Yakupoğlu, Mert Yavuz buluşları ile TÜBİTAK ve OKSEF yarışmalarında finale kaldılar

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MEYDANLAR GÜMBÜR GÜMBÜR
24 Haziran günü yapılacak olan erken 

baskın seçim nedeniyle siyasi partiler mey
danlarda gümbür gümbür gürlüyor.

İktidar partisi, iktidarın her türlü olanak 
larını kullanarak bir yandan Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer yandan 
Başbakan Binalı Yıldırım çift mitinglerle il il 
dolaşıyorlar.

CHP safında ise Muharrem İnce, büyük 
ilgi görüyor.

Ince’nin meydanlardaki ve televizyon 
kanallarındaki performansı Erdoğan’ın

Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri Elifnaz 
Pınar Yakupoğlu, Mert Yavuz, Biyoloji 
öğretmenleri Serpil Korkmaz’ın rehberli 
ğinde TÜBİTAK ve OKSEF tarafından düzen
lenen “Geleceğin Bilim İnsanları” Proje 
Yarışmasında finallere kaldılar. Meyve ve 
sebze israfını önlemek amacıyla meyvenin 
bozulma sürecini geciktirecek bir buluş üze 
rinde araştırma yapan öğrenciler, pro
jelerinde muzu kapladılar ve çürüme ömrünü
uzattılar. Haberi sayfa 2’de

Sg
gg

İnce nin Bursa mitingi insan seline döniistii

üzerinde... Devamı sayfa 4’de

SAĞLIK
SİGORTSCILIK

Cuma günü, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem 
Ince’nin Bursa da yaptığı mitinge Gemlik’ten yük
sek katılım He giden ilçe örgütünde moraller yük
seldi. Muharrem Ince’nin bir süre önce Gemlik’te 
yaptığı mitingde İskele Meydanını 12 saate doldur 
ması ardından Bursada yapılan mitingin kalabalık 
olması nedeniyle CHP liter coşku içindeler. CHP İlçe 
başkanı Cemil Acar, “Sayın ince her gittiği alanı 
dolduruyor ve büyük ilgi görüyor” dedi.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
TRAFİK SİGORTASI - KASKO - ’ 

EV VE İŞYER^YANĞI^EsDEPREM SİGORTASI 

A (+90 532 414 3628) - (+90 224 512 22 39) 
3 (+90 224 512 22 38) - (+90 850 304 22 39

fi Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
fi Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

KAPLAN
J*Platform
Volkan Kaplan

Tel: O 537 740 17 27
Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 116

GEMLİK _

http://www.kavlak.com.tr
http://www.2emlikk0rfeznazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


4 Haziran 2018 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Hisar Anadolu Lisesi öğrencileri Elifnaz Pınar Yakupoğlu, Mert Yavuz buluşları ile TÜBİTAK ve OKSEF yarışmalarında finale kaldılar

İlçemiz Hisar Ana 
dolu Lisesi öğren 
çileri Elifnaz Pınar 
Yakupoğlu, Mert 
Yavuz, Biyoloji 
öğretmenleri Serpil 
Korkmaz’ın rehberli 
ğinde TÜBİTAK ve 
OKSEF tarafından 
düzenlenen “Gelece 
ğin Bilim İnsanları” 
Proje Yarışması’nda 
finallere kaldılar. 
7-9 Haziran gün
lerinde İzmir Çeşme 
Altınyunus Otel’de 
yapılacak olan 
OTSEF Bilimi Yarış 
masında ilçemizi 
tanıtacak olan 
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
Elifnaz Pınar 
Yakupoğlu ve Mert 
Yavuz, Biyoloji 

öğretmenleri Serpil 
Korkmaz’ın rehber 
liğinde meyve ve 
sebze israfını önle
mek amacıyla 
meyvenin bozulma 
sürecini geciktire
cek bir buluş üze 
rinde araştırma ya
parak projelerini 
gerçekleştirdiler.

ZEYTİN YAPRAĞI 
VE SEKER KAMIŞI 
NİŞASTASINDAN 
KORUYUCU FİLM 
YAPTILAR
Yapılan araştırmalar 
da her dört meyve 
ve sebzenin birinin 
israf edildiği ortaya 
konunca, zeytin 
yağrağını materyal 
olarak ele alan öğ 
renciler ve öğret

menleri, zeytin 
yaprağında 
içeriğinde bulunan 
101 madde içinde 
en etken madde 
olan polifenolik an- 

tioksidanlardan biri 
olan Oleuropein’in 
vücutta kalsiyum 
elenot’a çevrildiğini 
içeriğindeki elonoik 
asidin antibakteri 

yel, antifungal ve 
antivirial özellikleri 
nedeniyle zeytin 
yaprağı ekstratı ile 
şeker kamışı veya 
mısır nişastasındaki 
PLA maddesini bir 
leştirerek, en çabuk 
bozulur meyveler
den olan muz da 
deneme yaptılar.

MEYVENİN 
RAF ÖMRÜNÜ 
UZATTILAR 
Deneme sonucu 
elde ettikleri! jel ile 
muzu kapladılar ve 
çürüme ömrünün 
uzadığını belirledi 
ler. Doğal ürünler
den elde ettikleri bu 
buluşları ile 
TÜBİTAK’ın liseler 
arası yarışmasında 

finale kalan proje, 
OKSEF okullarının 
açtığı ulusal ve 
uluslararası yarış 
mada da finale 
kaldı.
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
Elifnaz Pınar 
Yakupoğlu ve 
öğretmenleri Serpil 
Korkmaz çarşamba 
günü finallere katıl 
mak için Çeşme’ye 
gidecekler.
Yarışmada birinciye 
bin 700 lira, öğret 
menine bin 300 lira, 
ikinci gelen buluşa 
bin 400 lira, öğret 
menine bin 100 lira, 
üçüncü buluşa ise 
bin 100 lira, öğret 
menine 900 lira pa 
ra ödülü verilecek.

Gemlik Belediyesi’nin arsasını verdiği yere 1000 m2 kapalı alanı olan 5 katlı hizmet binası yapıldı

liman BastanlığiMa yapılan 5 lallı hina hiimeie acılılı
Gemlik Belediye
si’nin yer tah
sisinde bulunduğu 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 
1000 m2 kare kapalı 
alanda, 201 m2 
taban alanı üzerine 
inşa edilen, 5 katlı 
İlçe Liman Başkan 
lığı Yeni Hizmet 
Binası, düzenlenen 
törenle hizmete 
girdi.
Cumhuriyet Ma
hallesi Çamlık böl
gesinde hizmet 
verecek İlçe Liman 
Başkanhğı’nın açılış 
törenine Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan 
Yardımcısı Yüksel 
Coskunyürek, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Liman 
Başkanı Asım Sulu, 
AKP İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, AKP 
Bursa Milletvekili 
Adaylan Zafer Işık 
ve Vildan Yılmaz 
Güler’h vanı sıra 

belediye başkan 
yardımcıları, bele 
diye meclis üyeleri, 
kurum ve daire 
amirleri davetliler 
katıldı. Açılış töre 
ninde konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, dep 
rem riski içeren 
eski Liman Başkan 
lığı binasının yıllar 
dır kötü şartlar altın 
da hizmet verdiğini 
ifade eden Yılmaz, 
yeni hizmet binası 
mn arsasının 30 
yıldan beri rekre 
asyon alanı olarak 
planlanmış ancak, 
boş bir yamaç 
olarak durduğunu 
hatırlatarak, “Plana 
ve projeye itiraz 
edilmesine rağmen 
bu gün çok şükür 
güzel bir eser daha 
Gemlik’te hizmete 
giriyor” dedi. 
“Gemlik’te ki tüm 
kamu kurum ve 
kuruluşlarımızı de
preme dayanıklı 
binalarda hizmet 
vere bilmeleri için 
gecemizi gündüzü

müze katarak, 
sorun yerine çözüm 
üreterek yenileme 
ye devam ediyoruz” 
diye konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, haf
taya Bölge Has
tanesinin bir son 
raki hafta ise İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
hizmet binasının 
açılışını gerçekleş 
tireceklerinin 
söyledi.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş konuşma 
sında, "Bu güzel 
eserlerin yapılması, 
hizmetlerin 

kalitesinin arttırıl 
ması içindir. Üreten 
ve şahlanan bir 
ülkenin ihracat 
üssü olan Gemlik’te 
çok daha iyi hizmet 
ler verilebilmesi için 
güzel projeler ha 
yata geçiriliyor. Pro
jenin başlamasın 
dan bitimine kadar 
eme ği ve gayreti 
olan herkese teşek 
kür ediyorum.
ilçe Liman Başkanlı 
ğımız Gemlik’imize 
hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. 
Ulaştırma, Denizci
lik Bakan Yardımcı 

sı Yüksel Coskun
yürek de, deniz ve 
okyanusların dünya 
yüzeyinin %71’ini 
kapladığını ifade 
ederek, geniş kapa
siteli ulaştırma 
imkanları, sunduğu 
çok zengin besin 
kaynakları, petrol 
ve doğalgaz ile bir
likte alternatif enerji 
kaynakları ile insan 
lığın vazgeçilmez 
hayat alanını ve 
ekonomik mücadele 
zeminini oluşturdu 
ğunu söyledi. 
Dünya yüklerinin 
hacminin %85’i, 

petrol ve petrol 
türevlerinin ise 
%97’sinin deniz 
yoluyla taşındığını 
dikkat çeken 
Coşkunyürek, 
Türkiye’de son 15 
yılda Ulaştırma 
Bakanlığı olarak 
286 Milyar Dolarlık 
yatırımların hayata 
geçirildiğini belirtti. 
Gemlik Liman 
Başkanlığının idari 
sahasında bulunan 
limanların ülke 
denizciliğine çok 
büyük katkı sağla 
dığını dile getiren 
Coşkunyürek, artan 
personel sayısı ile 
birlikte artan iş 
gücü yükü ve eski 
binanın birinci 
derece deprem böl
gesinde olmasın 
dan dolayı yeni bir 
binaya ihtiyacımız 
elzemdi. Belediye 
Başkanı Yılmaz’a 
teşekkür eden 
Coşkunyürek, 
hizmet binasının 
hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.
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TEŞEKKÜR MESAJI
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SAYIN; KEMAL AKIT
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇATISI ALTINDA 
UZUN YILLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK 
GÖREV YAPAN, ÜYELERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE, 
GEMLİK EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ, SORUNLARININ 
TESPİT EDİLMESİ VE GİDERİLMESİ NOKTASINDA, 
TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI BU 
GÖREVDE, GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞAN, 
"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEME^ PRENSİBİ İLE 
HAREKET EDEREK BİR ÇOK NOKTADA BİZLERİ EN İYİ 
ŞEKİLDE TEMSİL EDEN, ESKİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZ KEMAL AKIT'A ODAMIZ ADINA 
TEŞEKKÜR EDER, BUNDAN SONRAKİ YAŞAMINDA 
SAĞLIK, SIHHATVEGÜZELLİKLERTEMENNİ EDERİZ.

PAŞA AĞDEMİR HASAN YILDIRIM
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MECLİS BAŞKANI
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MEYDANLAR GÜMBÜR GÜMBÜR
İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral 

Akşener beklenmedik bir çıkış sergi 
liyor.

Daha yeni kurulan, ekonomik yönden 
zayıf olan bu parti liderine halk sevgi 
gösterilerinde bulunuyor.

Boynunda yemenisi ile hitabetteki 
akıcılığıyla, siyasetteki tecrübesiyle 
meydanları doldurmasıyla puan 
topluyor Akşener..
Bir sıkıntı, ülkenin medya organları 

nın iktidarın beslediği yandaş patron 
ların eline geçmesi nedeniyle, Akşe 
ner’e neredeyse hiç yer vermemeleri...

Saadet Partisi adayı Temel Karamol 
laoğlu, nami değer “Bilge Başkan” 
gerek televizyon konuşmalarında, 
gerekse mitinglerde, partililerinin 
büyük ilgisini görüyor, Millet İttifakının 
çizgisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
yükleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın derdi ise 
Muharrem İnce..

İnce den beklemediği performans 
Erdoğan’ı ürkütüyor.
Bir yandan İnce’ye diğer yandan 

HDP’ye yükleniyor.
HDP’ye yüklenmesini anlıyorum. 
Amacı, HDP’nin barajı aşamaması. 
Böyle olursa, HDP’nin güçlü olduğu 

yerlerde oylar AKP’ye kayarak, seçim
leri ilk turda kazanma planları...

Bunun için 19 ilde sandıklar taşını 
yor.

Meydanlar gümbür gümbür.
Meydanların dolması bana göre hiç 

ölçü değil.
Gözlemim şu:
Halk 16 yıllık AKP iktidarından yıldı.
Sokakta kimle konuşsam aynı şeyleri 

söylüyorlar.
İktidarın ekonomideki başarısızlıkları, 

enflasyon ve işsizlik, doların tırman 
ması, mazotun 5.50’ye, benzinin 6 lira 
30 kuruşa yükselmesi halkı geriyor.

Tek adam rejiminin son örneğini 
geçtiğimiz gün, büyükşehirlerde taksi
cilerle UBER taksiciler arasındaki kav
gaya Cumhurbaşkanının yaptığı 
konuşma dan sonra dün zabıtalar ve 
trafikçiler ceza yağdırmaya başladılar.

Tüm bu olumsuzluklar karşısında 
halk değişim istiyor.

Bunu sandık belirleyecek.
Değişim olmazsa, aynı tas aynı ha 

mam.
Vekilleri değiştirmekle sorun çözül 

meyecek.
Türkiye bilinmez bir mecraya doğru 

gidecek.
21 gün sonra akla kara belli olacak.
24 Haziran seçimleri Türkiye’nin 

kaderi belirleyecek.

Ak Parti Bursa 2. 
Bölge Milletvekili 
Aday Adayı Zafer 
Işık, Gemlik Eski 
Pazar Caddesi ve 
Bahkpazarı ziyaret
leri gerçekleştirdi. 
Işık'ın ziyaretlerine 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam'ın yanı 
sıra, meclis üyeleri 
ve Ak Parti yöneti
cileri de katıldı. 
Ziyaretler sonra 
sında konuşan Ak 
Parti Bursa Mil
letvekili Adayı Zafer 
Işık; "Gemlik'in

MFirinfarGCTiiileartâınreitM
Milliyetçi Hareket 
Partisi Milletvekili 
Adayları Hidayet 
Vahapoğlu ve 
Muhammet Tekin 
Gemlik'te esnaf zi
yaretleri yaptılar. 
Kendilerine MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Oz- 
canbaz, önceki 
dönem ilçe baş 
kanları Osman Dur 
du, Mehmet Kaya 
oğlu, meclis üyeleri 
ve yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
Ziyaretler sonrasın

BTS O Ku nı m zi« areUeri ıi s nr aürüvo r
Genel kurulunu ya
parak yeni yöneti
mini belirleyen 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, 
ilçemizin sorunları 
ve problemlerini 
dile getirmek ve 
diğer kamu kuru 
luşları ile ortak bir 
paydada buluşmak 
için ziyaretlerine 
devam ediyor. 
Bu kapsamda 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, İlçe Em
niyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, İlçe 
Jandarma 
Komutanı Binbaşı 
Barış Bozkurt

umudu ve beklenti
leri var. Bu çapta 
büyüyen bir ilçenin 
de, beklentilerinin 
büyük olması son 
derece normaldir. 
Bizlerin görevi de, 
umutları ve beklen

da konuşan MHP 
Bursa Milletvekili 
Muhammet Tekin; 
’’Gemlik'te bugüne 
kadar en ciddi 
muhalefeti MHP İlçe 

makamında ziyaret 
edildi.
Resmi kurum zi
yaretlerine 
Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 

tileri karşılamaktır. 
Büyük davadan, 
büyük beklentiler 
olur. Gemlik’in 
özelinde de önemli 
çalışmalar yapaca 
ğız. Gemlik'te 
oluşturacağımız

Teşkilatlarımız 
yapmıştır. Onlarla 
bir bütün olarak sa
hada olmak bizler 
adına onur vericidir. 
Gemlik için bizlerin

Başkanı Hasan 
Yıldırım, Yönetim
Kurulu Başkan 
Vekilleri Semih 
Aşkın, Abdullah
Kavlak, Yönetim 
Kurulu Sayman Üye

AR-GE komisyonu 
ve ilçe teşkilatları 
mızla Gemlik'e 
büyük hizmetler 
kazandıracağız. 
Devlet Hastanesi, 
Kumla Barajı ve 
Adliye binamız 
gibi önemli 
hizmetler 
kazandırdık. Bun
dan sonraki çalış 
malarımız sosyal 
ağırlıklı olacaktır. 
Sosyal ağırlıklı 
çalışmalarla yapıla 
cak olan hizmetler 
Gemlik için daha 
fazla kabul göre
cektir.” dedi 

önemli projeleri ve 
düşünceleri vardır. 
MHP'de Gemlik'i 
dikkate almış ve 
dördüncü sıra gibi 
önemli bir sırayı 
bizlere vermiştir. * 
Türkiye'nin men
faatler ve mazlum 
Türk İslam coğraf “ 
yasının var ola 
bilmesi için 
güçlü bir Tür 
kiye'ye ihtiyacı 
m ız var. Güçlü bir 
ülkenin en önemli 
teminatı da MHP' 
dir” dedi

Şefik Yılmaz, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Fatih Buluk, 
Alaattin Akcan, 
Hasan Hamaloğlu 
ve Genel Sekreter 
Agah Arda yer aldı.
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' Gelecek için destek istiyonız''
İYİ Parti Bursa 2. 
Bölge 1. Sıra Mil
letvekili Adayı 
Emekli Büyükelçi 
Ahmet Erozan, 
Gemlik’te 
gerçekleştirdiği 
pazar ziyareti 
sırasında özel 
açıklamalarda 
bulundu.
Daha önce aktif 
siyasetle ilgilenip 
ilgilenmediği 
sorusu üzerine 
“daha önce dış 
siyaset ile ilgile 
niyordum, artık iç 
siyaset yapıyorum. 
Ben 43 yıldır 
siyasetin içinde 
yim” dedi. Neden 
İYİ Parti’ye katıldığı 
sorusuna “çünkü 
daya iyisi yok” 
diyen Erozan 
şöyle konuştu;

“Kurtuluş ve 
demokrasi mücade
lesi veriyoruz” 
“Ben emekli olmuş 
bir memurum.

Memuriyetim bittik
ten sonra üniver 
sitede ders. Diğer 
partilerin çözüm 
üretme konusun
daki eksiklikleri 
karşısında, bu 
böyle mi devam 
edecek, diyen 
pek çok insan 
gibi ben de İYİ 
Parti’ye katıldım. 
Oy kullanmanın 
yanında başka bir 
şeyler yapılması 
gerektiğini 
düşündüm. Evde 
oturmanın bir 
anlamı yok diye 

rek İYİ Parti’yi 
desteklemeye, 
elimi taşın altına 
koymaya karar 
verdim. Geçen 
Ağustos’tan beri 
bu hareketin 
içindeyim. Kurucu
lar kurulu üyesiyim. 
Genel İdare Kurulu 
üyesiyim hem de 
partimizin dış poli
tika konularını 
çalışan grubun 
parçasıyım. Mem
leketimden aday 
gösterildim. 
Mudanyalıyım. 
Dedem Kuwa-i

Milliye reisidir. 
Babam ise 
Demokrat Parti 
Bursa milletvekili 
Agah Erzoan’dır. 
Bir kurtuluş savaşı 
ve demokrasi mü
cadelesi veriyoruz. 
Bir vatanperver 
olarak dedem ve 
babama layık olmak 
adına bunun en iyi 
İYİ Parti’de 
yapılabileceğini 
düşünüyorum.”

“Vaatlerde bulunu 
yorlar, bizi 16 yıldır 
kim yönetiyordu?”

Pazar çalışması 
sırasında 
vatandaşlardan 
olumlu tepkiler 
aldıklarını dile ge
tiren Erozan, kesin
likle başka partilere 
oy verecek 
vatandaşları ise 
dikkatle dinledik
lerini, kararlarını 
anlamaya 
çalıştıklarını belirtti

Barajların ılolulufc 
oranı açıklandı

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 
son yağışlarla her iki barajın da tamamen 
dolduğunu belirterek, "Bu tarihten itiba 
ren hiç yağış olmasa dahi barajlarda 
Bursa'nın 8 aylık ihtiyacını karşılayacak 
su mevcut" dedi.
Bursa'nın içme suyunu karşılayan Nilüfer 
ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, 
Uludağ'daki karların erimesi ve özellikler 
son yağışlarla birlikte yüzde 10 
dolayında artış gösterdi. Doluluk oranı 
Nilüfer Barajı'nda yüzde 100, Doğancı 
Barajı'nda ise yüzde 98'e ulaştı.
Konu ile ilgili DHA muhabirine açıklama 
yapan BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç, son yağışlarla birlikte Nilüfer ve 
Doğancı barajlarının doluluk oranlannın 
yüzde 10 seviyesinde arttığını belirterek, 
"Nilüfer Barajı'nda yüzde 100 doluluk 
orahındayız. Doğancı Barajı'nda ise olası 
yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel 
baskınlarını önlemek amacıyla yaklaşık 
su seviyesini 2 metre kadar düşük 
tutmaktayız. Olası yağmurlarda suyu 
baraj gölünde tutarak sel baskınlarnın 
önüne geçmiş olacağız. Biz kış ayını kri
tik bir seviyede geçirdik. Acaba yer altı 
kuyularını devreye alsak mı diye planlar 
dahi yaptık. Kış aylarında epey tered
dütler yaşarken son yağan yağmurlarla 
Nilüfer Barajımız tam doldu, Doğancı 
Barajımız da yüzde 98 seviyesindedir.” 
dedi

ÇflGLflR EV YEMEKLERİ
TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN > PİDE > PİZZA

Taş Fırında Tadı Bir Başka
___

Ev Yemeklerinin Tadına 
Boyamayacaksınız...

Bursa Kebabı - Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide ■ Lahmacun ■ 
Kayhan Usulü Cantık ■ Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK
Tel: 0 224 513 69 50
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Bursa ihracattaki farkını anaya koydu
Geçen yılı 5 milyar 
dolar dış ticaret 
fazlasıyla kapatan 
Bursa, nisan ayında 
da 195 milyon dolar 
fazla vererek ihra
cattaki farkını 
ortaya koydu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu Bursa 
Bölge 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
Bursa'da 2018 yılı 
nisan ayında, 2017 
yılının aynı ayına 
göre ihracat yüzde 
18,9 artarak 1 mil
yar 19 milyon 390 
bin dolara çıktı. 
Aynı dönemler 
içinde ithalat ise 
yüzde 21 yüksel
erek 824 milyon 355 
bin dolar olarak 
gerçekleşti. Buna 
göre Bursa,

nisanda 195 milyon 
dolar dış ticaret 
fazlası vererek bu 
alandaki geleneğini 
bozmadı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Bursa'nın 
ihracata dayalı 
kalkınma hede
fleriyle Türkiye'ye 
örnek olduğunu be
lirterek, ihracata 

dayalı bir ekonomik 
büyüme ve kalkın 
ma hedefinin 
gerçekçi olabilmesi 
için katma değeri 
yüksek ürünlerin 
üretilmesi ve itha
lata bağlı ihracatın 
azaltılması 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye 
ekonomisinin 
dinamosu: 
Bursa

Türkiye 
ekonomisinin 
dinamosu olan 
Bursa'nın, son 5 
yıllık periyotta 
dış ticaret 
makasında ihracat 
performansını her 
geçen yıl daha da 
artırırken ithalatını 
da sınırlandırmayı 
başardığını vurgu
layan Burkay, 
şunları kaydetti:

"Geçen yıl da 14 
milyar dolarlık 
ihracatla İstan
bul'un ardından 
Türkiye'nin ikinci 
büyük ihracatçı 
kenti olan Bursa, 
ithalatını da 9 mil
yar dolar se
viyesinde tutmayı 
başarmıştır. Kent 
olarak 5 milyar 
doları aşan dış 
ticaret fazlası da 
gerek ülkemizin 
cari açıkla mücade
lesine gerekse de 
diğer şehirleri 
mizin hedefleri 
noktasında örnek 
bir nitelik 
taşımaktadır. 
Bursa'nın ticaret 
fazlası vermesini 
sağlayan en önemli 
unsur yüksek 
katma değerli 

ürün üretme ve 
satabilme 
becerisidir." 
Burkay, Türkiye'nin 
geçen yıl 
gerçekleştirdiği 157 
milyar dolarlık 
ihracatın kilogram 
başına düşen birim 
fiyatının 1,3 dolar 
seviyesinde 
olduğunu be
lirterek, "Bursa'da 
bu rakam 4 
dolar seviyesine 
ulaşmış durumda. 
Bir başka ifadeyle 
Bursa, ülkemizin 
2023 yılı için 
hedeflediği kilo
gram başı ortala 
ma hedefi olan 
4 dolarlık ihracat 
rakamını bugün 
den yakalamayı 
başarmıştır." 
dedi.

H010 KABATE-BO SPOB KUIÜBÜ BASKAH1IÜINBAH

KONGRE lınm
Derneğimizin olağan kongresi 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14.oo’de 

dernek binamızda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve aynı 

saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

Emekliye maaş 
ödemesi haşladı

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin seçimi
4- Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması
5- Denetim kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması
6- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülerek ibra edilmesi
7- Bütçelerin görüşülmesi
8- Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
9- Dilek ve istekler
10- Kapanış.

Emekli Sandığına bağlı emekliler 
maaşlarım aldı. 12 milyon emeklinin mer
akla beklediği bin liralık bayram 
ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek. 
Ramazan Bayramı öncesi emeklilere 
maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri 
için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 
5 Haziran'a kadar devam edecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme 
takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular 
maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacak
lar.

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GABS0N, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAĞUREVYEMEKLERİ
İstiklal Caddesi No:l9

5136950

TAHSİS NUMARALARINA GÖRE 
FARKLILIK GÖSTERİYOR
Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 
olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 
olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 
13 Haziran'da maaşlarını alacak, 
işsizlik sigortası ödemeleri de bayram 
öncesinde yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA 
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 
Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Hazi
ran'da bayram ikramiyesi ödemeleri 
yapılacak.

HER BAYRAMDA İKRAMİYE 
Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. 
Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları 
öncesinde emekliler bayram ikramiyesi 
alacak.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Borçlular dittatiBalıanlılı SMS ne meMuıı ainaerecek
Gelir İdaresi 
Başkanlığınca, 
kamu alacaklarının 
yeniden yapılandın! 
masına İlişkin 
düzenlemenin tanı 
timi için kampanya 
başlatıldı. Kampan 
ya kapsamında 
birebir mükellef 
görüşmelerinin 
yanı sıra, sosyal 
medya tanıtımları 
yapılacak, borçlu
lara SMS ve mektup 
gönderilecek 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkan 
lığından edinilen 
bilgilere göre, Vergi 
ve Diğer Bazı

Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması Ka
nunu kapsamında 
kapsamlı bir tanıtım 
kampanyası yürütü 
lecek.
Bu çerçevede, Gelir 
İdaresi Başkanlı 
ğının resmi internet 
sitesi ile vergi 
dairesi başkanlık 
larının İnternet 
sitelerinde banner, 
rehber, broşür, afiş 
ve haber metinleri 
yayınlanacak. 
Başkanlık, bu 
süreçte sosyal 
medyayı da etkin 
olarak kullanacak. 
Sosyal medyada

başvuru süresinin 
sonuna kadar 
tanıtım faaliyetleri 
yürütülecek.
Başkanlık 
tarafından kanun
dan yararlanmayı 
azami seviyeye

çıkarmak için 
borçlu mükelleflere 
SMS ve mektup da 
gönderilecek.

. Yeniden yapılan 
dırma düzenlemesi 
için hazırlanan 
tanıtım spotu, "out

door" televizyon
larda yayınlanacak. 
ULAŞIM 
ARAÇLARINDA DA 
TANITIM 
Ankara-Eskişehir- 
Istanbul-Konya 
hattında hizmet 
veren yüksek hızlı 
trenin LCD ekran 
larında kampanyaya 
ilişkin görseller 
yayınlanacak.
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de bulunan 
havalimanlarındaki 
panolarda da kam
panya görsellerine 
yer verilecek. 
Ankara'daki üst 
geçit alınlıkları ile 

metro ve otobüs içi 
panolarında 
kampanya görsel
leri yer alacak. 
Kampanya 
süresince, Ankara, 
İstanbul, İzmir, An
talya, Bursa, Adana, 
Mersin, Kocaeli, 
Kayseri, Gaziantep, 
Denizli ve 
Tekirdağ'da bulu
nan bilbord, kule- 
bord gibi mecralara 
tanıtım görselleri 
konulacak. Ankara, 
İstanbul ve 
İzmir'deki büyük 
LCD ekranlarda 
bu görseller 
kullanılacak

Bayram öncesi izin çıktı
Şehirler arası sefer 
yapan otobüs 
firmaları, Cumhur 
başkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili 
Seçimleri ile Ra
mazan Bayramı 
tatili süresince ek 
seferler düzenleye
bilecek. Ek sefer 
izni 9 Haziran'da 
başlayacak 26 Hazi
ran'da sona erecek, 
ehirler arası sefer 
yapan otobüs firma 
larının Cumhur 
başkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili 
Seçimleri ile Ra
mazan Bayramı 

tatili süresince 
yapacağı ek sefer
lere ilişkin izin, 9 
Haziran'da başlayıp 
26 Haziran'da bite
cek.
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğünce 
yayımlanan genel 
geden derlediği bil
gilere göre, seçim 
süreci ve bayram 
tatili dolayısıyla 
haziran ayında 
yolcu potansiyeli 
nin önemli ölçüde 
artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Mil
letvekili Seçimleri 
ile Ramazan 
Bayramı nedeniyle 
vatandaşların 
şehirler arası seya
hat talebi mevcut 

tarifeli yolcu 
taşıması yapan oto
büslerin kapasite
siyle karşılan 
masının zor olacağı 
öngörülüyor. Bu 
kapsamda sunula
cak karayolu 

ulaştırma hizmet
lerinde herhangi bir 
aksamaya meydan 
verilmemesi ve 
ulaşım sorunu 
yaşanmaması 
açısından önemli 
bir düzenlemeye 
gerçekleştirildi. 
Şehirler arası sefer 
yapan otobüs 
firmalarının 
Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Mil
letvekili Seçimleri 
ile Ramazan 
Bayramı tatili 
süresince yapacağı 
ek seferlere ilişkin 
izin, 9 Haziran'da

başlayıp 26 
Haziran'da 
bitecek.
Böylece 
vatandaşların 
mağdur olmasının 
önüne geçilecek. 
Firmalar, tarifeli 
yolcu taşımacılığı 
hat listesinin dışına 
çıkmamaları, ücret 
tarifelerine 
uymaları, bu 
konuda bir taşıma 
sözleşmesi 
yapmaları ve 
sözleşmeyi se 
yahat esnasında 
taşıtta bulun 
duracak.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEN il OTOBÜSÜ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

___________ ULAŞIM___________
Pamukfcal* 012 OO 28
DENİZ UÇ Adi «13 66 13
Peaasua Ak/nla Seyahat *14 «3 32
METRO 813 12 12
Aydın Turtam «13 20 77
SOsar Turtam 312 1O 72
Kanberoğlu-Etad»» 614 48 43
Kam H Koç 312 0133

HASTANELER

TAKSİLER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa zse 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes._______513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yelova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlsar (262) 6S5 60 31

miutaıftıiGemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6099 

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)

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mar.Safi.Ocagı 513 ,0 88
Tomokay Tomografi 513 35 29
Acıbadem 280 44 44

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

_________ BELEDİYE 

Santral________513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

__________ OTOBÜS___________

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

DAMITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 813 1O 70MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Bevza Petrol 013 O1 03

VENÜS SİNEMASI 
HÜRKUŞ 

13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU 
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 S3
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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

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla USAT üyeleri 
Gemlik kıyılarında kirlilik için daldı GTSO yeni yönetimini dün de Finans Katılım

Beniz dibinde temizlik
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Hayriye Köyü’ne de destek 
oluyoruz

Her gün belli başlı kurumların internet 
sitelerinde mutlaka gezinti yaparım.

Bu, hem yeni birşey var mı diye öğren 
mek, hem de belki yeni bir haber denk 
gelirim düşüncesiyle oluyor.

Gazetenin haberleri bitti, ne yazayım 
diye düşünürken, Gemlik Belediyemin 
kurumsal internet sitesini tıkladığımda, 
12 Haziran günü yapılacak bir ihale 
dikkatimi çekti. Devamı sayfa 4’de

Bankası Müdürü, Yalova TSO yönetimi, Mesleki 
Eğitim Merkezi yöneticileri ziyaret ettiler 

“Hayırlı olsan 
kutlamalarının’’ 

ardı arkası 
kesilmiyor

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dünya , Çevre 
Günü ve Haftası’ etkinlikleri kapsamında bir 
araya gelen Uludağ Üniversitesi Su Altı 
Topluluğu (USAT) üyeleri, Gemlik sahilinde 
dalış yaparak dipten katı atık çıkardı. 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dip temizli 
ğinin Gemlik Körfezi’ne bilinçsizce atılan 
atıkların çıkartıl ması, denizlerin kent eko- 
sistemine, canlı hayatına kavuşturulma sı ve 
halkın bu konuda bilinçlendirilmesi hede
fiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Syf 2’de

Nisan ayında yapılan Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası seçimlerinde Oda Meclisi 
ve yönetim kuruluna seçilenleri kutlamak 
gelenlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün de 
“Hayırlı uğurlu olsun” ziyaretlerine katı 
hm yoğundu. Haberi sayfa 2’de

7-X GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
TRAFİK SİGORTASI - KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN VE DEPREM SİGORTASIJ

□ (+90 532 414 36 28) - (+90 224 512 22 39) f
(+90 224 512 22 38) - (+90 850 304 22 39

# Merkez : Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK
A Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok, No: 10/B GEMLİK

►Z< erdogansaglik@hotmail.com '.

BAĞLIK
SİGORT3CILIK lf\ KAPLAN 

NkJ» Platform
Vb/kan Kaplan 

Tel: O 537 740 17 27
Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 116 

GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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GTSO yeni yönetimini dün de Finans Katılım Bankası Müdürü, Yalova TSO yönetimi, Mesleki Eğitim Merkezi yöneticileri ziyaret ettiler

Hamrlulsun imiamalarıın" ardurttası kesilmhGt

Nisan ayında 
yapılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası seçimlerinde 
Oda Meclisi ve 
yönetim kuruluna 
seçilenleri kutlamak 
gelenlerin ardı 
arkası kesilmiyor. 
Dün de “Hayırlı 
uğurlu olsun” zi
yaretlerine katılım 
yoğundu.
Ik ziyaret, Türkiye 

Finans Katılım 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürü 
Samet Türker Akın 

ardından saat 14.15 
sıralarında Yalova 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Baş 
kanı Muğlim Bağa 
tar, saat 14.30'da, 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Cengiz Ko
rucu, Müdür 
Yardımcısı Nalan 
Melike Acu, Müdür 
Yardımcısı Zeynel 
Abidin Önkal Gem
lik Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim ku
rulu üyeleri ile 
Meclis Başkanını 

ziyaret ettiler. 
Ard arda gelen 
ziyaretçileri 
Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Hasan 
Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekilleri Semih 
Aşkın, Abdullah 
Kavlak, Yönetim 
Kurulu Saymanı 
Şefik Yılmaz, Yöne
tim Kurulu Üyeleri 
Fatih Buluk, Alaat- 
tin Akcan, Hasan 
Hamaloğlu ve Genel

Sekreter Agah Arda 
karşıladılar.
GTSO Yönetim ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, gelenlere 
teşekkür ederek, 
amaçlarının Gemlik 
için değerlerini 
dünyaya tanıtmak, 
üyelerine daha 
kaliteli hizmet sun
mak olduğunu 
söyledi.
Ağdemir, Gemlik’te 
yapmak istedikleri 
projelerinden söz 
ederek, çalışmaları 
hızlandırılacağını 
söyledi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI 
KUTLAMAYA GELDİ 
Öte yandan, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
seçimlerinde Meclis 
Başkanlığına seçi 
len Hasan Yıldırım’ 
da dün bir sürpriz 
ile karşılaştı.
Ylıdırım ailesinin 
fertleri dün beyaz 
orkidelerle ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na gelerek 
babalarını 
makamında ziyaret 
ederek kutladılar. 
Kutlamaya Hasan 
Yıldırım’ın eşi Hür

müz Yıldırım, karde 
şi İsmail Yıldırım, 
çocukları Osman- 
Ahu Yıldırım, Gök 
han ve Kübra Yıldı 
nm ile çocukları 
Aybars ileAymila 
Yıldırım da katıldı. 
Hasan Yıldırım’ın 
eşi, kardeşi ile 
çocuklarını yeni 
makamında 
görünce şaşırdı. 
Yıldırım Ailesi bir
likte hatıra fotoğrafı 
çektirdiler, bir süre 
babalarıyla sohbet 
ettikten sonra 
GTSO dan ayrıldılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla USAT üyeleri Gemlik kıyılarında kirlilik için daldı

Deniz dibinde temizlik
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin ‘Dünya 
Çevre Günü ve 
Haftası’ etkinlikleri 
kapsamında bir 
araya gelen Uludağ 
Üniversitesi Su Altı 
Topluluğu (USAT) 
üyeleri, Gemlik 
sahilinde dalış ya
parak dipten katı 
atık çıkardı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Çevre Ko
ruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda, 
25 Mayıs-5 Haziran 
tarihleri arası 
düzenlediği ‘Dünya 
Çevre Günü Etkin
likleri’, daire başkan 
I ıklan ve belediye 
iştiraklerinin faali 
yetleriyle sürüyor.

FARKLI 
ETKİNLİKLER 
DÜZENLEDİLER

Atölye çalışmaları, 
çevre temalı 
Karagöz-Hacivat 
gösterisi, resim 
sergisi ve doğa 
yürüyüşü gibi farklı 

programların 
uygulamaya alındığı 
Çevre Haftası'nda, 
sahil ve dip 
temizliği de yapıldı. 
Karagöz Hacivat 
gösterisiyle 25 
Mayıs tarihinde 
başlayan program
lar, Gemlik sahil

lerinin atıklardan 
arındırılmasıyla 
devam etti.

USAT 
DALIÇLARINDAN 
DİP TARAMASI

Büyükşehir Beledi 
yesi’nin organizas 

yonuyla bir araya 
gelen USAT üyeleri, 
dalış yaparak mavi 
sulardaki çöpleri 
denizden çıkardı. 
Su altı topluluğu 
ekibinin topladığı 
atıklar içerisinde 
alüminyum kutular
dan kağıt ürünle 
rine, cam şişeler 
den cep telefonla 
rina kadar farklı 
türde çöplere 
rastlandı.

DENİZALTI 
FOTĞRAF 
SERGİSİ AÇTILAR

Büyükşehir 
Belediyesi yetkilile 
ri, dip temizliğinin 
Gemlik Körfezi’ne 
bilinçsizce atılan 
atıkların çıkartıl 

ması, denizlerin 
kent eko-sistemine, 
canlı hayatına 
kavuşturulması ve 
halkın bu konuda 
bilinçlendirilmesi 
hedefiyle 
gerçekleştirildiğini 
ifade etti.
Dip temizliği 
etkinliğinde ayrıca, 
Bursa sahillerindeki 
canlı hayatına ait 
görüntüleri içeren 
ve sadece denizaltı 
fotoğraflarından 
oluşan sergi de 
gösterime sunuldu. 
Su altı çekimleri ile 
ortaya çıkan 
doneler, denizlerde 
de aynen karada 
olduğu gibi sürege
len bir canlı hayatı 
olduğunu gözler 
önüne serdi.

eboo k sayfa m ız : Ge mlik Körfez - Güler Ajans
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NİÖİffl!!
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri 
gerçekleştirdikleri 
uyuşturucu ope 
rasyonları netice 
sinde 4 şahsı 
gözaltına aldı. 
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri Bursa'da 
zehir tacirlerine göz 
açtırmıyor. Narkotik 
ekiplerinin il 
genelinde 
gerçekleştirdikleri 
operasyonlar net
icesinde, uyuştu 
rucu madde ticareti 
yaptıkları tespit

edilen Y.A, A.M, H.A 
ve H.A adlı şahıslar 
yakalandı.
Şahısların İkamet
lerinde ve üzerlerin 
de yapılan ara
malarda 3 kilogram 
sentetik kannabi- 
noid, 600 gram 
metamfetamin ve

uyuşturucu ticareti 
için kullanılan 
çok sayıda 
malzeme ele 
geçirildi.
Yakalanan 4 şahıs 
adli makamlara 
sevk edilmek 
üzere gözaltına 
alındı.

hMHMılMsfl
Arkadaş sohbet
lerinde patronu için, 
'Cimri, pinti' ben
zetmesi yapan işçi, 
tazminatsız şekilde 
kapı önüne konuldu. 
Mahkemenin 
'tazminatı Ödenmeli' 
dediği işçi, 
Yargıtay'dan gelen 
haberle yıkıldı. Yük
sek mahkemenin 
emsal nitelikteki 
kararıyla, işvereni 
için 'cimri, pinti' 
diyen işçi, tazminat 
ödenmeden işten 
atılabilecek.
Çalıştığı iş yerin 
den, iş sözleşme 
sinin işverence 
haksız olarak 
feshedildiğini ileri 
süren işçi, 2. İş 
Mahkemesi'ne 
müracaat ederek, 
kıdem ve ihbar 
tazminatları ile fazla 
çalışma, hafta tatili, 
yıllık izin ve genel 
tatil ücreti 
alacaklarını talep 
etti. Mahkemede 
savunma yapan 
davalı işveren ise; 
davacının iş yerinde 
kullanımı yasak 
olmasına rağmen

gizli oturumlar 
açarak yazdığı e- 
maillerde, şirket 
sahibi hakkında da 
"Cimri, pinti, 
yumuşak" gibi ke
limeler kullandığını 
ve küfür ettiğini öne 
sürdü. Mahkeme, 
davacının yazışma 
larda kullandığı 
küfürlü ifadelerle il
gili yapılan ceza 
yargıla ması sonu
cunda beraat ettiği 
ne dikkat çekip, 
davacıya tazminat 
ödenmesi gerekti 
ğine hükmetti. 
Karar davalı 
tarafından temyiz 
edildi. Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi, em 
sal nitelikte bir 
karara imza attı.

Kararda, "Davacı 
tarafından davalı 
şirketin sahibine 
'cimri, pinti' gibi 
hakaret içeren e- 
mail kayıtları ne
deniyle davacının iş 
akdinin işverence 
feshinin haklı oldu 
ğu anlaşılmaktadır. 
Davacı hakkında 
görülen ceza 
yargılanmasında 
verilen beraat 
kararının hukuk 
hakimini bağlama 
yacağı gözetilme
den, kıdem ve ihbar 
tazminatı talep
lerinin reddi yerine 
kabulü hatalıdır.
Temyiz olunan kara 
rın oy birliği ile 
karar verilmiştir." 
ifadeleri yer aldı.

iursa'ia FETO operasıiMiu!
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan 
FETÖ/PDY soruş 
turması kapsamında 
örgütün emniyetteki 
kripto FETÖ'cüler 
listesinde oldukları 
tespit edilen 
aralarında Bursa 
Polis Koleji eski 
müdürünün de 
bulunduğu 17 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) 
yönelik başlatılan 
soruşturma 
kapsamında 
örgütün emniyet 
teki kripto listesinde 
isimleri olduğu 
tespit edilen 
daha önce örgütle 
bağlantılı oldukları

gerekçesiyle açığa 
alınan biri 1. sınıf 
emniyet müdürü 
toplam 19 eski polis 
hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Kararla birlikte İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
(TEM) ekipleri tespit 
edilen isimlere 
yönelik operasyon 
düzenledi.
Çok sayıda TEM 
polisinin katıldığı

operasyona 
aralarında 
Bursa Polis Kole- 
ji'nin eski 1. Sınıf 
Emniyet Müdürü 
Cenk D.'nin de 
bulunduğu 17 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şahıslar ilk ifadeleri 
alınmak üzere 
emniyet 
müdürlüğüne 
götürüldü. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

Yanlış ilaçlama 650 
hin arıyı telef etti

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İnegöl'de kovanların 
yakınında bulunan 
bahçedeki ürünlere 
atılan ilaç, 125 ko
vandaki 650 bin 
arıyı telef etti. 
Ekmek teknesi 
arıları telef olan 5 
üretici duruma 
isyan ederken, 
hasat döneminin 
başlamadan bittiğini 
ifade ettiler. 
Tahtaköprü Mahalle
sinde 50 kovandaki 
bal üretimi yapan 
arılarının telef 
olduğunu söyleyen 
Üretici İbrahim 
Turan, "Tarla 
komşumuz 
bahçesini ilaçlıyor. 
Bu ilacın arılara 
zararı olduğunu bile 
bile ilacı ürünlerine 
atıyor, ilacın 
ardından 

arılarımızın hepsi' 
öldü. 5 üreticiye ait 
toplam 125 kovan
daki arılar telef 
oldu. Kovan başına 
bin lira civarında, 
toplam 125 bin lira

zararımız yar. Jan
darma ve İlçe Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
üğüne bildirdik. 
Zararımızın 
karşılanmasını 
istiyoruz" dedi. 
Hasat dönemi bitti 
Arılarının tamamının 
telef olduğunu 
söyleyen Ahmet 
Akman ise, "Üç 
seneden bu yana 

tarla komşumuzu 
ikaz etmemize 
rağmen ürünlerini 
ilaçlıyor, ilaçlama 
sonucunda, 
arılarımız telef oldu, 
işçi arılarımız telef

oldu. Hasat döne
mimiz tamamen 
bitti. Çalışan arı 
kalmayınca bal üre
timi de olmadı. Biz 
kaç kez ikaz ettik 
ama dinlemedi. 
Hasat dönemimiz 
başlamadan bitti. 
Tamamen zarar 
ettik" diye konuştu. 
Akman, kovan başı 
ortalama 5 bin arı 
olduğu varsayılırsa, 
650 bin adet arının 
telef olduğunu ifade 
etti. Yetkililere 
seslenen Akman, 
zararlarının 
karşılanmasını 
istedi.

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

Gemlik Kfirfez
■HIIIIMIIIIII'llllinilIlga»

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hayriye Köyü’ne de 
destek oluyoruz

İhale sayfasında, "Hayriye Mahallesinde 
Yöresel Ürün Satış Yeri, Wc ye Mescit 
Yapımı yapım isi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre 
acık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihale 
ye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.” yazıyor.

Hayriye Köyü (mahallesi) denince 
yanlış mı okudum diye tekrar tekrar 
baktım. Yanlış değil.

Biliyorsunuz Hayriye, Selimiye ye 
Mecidiye Köyleri ile Fıstıklı Köyü uzun 
yıllar önce, Gemlik’ten idare olarak alındı 
Yaloya ile Armutlu ilçesine bağlandı.

Yaloya ye Armutlu Belediyelerinin 
yapması gereken hizmetleri neden Gem
lik halkının yergilerinden ve satılan mülk
lerinin gelirleriyle oluşan Belediye bütçe 
sinden yapıldığını anlayamadım.

Bu konuda bir meclis kararı var mı, yok 
mu diye bir kaç meclis üyesini aradım.

Onlar da hemen yanıt veremediler. 
Demek akıllarından kalan bir konu değil 
di Hayriye Mahallesine yöresel ürün satış 
yeri, IVC ve mescit yapımı!

Hayriye Köyü’nden Gemlik’e gelip 
yerleşmiş çok kişi var.

Bunlar arasında varhkhlar da var.
Durup dururken Gemlik Belediyesi 

neden buraya destek oluyor?
, Anlamak zor.

Bu yatırımları Armutlu Belediyesi veya 
Yalova Belediyesi yapamaz mıydı?

Yalova Valiliği yapamaz mıydı?
Bu çömertlik niye?
Gemlik Belediyesi bir bakıyorsunuz, 

Gürcistandaki bir köye yardım götürü 
yor, bir bakıyorsunuz Bosna Hersek’e, 
Kudüs yakınlarında bir yere yardım götü 
rüyor.

Sanki yardım kuruluşu..
Belediyelerin görevleri kendi ilçeleri 

sınırlarında hizmet yapmaktır.
Bu sınırlar dışında bir hizmet yapılacak 

sa, belediye öncü olur, sivil toplum kuru 
kışlarını da arkasına alır ve yardım yapı 
lacak yerlere halkında desteğiyle hizmet 
götürülür, yardım yapılır.

Kent bütçesinden değil.
Gemlik’teki Hayriyeliler doğup büyüdük 

leri köylerine, 50 metrekare bir dükkan 
İle yine yaklaşık 40-50 metrekarelik bir 
WC’yi ve küçük bir mescidi yaptıramıyor 
larmı?

Bunları Armutlu veya Yalova Belediye- 
sl’ne niye yaptırmıyorlar?

Arap bol bulunca, her yere dağıtırmış. 
O miMİ...

İstanbul Kavacık 
Özel Uğur Anadolu 
Lisesi’nin öğret 
men, öğrenci ve 
velileri “Kardeş 
Okul Projesi” 
kapsamında Gem- 
port Gemlik Anado 
lu Lisesini 
ziyaret ettiler.
Okul bahçesinde 
karşılanan misafir
ler, okulun başarılı 
öğrencilerine 
“Karne Hediyesi” 
verdiler.
Hain bir saldırıda 
hayatını kaybeden 
Gemlikli Avukat 
Özgür Aksoy’un 
eğitimde üstlendiği 
misyonu devam et
tirmek ve öğrenci 
lere farklı bölgeler
den insanlar tanıyıp 
onlarla dostluk, 
kardeşlik ve

paylaşma duygula 
rını sağlamak 
amacıyla düzenle
nen etkinlikle, Gem
lik Lisesi Mezunları 
Derneğinin üyeleri 
ile Özgür Aksoy’un 
annesi Gülay 
Aksoy da hazır 
bulundu.
Buluşma sırasında 
öğrenciler arasında 
duygulu anlar

yaşandı.
Okul Müdürü 
Burhan İnan, 
İstanbul Kavacık 
Özel Uğur Anadolu 
Lisesi temsilcisi 
Berrak Coşkun gös
terdikleri bu ilgi, 
destek ve yardımse 
yenliklerinden dola 
yı plaket verildi. 
İnan yaptığı konuş 
mada, "Merhum

Özgür Aksoy ile 
projelerle ilgili 
geçmişte birkaç kez 
görüştüm. Gem
lik’te okuyan öğren 
çiler için bir şeyler 
yapmak gerektiğini 
hep düşünüyordu. 
Bu çalışmanın onun 
adına bir güzelliktir. 
Öğrencilerin bir 
araya gelip farklı 
duygular yaşatma 
da gösterdikleri 
başarılı çalışmadan 
dolayı başta İstan
bul Kavacık Özel 
Uğur Anadolu Use 
sinin değerli öğret 
men, veli ve öğren 
çilerine, aynca 
Gemlik Usesi 
Mezunlan Derne 
ği’nin kıymetli 
yöneticilerine 
şükranlanmı 
sunarım” dedi.

Orhangazi Yolundaki Shell İmam Aslan Tesilerinde farklı Dünya Çevre Günü etkinliği

5 Haziran Dünya 
Çevre Günü nede 
niyle çeşitli kurum 
ve kuruşların düzen 
lediği etkinliğe, 
Orhangazi Yolun
daki Shell İmam 
Aslan Akaryakıt İs
tasyonunda akarya 
kıt alanlara tohum 
başlıklı kurşun 
kalem dağıtarak 
katıldı.
Shell İmam Aslan 
İşletmesinin, sosyal 
projesi olarak 
uygulamaya soku
lan proje ile, İmam 
Aslan Tesislerinde 
akaryakıt almaya

gelenler ile market 
ten alışveriş eden
lere verilen kalem
lerin amacının 
doğayı korumak

olduğunu söyleyen 
tesis Müdürü Hakan 
Mert, "Doğadaki 
yeşil alanları geniş 
letmek için müşteri

lerimize dağıttığı 
mız kalemlerin 
başlığı içinde bulu
nan tohumlan ek
melerini ve çıkacak 
fidelerin büyüme
siyle doğaya katkı 
sağlanacak. Tohum 
başlıklı doğa sever 
kalemler müşterile 
rimiz tarafından 
beğenildi. Shell’in 
doğa için katkısı 
takdire değer” dedi. 
Tohum başlıklı ka 
temler daha sonra 
Orhangazi Özel Bil 
Okulu ana sınıfında 
minik öğrencilere 
de dağıtıldı.

GEMLİK İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
İŞLETME KAYIT BELGEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

USTA UNLU MAMÜLLER ABDULLAH PARLAK 
KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN CAD; NO: 2 K. KUMLA

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Dünya Şairi Nazım Hikmet
Uluslarını Dünya’ya 

tanıtanların başında 
sanatçılar gelir. 
Bunların içinde şair ve 
yazarlar ön plandadır. 
İşte Nazım Hikmet de 
bunlardan biridir.
Yazdığı şiirlerinden 
dolayı kendi ülkesinde 
başına gelmedik bela 
lar kalmamış, nice ço
raplar örülmüştür. 
Hayatını sürgünlerde 
ve hapislerde geçirmek 
zorunda kalan şair, öz 
vatanına hasret, yaban 
cı bir diyarda yaşama 
gözlerini yummuştur.

Tek bir isteği vardır, 
Anadolu’da bir köy 
mezarlığına gömülmek. 
Bu büyük şairin hâlâ 
mezarı Türkiye’ye 
getirilememiştir, ölü 
münün 55. yıl dönü 
münde düzenlenen 
etkinliklerde yine 
büyük şairin sanatın 
dan söz ediliyor. Türk 
edebiyatı ve hem de 
Dünya edebiyatındaki 
yeri bakımından önemi 
vurgulanıyor. İster 
sevelim ister sevmeye
lim; ama Nazım Hikmet 
bir Dünya şairidir. 
Şiirleri yıllarca kendi 

ülkesinde yasaklanmış 
olmasına karşın Dünya 
toplumları ona gereken 
değeri ve önemi ver 
miştir. Türk edebiyatı 
nın Dünya’da önemli 
temsilcilerindendir. 
Dünya Türkiye’yi iki 
isimle tanıyor, biri 
Mustafa Kemal diğeri 
nazım Hikmettir.

Şiirlerinde Anadolu 
insanını en yalın bir 
dille anlatma başarısı 
gösteren toplumcu 
gerçekçi şiirin en 
önemli ustalarından ve 
temsilcilerindendir. ön 
büyük özelliği dilde 
görülür, Türkçeyi bü 
yük bir ustalıkla kulla 
nır. Anlattıkları yaşa 
mm somut gerçek
leridir.

Yaşamını şiirlerde 
bulmak mümkündür. 
Kendini şöyle anlatır:

“Ben bir insan / Ben 
Türk şairi Nazım Hik
met / Ben tepeden 
tırnağa insan I Tepe
den tırnağa kavga / 
Hasret ve ümitten 
ibaret, “bir şair kendini 
ancak bu kadar güzel 
anlatabilir.

“İnsanlığın binlerce 

yıllık ortak dramını ve 
Anadolu halkının 
toplumsal gerçeğini 
çoşkun bir atılımla, bir 
haykırma tonuyla açığa 
vurdu.*’ diyor Ali Avni 
Öneş. Halkının ezilmiş 
Iiğin i gür sesiyle dün 
yaya haykırmaktan çe 
kinmez Nazım Hikmet.

Ulusal Kurtuluş 
Savaşını şu dizelerle 
anlatır: “Dağlarda tek/ 
tek/ateşler yanıyordu/ 
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, 
öyle ferahtılar ki/ 
şayak kalpaklı adam/ 
nasıl ve ne zaman 
geleceğini bilmeden/ 
güzel, rahat günlere 
inanıyordu.” Sözünü 
ettiği kişi Mustafa Ke
mal’dir. Anadolu kadını 
nın ezilmişliği ve çare 
sizliği Nazım Hikmet 
dizelerinde şöyle dile 
getirir:

“Ve kadınlar / bizim 
kadınlarımız /korkunç 
ve mübarek elleri / 
ince küçük çeneleri, 
kocaman gözleriyle / 
anamız, avradımız, 
yârimiz, / ve sanki hiç 
yaşamamış gibi ölen / 
ve soframızdaki yeri / 
öküzümüzden sonra 

gelen / ve dağlara 
kaçırıp uğrunda hapis 
yattığımız / ve ekinde 
tütünde, odunda ve 
pazardaki / ve ağıllarda 
/ ışıltısında yere saplı 
bıçakların / oynak ağır 
kalçaları ve zilleriyle 
bizim olan / kadınlar / 
bizim kadınlarımız.”

Nazım Hikmet Türk 
köylüsünü bakın nasıl 
anlatıyor:

“Topraktan öğrenip/ 
kitapsız bilendir / 
Hoca Nasrettin gibi 
ağlayan / Bayburtlu 
zihni gibi gülendir / 
Ferhat’tır TKerem’dir/ 
ve Keloğlandır.”

Nazım Hikmet vatan 
haini olarak topluma 
tanıtılmaya çalışılmış 
yıllarca, hatta 1962 
yılında Ankara’da 
yayınlanan bir gazete 
de “ Nazım Hikmet 
vatan hainliğine devam 
ediyor.” biçiminde 
manşet de atılmıştır. 
Nazım Hikmet de vatan 
haini olduğunu şu 
dizelerde çarpıcı bir 
dille şöyle anlatıyor:

Nâzım Hikmet vatan 
hainliğine devam 
ediyor hâlâ./

Amerikan emperyal
izminin yarı sömürge- 
siyiz, dedi Hikmet. /

Nâzım Hikmet vatan 
hainliğine devam 
eaTyor hâlâ. 7

Bir Ankara gazetesin 
de çıktı bunlar, üç 
sütun üstüne, kapkara 
haykıran puntolarla. / 

bir Ankara gazetesin 
de, fotoğrafı yanında

Amiral Vilyamson'un/ 
66 santimetre karede 

gülüyor, ağzı kulakların 
da, Amerikan amirali /

Amerika, bütçemize 
120 milyon lira hibe 
etti, 120 milyon lira./

"Amerikan emperyal
izminin yarı sömürge- 
siyiz, dedi Hikmet/

Nâzım Hikmet vatan 
hainliğine devam 
ediyor hâlâ.”/

Evet, vatan hainiyim, 
siz vatanperverseniz, 
siz yurtseverseniz,/ 

ben yurt hainiyim, 
ben vatan hainiyim./

Vatan çiftliklerinizse,/ 
kasalarınızın ve çek 

defterlerinizin içindek- 
ilerse vatan,/ 

vatan, şose boyların 
da gebermekse 
açlıktan, /

vatan, soğukta it gibi 
titremek ve sıtmadan 
kıvranmaksa yazın, / 

fabrikalarınızda al 
kanımızı içmekse 
vatan, /

vatan tırnaklarıysa 
ağalarınızın, /

vatan, mızraklı 
ilmühalse, vatan, polis 
copuysa,/

ödeneklerinizse, 
maaşlarınızsa vatan, /

vatan, Amerikan üs
leri, Amerikan bomba 
sı, Amerikan donanma 
sı, topuysa, /

vatan, kurtulmamak 
sa kokmuş karanlığı 
mızdan,

ben vatan hainiyim. / 
Yazın üç sütun 

üstüne kapkara 
haykıran puntolarla: /

Nâzım Hikmet vatan 
hainliğine devam 
ediyor hâlâ.

Günümüzde kimin 
vatansever olduğu 
daha belirgin değil mi? 
Kimler ülkesini 
pazarlıyor, kimlerin 
yurtdışında milyar 
dolarları var? Bin bir 
zorlukla yaratılan 
toplumun sahip olduğu 
kar getiren kurumlan 
binlerine bedavadan 
pahalıya satanlar mı 
yurtsever?

Köylüyü, emekliyi, 
esnafı, memuru inim 
inim inletenler mi 
vatansever? Türk 
halkını yoksulluğa ve 
iki torba kömürle üç 
beş kuruşluk sadaka 
yardımına mahkûm 
edenler mi yurtsever?

Son yıllarda sevin
dirici bir durumu gö
zlemlemekteyiz. 
Eskiden Nazım Hikmet 
adını ağızlarına ala
mayanlar şimdi 
şiirlerinden okumaya 
başladılar. Anlaşılan o 
ki sanatın gücüne 
kimse karşı koyamıyor.

Bir toplumun iyi ki 
aydınlık yüzlü, ko
rkusuz şair ve yazarları 
var. Zaman bu 
değerleri unutturamı 
yor, bizler yeni kuşağa 
Nazım gibi ustaların 
şiirlerini okumalı ve 
okutmalıyız. Toplum 
olarak bu sanatçılara 
sahip çıkıp genç 
kuşaklara bunları 
tanıtmak hepimizin 
görevi olmalı.

ÇflĞLRR EV YEMEKLERİ
TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN■ PİDE > 

Taş Fırında Tadı Bir Başka
Ev Yemeklerinin Tadına 

Dayamayacaksınız...
Bursa Kebabı - Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide - Lahmacun - 
Kayhan Usulü Cantık- Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK
Tel: 0 224 513 69 50
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Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin 
proje üreten 
akademisyenlerine 
verdiği destek 53 
milyon TL'ye çıktı. 
Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) 
kapsamında son 
üç yılda 458 
proje üretildi. 
Bilimden üretime, 
üretimden ekono 
miye sloganıyla 
Türkiye'nin 3. Nesil 
Üniversitesi olma 
yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi, bu 
doğrultuda 
akademisyenlerini 
desteklemeye 
devam ediyor. YÖK 
tarafından belir
lenen 15 Araştırma 
Üniversitesi 
arasında yer alan 
Uludağ Üniversite 
si, bilimsel proje 
üretme konusunda 
son yılların en yük
sek sayılarına 
ulaştı. 2015 ve 2016 
yılları arasında 33T 
projeye 21 milyon 
TL'lik bir kaynak

aktardık larını 
söyleyen Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, "Göreve 
geldiğimiz de 
Uludağ Üniversite
si'nin üreten ve 
ekonomiye katkı 
sağlayan bir üniver
site olması için 
çalışmalar yaptık. 
2015 yılı içerisinde 
BAP yönergemizi 
değiştirerek yılda 
iki kez yapılan 
toplantı kuralını 
ayda bir kez 
yapılacak şeklinde 
değiştirdik. Tüm 
akademisyenlerim
ize proje üretmeleri 
konusunda çağrılar 
yaptık ve bu pro
jelerin en iyi şekilde

desteklenmesi için 
kaynaklar oluştur 
duk. Sadece 2015 
yılında 188 projeye 
10 milyon 508 bin 
TL kaynak aktardık. 
Yapılan değişiklik 
ler sayesinde 
akademisyenlerimiz 
de daha kaliteli 
işlere imza atmaya 
başladılar. 2016 
yılında ise 143 proj
eye 11 milyon 579 
bin 705 TL destek 
sağladık. 2017 
yılında 80 projeye 
17 milyon TL 
destek verdik. 2018 
yılına geldiğimizde 
ise bugüne kadar 
toplam 458 projeye 
53 milyon TL'lik 
kaynak ayırmış 
olduk. Gerek

sanayicilerimiz ile 
ortak yapılan pro
jelerle gerekse de 
akademisyenlerim
izin üreteceği pro
jeler sayesinde 
Uludağ Üniver- 
sitesijbilime, üre
time ve ekonomiye 
önemli katkılar 
sağlamaya devam 
edecektir" dedi 
Uludağ Üniversitesi 
olarak bilim insanı 
yetiştirme ve 
geliştirme konu 
sunda da önemli 
destekler sağla 
dıklarını işaret 
eden Rektör Yusuf 
Ulcay, akademisyen 
lere verdikleri 
makale basım ve 
kongre katılım 
desteklerini de 
büyük oranda 
arttıklarını açıkladı. 
2015 yılında 169 
akademisyenin 
kongrelere katılım 
için başvuruda 
bulunduğunu 
söyleyen Rektör 
Ulcay, 2017 yılında 
bu rakamın kana
narak 420'ye 
çıktığına işaret etti.

Isıantjul-Bursa- 
İzmir otoyolunda 

sona doğru

im
ARMUTLU FISTIKLI’DAKİ İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI

AŞÇI ARANIYOR
TEL: 0 536 29419 18

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GABSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK

İstiklal Caddesi No:19
5136950

HİÇİMİ 
İİİIBIISIİEIIHIİ 
I». 

MHMraill

05353111100

Marmara ve Ege bölgelerini otoyol 
ağıyla bağlayacak Gebze - Orhangazi - 
İzmir Otoyolu'nda çalışmalar, yaklaşık 
yüzde 90 oranında tamamlandı. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığından aldığı bilgiye göre, İstan
bul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 
saatten 3,5 saate indirmek üzere 6 bin 
421 personel ve bin 570 iş makinesiyle 
yürütülen çalışmalar hummalı şekilde 
devam ediyor.
İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yollan 
dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilome
tresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 
433 kilometre uzunluğundaki projede 
son 16 viyadük kaldı. Proje, Anadolu 
Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü 
Kavşağı'ndan 2,5 kilometre sonra bir 
köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayarak 
İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar 
Kavşağı'nda son buluyor.
30 milyar 58 milyon lira harcama yapıldı 
Projede özel şirket tarafından 6 milyar 
23 milyon dolarlık yatırım yapılırken 
Karayolları Genel Müdürlüğü de 
kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 
milyon lira harcama yaptı.
Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 
milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı. 
Manisa Saruhanh'dan İzmir 
Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre 
ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 
30 kilometrelik bölüm olmak üzere 
toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte 
devam eden çalışmaların da tamamla
narak otoyolun 2019 yılı sonunda 
hizmete girmesi hedefleniyor.
Bursa-Bahkesir-Kırkağaç, Manisa-İzmir 
arasındaki kesimlerde de toprak işleri, 
büyük, küçük sanat yapıları ve üst yapı 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 
Gebze-Bursa ve Kemalpaşa ayırımı- 
İzmir arasındaki toplam 98 kilometrelik 
otoyol ile 16 kilometrelik bağlantı yolu
nun hizmete açıldığı projenin inşaatında 
ise yüzde 90 oranında fiziksel 
gerçekleşme sağlandı. Proje kapsamın 
da dünyanın en büyük orta açıklıklı 
asma köprüleri arasında 4. sırada yer 
alan Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 
2016 tarihinde trafiğe açıldı.
Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun 
tünel" unvanına sahip olan Bursa-Yalo 
va arasındaki 7 bin 180 metre uzunlu 
ğundaki Orhangazi Tüneli de 21 Nisan 
2016'da hizmete girdi
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Memurun gözü haziran enflasyonumla
Toplu sözleşmeye 
göre, yılın ikinci 
yansında yüzde 3,5 
zam alacak devlet 
memurları ve 
emeklilerinin gözü, 
ilk 5 aydaki enflas 
yonun yüzde 6,39 
olarak gerçekleş 
meşinin ardından, 
haziran ayı rakam 
lanna çevrildi. 
Toplu sözleşmeye 
göre, yılın ikinci 
yansında yüzde 3,5 
zam alacak devlet 
memuru ve 
emeklilerinin gözü, 
yılın 5 ayındaki en
flasyonun yüzde 
6,39 olarak

gerçekleşmesi nin 
ardından, enflasyon 
farkı için haziran 
ayı rakamlarına 
çevrildi.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
enflasyon 
rakamlarına göre, 
memur maaşlarına 
da baz teşkil eden 
Tüketici Fiyat En
deksi (TÜFE), 
mayısta yüzde 1,62 
yükseldi, yılın ilk 5 
ayındaki artış ise 
yüzde 6,39 oldu. 
Böylece 5 aylık 
dönemde, yılın ilk 
yarısı için maaşlara 
yapılan yüzde 4'lük

zam oranı aşılırken, 
bu durum yüzde 
2,39'1 uk enflasyon 
farkını ortaya 
çıkardı.
Temmuzda 
açıklanacak haziran 
ayı enflasyon 
rakamının eksi 2,39 
veya bu rakamdan 
daha düşük

çıkmaması halinde 
memurlar, 
sözleşmeliler ve 
memur emeklileri 
enflasyon farkı 
alacak.
Haziran ayında 
TÜFE sabit kalsa 
bile enflasyondan 
kaynaklı ortaya 
çıkan yüzde 2,39'luk 

fark maaşlara 
yansıtılacak. 
Devlet memurları, 
sözleşmeliler, geçici 
personel ve memur 
emeklileri, zamlı 
maaşlarını ve en
flasyon farkını 15 
Temmuz'da alacak. 
Toplu sözleşme 
gereğince, en

flasyon farkı, 6 aylık 
diimler halinde 
hesaplanıyor. 2018 
Hziran ayı tüketici 
fiyat endeksinin, 
20*7 Aralık ayına 
göte 6 aylık değişim 
oran yüzde 4'ü 
aşa sa memurlara 
enflasyon farkı 
ödenecek.
Memurlar, toplu 
sözleşme gereği 
yıln ikinci yarısı 
içil ise yüzde 3,5 
zan, Haziran-Aral^ 
2018 dönemi en
flasyonun zam 
oralının üzerice 
çıknası durucunda 
da fark alacak-

Eı alacaklara müjde! Çok önemli değişim
Emlak komisyonları 
değişti. Bundan 
böyle ev alırken, 
satarken ya da 
kiralarken daha az 
komisyon ödeye
ceksiniz 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönet
melik ile emlak 
komisyonuna 
resmen sınırlama 
geldi.

ORANLAR DÜŞTÜ 
Alım satım 
işlemlerinde hizmet

bedeli oranı, alım 
satıma aracılık 
sözleşmesinde 
yer alan satış 
bedelinin katma 
değer vergisi hariç 
yüzde dördünden 
fazla olamayacak. 
Alıcı ve satıcı yüzde 
2-2 şeklinde ödeme 
yapacak. Kiralama 
işlemlerinde hizmet 
bedeli ise, kirala
maya aracılık 
sözleşmesinde yer 
alan kira bedelinin 
katma değer vergisi 
hariç bir aylık 
tutarından fazla ola
mayacak.

Bu düzenlemeden emlakçıya satıcı ve 
ESKİDEN NASILDI? önce bir gayri- alıcı ayrı ayrı yüzde 

merikulün satışında 3 komisyon ödüyor.

Buna hr de KDV 
j|ave<2diliyordu. Kı
rıtmada ise yıllık 
;ira bedelinin 
yüzde 12'si talep 
ediliyordu. Yeni 
düzenlemeyle 
hizmet bedelleri 
ciddi oranda düştü. 
Vatandaş ev alır 
ken, satarken, 
ya da ev kiralarken 
daha uygun bedel 
ödeyecek. Emlak 
danışmaları ise 
kurumsal firma 
ların kepenk in
dirmek zorunda 
kalacağını 
söylüyor.
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Karamollaoğlu 10 Haziran’da , Erdoğan 11 Haziran günü Bursa da konuşacak 
Akşener 17 Haziranda Gemlik’te halkı selamlayıp Bayar’ın mezarını ziyaret edecek

Karamollaoglu. Enlogan «e Alısener gelhnr
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MİTİNG HAFTASI
24 Haziran günü yapılacak olan 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili 
seçimlerine 15 güri Kaıaı.

Siyasi çalışmalar her parti tarafın 
dan yoğun bir şekilde yapılıyor.

Gemlik’te göze çarpan en yoğun 
çalışmayı AKP, CHP, İYİ Parti, MHP ve 
Saadet Partisi yapıyor.
AKP’Iiler kalabalık grupla esnafı, 

kurumlan gezerken, CHP’liler hem 
Gemlik milletvekili adayı Kemal Atan, 
hem de Bursa adaylarından birini 
mutlaka yanlarına alıyorlar. Dev. 4’de

Saadet Partisi Genel 
Başkanı ve Cumhur 
başkanı Adayı 
Temel Kara molla 
oğlu, 10 Haziran 
2018 Pazar günü 
saat 17.00’de Bursa 
Atatürk Stadyum 
Meydam’nda, AKP 
Genel Başkanı ve 
Cumhur başkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, 11 Haziran

Pazartesi günü Bur Cumhur başkanı 
sa da halka seslene adayı Meral Akşe 
çekler. İyi Parti ner’in 17 Haziran 
Genel Başkanı ve 2018 pazar günü

Gemlik’e otobüsle 
gelerek halkı oto
büsten selam 
layacak. Sayfa 4’de

CHP’li aday Meral Altuntaş ve ilçe yöneticileri pazarı gezdi, alışveriş eden kadınları dinlediler 

Altuntas/flKP'ılenencokliaıiınlarzarargörtlü" 
CHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Meral Altuntaş, ilçe Başkanı Cemil Acar ile Kadın 
ve Gençlik Kolları Gemlik Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Pazar torbasının daha çok 
parayla dolduğunu söyleyen Altuntaş, Kadınlarımız kimseye muhtaç olmadan gidip 
evinin ihtiyaçlarını görecek ve kimseye muhtaç olmayacak” dedi. Haberi sayfa 2’de

h SAĞLIK 
V S i G Q AT a C l LI K

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

TRAFİK SİGORTASI - KASKO 
EV VE İŞYERİ YANGIN VE DEPREM SİGORTASI 

□ (+90 532'414 36 28) - (+90 2Ş4 512 22 39) 
(+90 224 512 22 38) - (+90 850 304 22 39 

# Merkez : Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No:Ş2/A GEMLİK 
# Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

SS erdogahsaglik^hotmail.çom

KAPLAN 
tF*Platform
Volkan Kaplan

Tel: O 537 740 17 27
Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 116

GEMLİK
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CHP’li aday Meral Altuntaş ve ilçe yöneticileri pazarı gezdi, alışveriş eden kadınları dinlediler

JliumiK, Wıleıı en çok kaiınlar zarar aönlii"
CHP Bursa 2. Bölge 
Milletvekili Adayı 
Meral Altuntaş, İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ile Kadın ve Gençlik 
Kolları Gemlik 
Kapalı Pazar Yeri’ni 
ziyaret etti. 
Milletvekili Adayı 
Meral Altuntaş, 
Kapalı Pazar yeri zi
yaretinde özellikle 
kadınların son za
manlardaki dolaylı 
zamlardan etkilen 
diğini ve her geçen 
gün pazar torbası 
mn daha çok 
parayla, daha az 
dolduğunu söyledi.

“Kadınların Pazar 
torbası artık 
dolmuyor”

Zamların en çok 
kadınları ilgilendir 
diğini ve c-'► . 
liraya dolar; ’-»r 
çantasının 
dolmadığını belirfr 
Altuntaş, “Pazur zi
yaretimiz sırasında 

gördük ki, kadınları 
mızın pazar torba 
lan artık dolmuyor. 
Son zamanlarda 
akaryakıt ve girdi 
maliyetlerinin 
artması fiyatlara 
yansımış. Kadınla 
rımızın yüzlerinin 
gülmediğini fark 
ediyoruz. 24 Hazi- 
ran’dan sonra CHP 
iktidarın da gerek 
çiftçilerimize verece 
ğimiz mazot desteği 
ve esnafımıza 
sağlayacağımız 
kolaylıklarla bu yük
sek fiyat politikasını 
değiştirip, halkımı 
zın pazardan daha 
ucuz ve organik 
ürünler almasını 
sağlayacağız" 
şeklinde konuştu.

“Aile sigortası 
hayata geçecek”

AfFe sigortası pro
jesinin kadınlar 
açısından önemli 
olduğunu ve bu

proje sayesinde 
artık kadınların kim
seye muhtaç kalma 
yacağını söyleyen 
Altuntaş, "Geçen 
seçimlerde aile 
sigortası projemiz 
vardı. İktidar tarafın 
dan en çok eleştiri 
len projelerimizin 
başında geliyordu. 
Nasıl vereceksiniz o 
paray ı diye bizlere 
meydanlarda esip 
gürlüyorlardı. Ama 
Türkiye’deki bazı 
belediyelerimiz şu 

anda aile sigortası 
hizmetini vermeye 
başladı. Aile sigorta 
sında geliri olmayan 
kadınımızın banka 
hesabına en az 1000 
lira para yatacak. 
Kadınlarımız kims
eye muhtaç olma 
dan gidip evinin 
ihtiyaçlarını göre
cek ve kimseye 
muhtaç olmayacak" 
dedi.

Kadın Bakanlığı 
kurulacak

Kadın Bakanlığının 
kadınlara pozitif an
lamda çok yarar 
sağlayacağını 
söyleyen Altuntaş, 
"Ülkemizdeki kadın 
hak ihlalleri son 
yıllarda olağan üstü 
bir artış gösterdi. 
Kadınlarımız gerek 
iş hayatında gerek 
se sosyal hayatların 
da 2. sınıf insan 
muamelesi görmeye 
başladılar. İktidara 
geldiğimiz anda 
kuracağımız Kadın

Bakanlığımız, kadı 
na karşı yapılan her 
türlü negatif eylem 
le mücadele ederek, 
kadınlarımızın 
gerek iş yaşamında 
gerek se sosyal 
hayatında daha da 
aktif ve ön planda 
olmasını gerektire
cek çalışmalar ya
pacak. 8 Mart Dün 
ya Kadınlar Gü 
nü’nü resmi bayram 
ilan edeceğiz” 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

Çarşı Deresi makyajlanıyor
Yeniden düzenlendiğinden beri sorunları bitmeyen Çarşı Deresinin pis kokusü denizden çekilen 

suyun pompalanarak devir sistemi ile temizleneceği açıklandı
Gemlik Belediyesi 
Fen işleri 
Müdürlüğü ekipleri 
odun deposu is
tikametinden Gem
lik Körfezine 
bağlanan ve ilçe 
merkezinden geçen 
Çarşı Deresi’nde 
boydan boya çift 
taraflı korkuluk 
çalışmalarını 
tamamladı. 
DERENİN İÇİ VE 
TABANI 
KAPLANIYOR 
Çarşı Deresi’nin, 
Körfeze döküldüğü 
alana kadar olan 
kısmında ise 150 
metre uzunluğunda 
ki dere duvarları 2 
bin m2 patlatma 
traverten taşlarla 
kaplanarak dere

içine modern ve es
tetik bir görünüm 
kazandırılıyor. 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
yürüttüğü çarşı 
deresinde 
temizlikyapılarak 
görsel kirliliğin 
önüne geçiliyor.

Konu ile ilgili 
açıklama yapan 
DENİZDEN SU 
ÇEKİLEREK DEVİR 
SAĞLANACAK 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ekiplerin 
çarşı deresinin 
bakım, temizlenme 

ve modernize çalış 
malarına başla 
eliğini söyledi. Dere 
boyunda korkuluk 
çalışmalarına imza 
atarak vatandaş 
ların can güvenli 
ğini sağladıklarını 
da açıklayan 
Başkan Yılmaz, 

derenin çarşı içinde 
kalan kısmında da 
patlatma traverten 
taşlarla modern bir 
görünüm kazandıra 
caklarını söyledi..
Yılma, dere 
tabanının mavi 
havuz taşları ile 
kaplanacağını a 

dereye deniz suyu 
pompalanarak 
devir daim 
sistemi ile can 
lıların üreme sinin 
sağlanacağını, kötü 
koku ve görüntü 
kirliliğinin önüne 
geçileceğini 
söyledi.

Facebook sayfamız s GemliK Körfez - Güler Ajans
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MMoNMİM WWIHiiW
Gemlik Emekliler 
Demeği Başkanı 
Ömer Şimşek 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
emeklilerin hükümet 
tarafından dini 
bayramlarda verile
cek olan ikramiye 
terden memnun 
olduklarını söyledi. 
Şimşek, Bayram 
İkramiye talebinin 
ilk önce eski 7 Hazi- 
ran1970 tarihinde 
yapılan 5. genel 
kurullarında Dernek 
kurucu genel 
başkanı merhum 
Sadi Heper 
tarafından 
istendiğini belitti. 
Ömer Şimşek, 
Sosyal Güvenlik 
sisteminin haklan 
koruyan ve 
geliştiren bir yapıya 
dönüştürülmesini 
isterken, intibak 
sorununun gerçek 
anlamada çözüle 
mediğini bildirdi. 
Şimşek, “2000 yılı 
sonrası i intibak 
edilme yen emekli 
aylıklan nın prim 
kazanç ve prim 
ödeme gün sayılan 
aynı olmalanna 
rağmen, emekli 
aylıklarında farklı 
lı kİ ar oluşmuştur. 
Sosyal güvenlik 
kuruluşlannın kendi 
içindeki objektif ol
mayan farklılıklar 
giderilmeli ve ortak 
standartlar oluşturul 
madır. Taban 
aylıklar ve gelirler 
eşitlenmeli ve bu se
viyenin tespitinde 
insan onuruna yara 
şır hayat seviyesi

Henılolı kazan teıiirlsı 
Bursa'ıla hücre evinde yakalandı
Diyarbakır'ın Sur 
ilçesinde hendek 
kazarak El Yapımı 
Patlayıcı (EYP) 
tuzakladığı tespit 
edilen firari terörist 
yapılan İstanbul 
merkezli operasyon 
kapsamında iznik'de 
saklandığı hücre 
evinde yakalandı. 
Güvenlik kaynakla 
rina dayandırılan 
bilgilere göre, İstan
bul TEM Şube Mü 
düdüğü ekiplerince, 
bölücü terör örgütü

dikkate alınmalıdır. 
Sosyal güvenlik 
kuruluşlannın 
standartlarındaki 
farklılıklar yasal 
düzenlemelerle in
tibak yapılarak gide 
rilmelidlr.” dedi. 
Ömer Şimşek emekli 
terinin sorunlarını 
anlatırken 
şunları söyledi: 
“işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerinin aylık 
artışları 6’şar aylık 
enflasyona bağlıdır, 
em ur emeklileri ise 
6289 sayılı Kanunla; 
memurlarla yapıla 
cak toplu sözleş 
menin hükümlerine 
göre zam 
uygulanmaktadır. 
Bu durumda; 
emekliler arasında 
fark doğduğu takdir 
de bu farkı ortadan 
kaldıracak düzen
leme yapılmalıdır." 
İş sözleşmesiyle 
çalışan emeklilerin 
prime esas 
kazançlarından ke
silen ve sosyal 
güvenlik sisteminde 
karşılığı bulunma 
yan, sosyal güvenlik 
destek primi uygula 
masıyla ödenen 
primler her yıl so
nunda emekli 

nün üst yapılanması 
KCK ve gençlik yapı 
lanmasına yönelik 
yürütülen soruştur 
ma çerçevesinde 20 
örgüt üyesinin 
yakalanması için eş 
zamanlı operasyon 
düzenlendi. Bölücü 
hainlerin barındığı 
belirtilen 6 ilçede 22 
adrese düzenlenen 
eş zamanlı baskın 
larda, 13 hain kıskıv 
rak yakalandı. 
Operasyonlarda 
yakalanan hainler

aylıklarına yansıtıl 
masını isteyen Ömer 
Şimşek, “Böylelikle, 
çalışan emeklilerin 
aylıklarında bir 
iyileştirme sağlana 
cak, ödenen primler 
karşılığını bulacak 
tır.” şeklinde 
konuştu.
Şilmşek, “Ülkemiz 
tarafından onaylan 
mış olan Uluslara 
rası sözleşmelere 
uygun biçimde ve 
Anayasa'nın 90. 
Maddesi'ne eklenen 
son fıkra gereği; 
emeklilere de 
sendika hakkı 
tanınmalıdır. Çağdaş 

demokrasilerde 
öngörüldüğü 
şekliyle, emeklilere 
de toplu sözleşme 
yapabilme hakkı 
sağlanmalıdır.” 
Hükümetin iki dini 
bayramda vereceği 
1000 lira ikramiye 
için de bu konuda 
alınan karan olumlu 
buluyoruz.” dedi 
7 Haziran1970 tari
hinde yapılan 5. 
genel kurullarında 
Dernek kurucu, 
genel başkanı mer
hum Sadi Heper 
tarafından isten 
diğini de belirtti.

den Mahşuk K. İznik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerince 
yapılan baskında 
Eşrefzade Mahalle- 
si'nde gizlendiği 
hücre evinde 
kıskıvrak yakalandı. 
Yakalanan firari 
terörist Mahşuk K. 
Bursa Terörle Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü (TEM) 
ekiplerine teslim 
edildi.

Bursa Narkotik 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin mayıs 
ayında yaptığı 
operasyonların 
istatistikleri 
kamuoyu ile 
paylaşıldı.
Verilere göre 
narkotik polisi 
mayıs ayı içerisinde 
yapılan 421 operas 
yonda 520 kişi hak 
kında işlem yaptı. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü, mayıs 
ayı istatistiklerini 
paylaştı. Bursa'da 
narkotik ile mü
cadelede büyük ope 
rasyonlara imza 
atan ekipler 421 ayrı 
operasyon düzen
ledi. Söz konusu 
operasyonlarda 3

Bursa'da yürütülen FETÖ 
davasında gelişme!

11 ilde, FETÖ 
/PDY'nin Türk Silah 
h Kuvvetlerindeki 
(TSK) yapılanma 
sına yönelik 
soruşturma kapsa 
mında 8 şüphelinin 
daha yakalan 
masıyla gözaltı 
sayısı 18'e çıktı. 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
FETÖ/PDY'nin TSK' 
daki yapılan 
masına yönelik 
yürüttüğü 
soruşturma 
kapsamında 
haklarında gözaltı 
kararı verilenlere 
yönelik çalışmalar 
sürüyor.
İl Emniyet Müdür 
lüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

kilo bonzai, 1 kilo 
750 gram esrar, 1 
kilo metamfetamin, 
750 adet extacy 
tablet, 100 adet 
yeşil reçeteye tabi 
hap, 110 kök hint 
kenevir maddesi, 50 
gram kokain mad
desi ele geçirildi. 
Operasyonlarda 
ayrıca 520 şahıs 
hakkında işlem 
yapıldı. Bu 
şahıslardan 376 

ekiplerince 8 
şüphelinin daha 
yakalanmasıyla 
gözaltı sayısı 18'e 
yükseldi.
Adreslerinde 
bulunamayan iki 
şüpheliyi yakalama 
çalışmalarının 
devam ettiği 
öğrenildi, 
örgütle bağlantısı 
olduğu iddiasıyla 20 

tanesi hakkında 
'Uyuşturucu madde 
satın almak, kabul 
etmek veya bulun
durmak' suçundan, 
144 şüpheli hakkın 
da da 'Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
ticareti yapmak' 
suçundan işlem 
yapıldı. İşlem 
yapılan şahıslardan 
74 tanesi tutukla
narak gözaltına 
alındı.

şüpheliyi yakalamak 
için dün Muğla 
merkezli olmak 
üzere Kocaeli, 
Ankara, İzmir, 
Bilecik, Trabzon, 
Hatay, Diyarbakır, 
Bursa, Kilis ve 
Samsun'da düzenle
nen eş zamanlı 
operasyonda 10 
şüpheli gözaltına 
alınmıştı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MİTİNG HAFTASI
MHP’liler ramazan ayı nedeniyle 

köylerden başlayan iftar yemekleriyle 
halka ulaşırken, her partinin kadın 
kolları aktif bir şekilde ev gezilerini, 
kurum ve sivil toplum kuruluşlarını 
gezilerini sürdürüyor.

Bana sorarsanız, televizyonlardaki 
haberler bu gezilerden daha etkili 
oluyor.
İktidara yakın medyada Akşener ve 

HDP ile Saadet Partisi Cumhurbaşkanı 
adayı Temel Karamollaoğlu’nu görmek 
mümkün değil.

Yandaş medya iktidar için çalışıyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüye 

çıkmasıyla, neredeyse tüm kanallar 
aynı anda Erdoğan’a ayırıyorlar 
ekranlarını...
Anlayacağınız eşit olmayan bir seçim 

yarışı ile sandığa gidiyor Türkiye...
Bu yarışta ekranların en puan 

toplayan kişisi, CHP Cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce...
İnce sahnede an geliyor bisiklete bini 

yor, bir bakıyorsunuz Aydın da Zeybek 
oynuyor, traktöre biniyor, mazot al
maya gidiyor.

B'ü tur görüntüleri bizim hâikimiz 
tarafından beğenilir sevilir.
Süleyman Demirel halk arasında 

neden sevilirdi?
O köylüler gibi konuşur, tanıdığı 

vatandaşa adıyla hitap eder, meşhur 
fötrünü halkın içine atardı.

10 Haziran Pazar günü Saadet Partisi 
adayı Temel Karamollaoğlu, Bursa da 
miting yapacak.

Tayyip Erdoğan 11 Haziran Pazartesi 
günü Bursa ya 2. kez gelecek.

Daha önce Kadın Kolları kongresi 
için Bursa’ya gelmişti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener’in 17 Haziran günü Gemlik’e 
geleceği, daha doğrusu Gemlik’te oto
büs içinden halkı selamlayıp Umurbey 
de Celal Bayar’ın mezarını ziyaret 
edeceği haberine ulaştık.

Sanırım o gün Bursa mitingi yapılır. 
Sözün kısası 24 Haziran’a girerken 

her siyasi parti lideri Bursa da miting 
yapacak.

Liderlerle yürütülen bir seçim 
dönemi yaşanıyor Türkiye de.
Bir yanda Cumhur cephesi, AKP- 

MHP ve BP, öte yanda Millet ittifakı; 
CHP-İYİ Parti -Saadet Partisi ve DP 
bunun dışında kalan partiler, Vatan 
Partisi-HDP ve Hür-Pa tek başına bu 
eşit olmayan seçim sistemi ile 
yarışacak.

Tabii yüzde 10 barajını aşabilirlerse. 
Önümüzdeki günler siyasi 

hareketlilik artacak, beklenmedik 
vaadlerle karşılaşabileceğiz.
Aynı 18 yıldır Kandili unutanların, 

şimdi Kandil üzerinden propaganda 
yapması gibi..

fltatürKpiilerden Gençlik Kütüphanesi
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi, yenilenen 
kütüphanesini 
hizmete açtı. 
Gemlik İskele 
Meydanı karşısında 
bulunan Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi, 
kütüphanesinin ye
nileme çalışmalarını 
tamamladı.
Arşive eklenen yeni 
kitaplarla gerek 
Cumhuriyet tarihi 
gerek Atatürk’ün 
kişisel yaşamı 
gerekse çeşitli poli
tik konularda kitap 
lan dernek üyeleri 
ve gençlerin hizme
tine sunan Atatürk 
çü Düşünce Derne 
ği, ayrıca Türki 
ye’nin çeşitli yer
lerindeki ihtiyaç

Karamollaoğlu 10 Haziran’da , Erdoğan 11 Haziran günü Bursa da konuşacak, 
Akşener 17 Haziranda Gemlik’te halkı selamlayıp Bayar’ın mezarını ziyaret edecek

Karamollaoğlu, Enloğan ve ftfcşener geliyor

Saadet Partisi Genel 
Başkanı ve Cumhur 
başkanı Adayı Temel 
Karamollaoğlu, 10 
Haziran 2018 Pazar 
günü saat 17.00’de 
Bursa Atatürk 
Stadyum Meydam’n 
da halka seslenecek. 
Konu ile alakalı ola 
rak bilgi veren Saa 
det Partisi ilçe Baş 
kanı Ahmet Vakkas 
Yıldız yaptığı açıkla 
mada şunları 
söyledi: “Bilge 
Başkanımız Sayın 
Temel Karamollaoğ 
lu’nun bugüne kadar 
çeşit li illerde düzen 
lediği mitinglere on 
binlerce vatanda şı 
mızın katılım sağla 
masını Saadet Par- 
tisi’ne olan tevec

KAYIP BEKO 220 TR AS0000073066 MARKA NUMARALI YAZAR KASAMIN 
RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

AZRA FIRIN UNLU MAMÜLLER - NEDİM YILDIZ 
GEMLİK V.D. 27461332198

duyan okullara 
kitap desteğinde 
bulunuyor.
“Atatürkçülük sözle 
değil eylemle olur” 
Konuyla ilgili konu 
şan Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şube Başka 
nı Muhammet Usta, 
kitap desteği veren 
Atatürk sevdalıla 
rina teşekkür ede 
rek böyle bir kütüp 
hane oluşturmanın 
gururunu yaşa

cühün arttığının is 
patı olarak görüyo 
ruz. Teşkilat olarak 
hazırhklanmızı 
şimdiden tamamla 
dığımız mitingimize 
saygıdeğer Gemlikli 
kardeşlerimizi de 
bekliyoruz. Mitinge 
gelmek isteyen 
kardeşlerimiz için 
iskele meydanından 
saat 16.00’da ücret
siz olarak otobüs 
kaldırılacağız. Mitin 
ge özel aracı ile katıl 
mak isteyen kardeş 
lerimiz içinse hare 
ket yerimiz UÜ Asım 
Koca bıyık yerleşkesi 
önü ve saat 13.30 
olacaktır. Araçlar 
konvoy halinde hare 
ket edecek olup 
Karamolla oğlu

dıklarını söyledi. 
Usta, konuşmasını 
şöyle sürdürdü; 
“Atatürk ve cumhu 
riyete karşı mesnet
siz eleştiriler devam 
etse de bizi er ülke 
miz ve geleceğimiz 
için çalışmaktan 
geri durmayacağız. 
Atatürkçülük sözde 
değil, özde ve 
eylemle olmalıdır 
diyerek başladığı 
mız çalışmalarımıza 
gençlerimiz için

Kestel’de 
karşıladıktan sonra 
hep birlikte miting 
alanı na gelinecek
tir.’’ dedi.

ERDOĞAN BURSA 
YA GELİYOR 
24 Haziran Pazar 
günü yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili 
seçimleri nedeniye 
Bursa ya gelecek 
siyasilerden biri de 
AKP Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan. Erdoğan 11 
Haziran Pazarte si 
günü Bursa da mi 
ting düzenleyecek. 
AKŞENER GELİYOR 
öte yandan, İyi 
Parti’den yapılan 

oluşturduğumuz 
kütüphanemiz ile 
devam ediyoruz. 
Gençlerimize 
okuma alışkanlığı 
kazandıracak ve 
onları Atatürk’ün 
yolunda aydın 
bireyler haline 
olarak yetiştirmek 
için çağdaşlık 
yolunda yürümeye 
devam edeceğiz. 
Tüm gençlerimizi 
derneğimize 
davet ediyoruz.’’

açıklamada, İyi Parti 
Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı 
adayı Meral 
Akşener’in 17 Hazi
ran 2018 pazar günü 
Gemlik’e otobüsle 
gelerek ilçe halkını 
otobüsten 
selamlayacağını 
açıklandı.

BAYAR ANITINI DA 
ZİYARET EDECEK 
iyi Parti
Genel Başkanı Meral 
Akşener’in Gemlik 
turundan sonra 
Umurbey’e giderek 
merhum 3.
cumhurbaşkanı 
Celal bayar’ın Anıt 
Mezarındaki kabrini 
ziyaret ederek dua 
edeceği öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İMİM!!
Son yıllarda Dünya 
Sağlık Örgütü dahil 
bir çok sağlık 
teşkilatının ve 
uzmanların odaklan 
dığı konulardan biri 
teknoloji bağımlılı 
ğı. Çocuklarda 
teknoloji ve internet 
bağımlılığı ilgili 
uyanlarda bulunan 
Psikiyatri Uzmanı 
Doç. Dr. Onur 
Noyan, aile kontro 
lünün önemine 
dikkat çekti. 
Psikiyatri Uzmanı 
Doç. Dr. Onur 
Noyan, teknoloji 
bağımlılığı yaşının 
düştüğünü be
lirterek, "Ama bu 
sadece ergenlerin 
sorunu değil, artık 
yetişkin insanların 
da sorunu. Yani in
ternet bağımlılığı 
sebebiyle üniver
siteyi bitiremeyen 
bir sürü insan var. 
Internet bağımlılığı 
sebebiyle yurtta, 
okulda, evinde 
kendi başına 
yaşayan insanlar 
var." dedi. Doç. Dr. 
Noyan, kişinin 
bağımlı olup

olmadığının bazı 
kriterlere göre 
değerlendirildiğini 
söyledi.
İnternetten, 
teknolojiden, oyun
lardan kopamaya- 
cak bir noktaya 
gelindiğinde artık 
"oyun ya da inter
net bağımlılığı" 
gibi kavramlardan 
söz etmenin 
kolaylaştığını ak
taran Noyan, aile 
içerisinde saygı 
görmeyen bireyin, 
sanal alemde ken
disine yapay bir 
güven ortaya 
çıkardığını kaydetti. 
Noyan, bu yapay 
güvenin de kişinin 
"oyun olarak 
gözüken cinayet ya 

da intihar 
araçlan"nın 
peşinden sürüklen
mesine sebep 
olduğunu işaret 
ederek, bağımlı olu
nan nesneyle olan 
ilişkinin seviyesinin 
çok önemli 
olduğunu 
vurguladı.
ANNE BABA 
İNTERNET 
KULLANMAYI 
BİLMELİ, 
BİLMİYORSA 
ÖĞRENMELİ 
Teknoloji 
bağımlılığının 
beyinde yaptığı 
zararların 
neredeyse 
uyuşturucu madde 
kadar fazla 
olduğunun 

görüldüğüne dikka 
ti çeken Noyan, 
şöyle devam etti: 
"Bu, bence en 
kritik nokta. 
Teknoloji ve inter
net bağımlılığını ön
lemek amacıyla 
ailelere düşen bazı 
görevler var. 0-2 
yaş aralığında 
çocukların hiçbir 
şekilde internet, 
televizyon, bilgisa
yar ve telefonla 
temas etmemesi 
lazım. 2 yaştan 
sonrasında da 
ailenin belirlemiş 
olduğu zaman 
dilimleri içerisinde, 
bu tabii ki 5-10 
dakikayı geçmeyen 
aralıklarla, yaşa 
göre giderek 
yavaş yavaş 
artırılabilecek 
şekilde düzenlen
meli. Çocuğun 
okul çağı 
başladıktan sonra 
da aileyle birlikte, 
planlanan zaman 
dilimleri dahilinde 
internetle ya da 
teknolojik aletlerle 
temas etmesi 
gerekiyor."

Konutlarda imar ve 
iskân sorununu 
çözmesi hedefle
nen imar barışı için 
başvurular yarın 
başlıyor. Belirlenen 
esaslara göre 2 
katlı, kendine ait bi
nada oturan birinin 
Yapı Kayıt Belgesi 
için ödeyeceği 
bedel 125 me
trekare evde orta
lama 3 bin 200 TL 
olarak hesapla 
nıyor. 13 milyon 
konutun imar ve 
iskân sorununu 
çözmesi hedefle
nen Yapı Kayıt Bel
gesi verilmesine 
ilişkin düzenle
menin usul ve 
esasları Resmi 
Gazete’de yayım 
landı. İmar barışı 
için başvurular 8 
Haziran Cuma 
(yarın) saat 13.00’te 
başlayacak.
Başvurular e-devlet 
ya da Çevre ve 
Şehircilik il müdür
lüklerinde Yapı 
Kayıt Belgesi For- 
mu’nu doldurmak 
suretiyle yapılacak. 
‘CEP’E MESAJ 
GELECEK

Form doldurulduk
tan sonra, 24 saat 
içinde şahsın mobil 
telefonuna banka 
hesabı ve 
yatırılması gereken 
bedele ilişkin bilgi 
mesajı gelecek. 
Yalan ve yanlış 
beyanda Yapı Kayıt 
Belgesi iptal edile
cek, ödedikleri 
para Hazine’ye 
gelir kaydedilecek. 
İnşaat halindeki 
yapılar da yapı 
kayıt belgesi ala
bilecek. Düzenleme 
kapsamında Yapı 
Kayıt Belgesi be
deli, yapının 
bulunduğu arsanın 
1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanunu’na 
göre belirlenen 
emlak vergi değeri 
ile yapının yaklaşık 
maliyet bedelinin 
toplamı üzerin 
den, konutlarda 
yüzde 3, ticari 
kullanımlarda 
yüzde 5 olarak 
belirlendi.
Yapıların yaklaşık 
maliyet bedeli 
200 TL ile
2 bin TL arasında 
değişiyor.

CflCLflR EV YEMEKLERİ
TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN ■ PİDE ■ PİZZA 

Taş Fırında Tadı Bir Başka

EVSEMEKLERİ TA$ PİRİN Pide LAHMACUN PIUA , ,

Ey yem^KLEİn LAHMACUN PİDE•PİZZA |
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Ev Yemeklerinin Tadına 
Dayamayacaksınız.

Bursa Kebabı - Çorba Çeşitlerı 
Taş Fırında Pide - Lahmaci111 - 
Kayhan Usulü Cantık - Pİ2*u 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK
Tel: 0 224 513 69 50



Gemlik Körfez Sayfa 68 Haziran 2018 Cuma

GMRIlSlnikH3IMl$WJ
Gemlik ilçe spor sa
lonunda kalabalık 
seyirci karşısında 
oynanan müsabaka 
nın 1. periyotu 
12:12,2 .periyotu 
18:14,3 periyotu 
21:19 son periyotu 
22:27 önde tamam
layan Bolu spor 
müsabakadan 1 
sayı fark ile mağlup 
ayrıldı. Müsabaka 
da Gemlik adına 
Serdar Yavuz16 
sayı, Melih Kabakçı 
16 sayı ve Gökhan 
Şenol 9 sayı ile oy
narken Bolu Spor’- 
dan Hakan şanlı ve 
Oğulcan M. Deniz 
14 sayı ile 
oynadılar.
Gemlik Basket
bolün 1 sayı ile 
kazandığı müs
abakada Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz,Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Em
niyet Müdürü Ab- 
dülkadir Yüce, 
Jandarma Karakol 
Komutanı Binbaşı 
Barış Bozkurt, Ak

Parti Bursa millet 
veli adayı Zafer Işık, 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar, Milliyetçi 
Hareket Partisi ilçe 
başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
international Ar
mored Group 
ceosu Dr. Anton 
Svetoslavov Stefov, 
Türkiye Genel 
Müdürü Alper 
Alpay ve Gemlik 
Basketbol Kulübü 
Başkanı Berkay 
Bulut müsabakayı

son dakika kadar 
izleyerek destek 
verdiler.
Gemlik Basketbol 
Kulübü sponsoru 
Dr. Anton Sve
toslavov Stefov 
müsabaka sonrası 
Atatepe tesis
lerinde sporcular 
ile birlikte iftar 
yaptılar. Dr. Anton 2 
yıl içinde 2.Branşda 
2.ligde mücadele 
etmek büyük başarı 
desteğimizin ne 
kadar doğru işlerde 
olduğunu görmek 
bizi ayrıca memnun 
etti bundan sonraki 
süreçte Gemlik için 
desteğimizi 
vermeye devam 
edeceğiz ifadelerini

kullandı. Atatepe 
tesislerindeki 
yemeğe katılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz destek
lerinden dolayı 
Dr. Anton beye 
teşekkür ederek, 
Bu gün alınan 
Boluspor 
müsabakasındaki 
galibiyetten 
dolayı sporcuları 
tebrik etti.
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut 
“I.Lig guru 
bunda iddiamız 
olmamasına 
rağmen iyi mü
cadele ederek 
bolu sporu 1 
sayı ile yendik 
emeği geçen 
herkesi tebrik 
ederim. Kulübü 
müz sponsoru olan 
Dr. Anton bey ve 
Ayrıca bugün bi- 
zlerden desteğini 
esirgemeyerek 
destek olan 
herkese teşekkür 
ederim." dedi

Hükümlülere 
Meslek! Eğitim 

Verilecek

Bursa'da Hükümlülere
M^sldki Eğitim Verilecek

V . - - 1 '
t/, ,'Z - ,.r . • •
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ARANIYOR

ARMUTLU FISTIKLI’DAKİ İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI
AŞÇI ARANIYOR

TEL : O 536 294 19 18

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ABANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAĞLAR EV YEMEKLERİ 
istiklal Caddesi No:l9 

5136950

Bursa'daki ceza infaz kuramlarının atö
lyeleri ve iş yurtlarında çalışan hüküm
lülere mesleki eğitim verilmesi ve 
mesleki becerilerinin belgelendirilmesi 
amacıyla protokol imzalandı. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ceza infaz 
kuramlarının temsilcileri arasında imza
lanan protokol kapsamında, yaklaşık 2 
bin hükümlü mesleki eğitim alabilecek. 
Eğitimlerini tamamlayan hükümlülere 
kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi 
ve diplomaları verilerek, tahliye 
olduklarında iş bulmaları ve istihdam 
edilmelerinin önü açılmış olacak. 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin 
Dülger, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 
uüZcıTıcncıT lûreıTue, protokoi iı'e CGZ3- 
evlerindeki yaklaşık 2 bin mahkumun 
örgün eğitim kapsamında eğitim alabile
ceklerini ve meslek sahibi olabilecek
lerini söyledi. Dülger, hükümlülerin 
cezaevindeyken liseyi bitirebileceklerini, 
mesleki okul lan tamamlayanların da 
kalfa ve usta olabileceğini belirterek, 
şunları kaydetti: "Bu ciddi bir avantaj bu 
insanlar için. İkinci bir mesele örgün 
eğitim süresini tamamlamadan tahliye 
olduklarında dışarıda onları ciddi bir 
avantaj bekliyor olacak. İstihdamı 
sağlanan kurumda çalışması halinde 
bakanlığımız o kişinin alacağı maaşın 
3'te 2'sini karşılayacak. Bu çok ciddi bir 
avantaj. Bizim istediğimiz haftada 5 iş 
gününden birini bize tahsis etmeleri, . 
kültür dersleri ve diğer derslerini 
vereceğiz biz o bir günde. Bu şekilde 
hem evine AŞ götürecek bu kişiler hem 
de onların gelişimi ve topluma 
kazandırılması hızlanmış olacak. Bu 
çalışmanın Türkiye'ye yayılacağını 
düşünüyoruz." İl Milli Eğitim Müdürü 
Dülger, daha sonra Bursa H Tipi Kapalı 
Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Sefahat
tin Tutkun, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza ve 
infaz Kurumu Müdürü Sabri Karataş ile 
protokolü imzaladı.

BYEGM

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

Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fajçebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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tula satacaklar diMM Çalışma ttaslatıiaı 
axJmA al —----------------------Adalet Bakanı Ab-
dulhamit Gül "Gayri 
menkul satış ve 
tescil işlemleri 
yönünden de tapu 
işlemlerinin, devir 
işlemlerinin noter
lerimiz tarafından 
yapılması hususunu 
Bakanlar Kurulunda 
arz ettik, bu konuda 
sunum yaptık 
Seçim sorası noter
lere devretmeyi 
planlıyoruz"dedi 
dalet Bakanı Abdul- 
hamit Gül, gayri 
menkul satış ve 
tescil işlemleri 
yönünden tapu 
işlemlerinin ve devir

işlemlerinin noterler
tarafından yapılma 
sı hususunu Bakan
lar Kuruluna arz et
tiklerini belirterek, 
"Başbakanımız, 
Bakanlar Kurülu- 
muz tarafından da 
prensipte uygun 
görüldü. İnşallah 
seçimlerden sonra 
da ilgili Maliye 
Bakanlığı ve Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı İle otu
rarak bunun teknik 
ayrıntılarını Türkiye 
Noterler Birliği ile 
çalışacağız ve bu 
konudaki yetkile 
rimizi de noterleri

mize devretmeyi 
planhyorUz" dedi. 
Adalet Bakanı Gül, 
Türkiye Noterler 
Birliği'nde 
gerçekleştirilen 
"Türkiye Noterler 
Birliği 47. Olağan 
Kongresine katildi. 
Kongrede konüşan 
Gül, noterciliğin 
Türkiye'deki hukuk 

sisteminin göz 
bebeği olduğunu 
belirterek, Türkiye 
Noterler Birliğinin 
her zaman Adalet 
Bakanlığıyla uyum 
İçinde çalıştığını, 
sürekli istişarelerde 
bulunarak mesleğin 
daha da gelişmesi 
İçin görüş 
alışverişinde

bulunduğunu 
söyledi. Noterliğin 
kamu hizmeti olarak 
adalet hizmetinin 
önemli bir parçası 
olduğuna değinen 
Gül, hukuki 
işlemlerin belge
lendirilmesi ve 
bu İşlemlere dair 
belgelerin 
saklanması, 
İhtilafların yargıya 
intikal etmeden 
çözülmesi nokta 
sında önemli görev 
üstlendiğini ifade 
etti. Gül, deyim 
yerindeyse noter
lerin hukuk alanın 
da "koruyucu 

hekimlik" görevini 
üstlenen önemli bir 
meslek kuruluşu 
olduğunu söyledi. 
Gül, yıldan yıla 
artan nüfus ile bir
likte kişiler arasın 
daki uyuşmazlık 
arın da arttığına 
dikkat çekerek, 
bunun dava 
sayısını ve mahke 
melerin iş yükünü 
arttırdığını 
vurguladı. İş yükü 
sorununun yargı 
mensupları ile 
vatandaşların 
hukukla ilgili temel 
gündemi olduğunu 
kaydedildi.

Bütün telefonlarda WhatsApp'i yasakladılar
Dünyanın en büyük 
lastik firmaları 
arasında yer alan 
Continental, yakla 
şık 36 bin şirket 
telefonundaki What- 
sApp Ve Snapchat 
uygulamalarını 
gizlilik endişeleri 
gerekçesiyle 
yasakladığını 
açıkladı. Yasağın 
temelinde, telefon 
ve tabletlerde sak
lanan kişi bilgi
lerinin üçüncü 
kişilerin eline geçe
bilme riski yatıyor 
Continental 
sözcüsü, söz

konusu yasak 
kararından 36 biri 
telefonun 
etkileneceğini 
söyledi.
Şirketten yapılan 
resmi açıklamada 
da, telefon Ve 
tabletlerde şak
lanan kişi bilgi
lerinin güvenliğine 
yönelik 
endişelerden dolayı 
yasağın hemen 
yürürlüğe girdiği 
bildirildi.
Açıklamada What- 
sApp gibi hizmet
lerin veri koruma 
konusunda sorunlu

olduğu belirtilerek, 
kişilerin rehber 
kişisel Ve muhteme
len de gizli bilgiler
ine üçüncü kişiler 
tarafından erişim 

sağlanma riski 
olduğu kaydedildi. 
Avrupa’nın yeni 
Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği’ne 
uyum sağlamak için 

gizlilik konusu son 
dönemde firmaların 
en büyük baş 
ağrılarından biri ha
line geldi. Yeni 
yasaya göre gizlilik 

şartlarını ihlal eden 
firmalar gelirlerinin 
yüzde 4'üne varan 
oranlarda para 
cezaları ile karşı 
karşıya kalabi 
lecek.
Continental CEO'su 
Elmar Degenhart 
da, veri koruma 
yasalarına uymanın 
sorumluluğunu 
kullanıcılara 
bırakmayı kabul 
edilemez 
bulduklarını ifade 
ederek, “İşte bu 
yüzden alternatifleri 
güvence altına 
alıyoruz.” dedi.

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEBEKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
DENİZ OTORUsd

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.Saveıhğı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 20 54
Emniyet MOd. 513 10 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 05
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slot. Müd. 613 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 02
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 İİ 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme TeS. S13 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 1Ö 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlear (262) 665 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
PsmukKsto •*»2 00 2d
DBNİZUÇAÖI 813 ••
Paoasus Aiunls Seyahat A3 d2
METRO »ta 13 13
Aydın Turtam d13 20 77
SOaar Turtam d12 1® 72
Kanbarotpu-flaadaş A14 4d 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

Şehirlerarası Oto* 261 54 00 

büı 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 89
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
Mor.5aQ.Ocağı 513 10 05
Tom okay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 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 Anza Yalnız 185

Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 -te 40
Boyza Petrol »13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6103 

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)

IİHİOİİ
VENÜS SİNEMASI 

HÜRKUŞ 
13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Sarışen Sok. Gemlik Tapu Müdürlüğü yanı 

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Temelini eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu attı, açılışını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yapacak

Yeni hastaKiüB açılışı vamlıyoı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

DEVLET HASTANESİ
2016 yılının Mayıs ayında Cihattı Mahal 

lesi’nde temeli atılan Gemlik Devlet Has
tanesi gecikmeli de olsa bugün hizmete 
açılacak.

Yeni yapılan bu hastane yatırımı, T.C. 
devletinin Gemlik’e Büyük Kumla Barajı 
ile birlikte yaptığı en büyük yatırımdır 
diyebiliriz.

200 yataklı olarak başlayan inşaatın 
225 yatak kapasiteye yükseltildiği bilgi
leri aldım. Bir devletin halkına yapacağı 
en güzel hizmetlerden biridir hastane 
yapımıdır. Devamı sayfa 4’de

20 Mayıs 2015 tari
hinde Cihatlı Ma
hallesi altlarında 
temeli atılan 225 
yataklı Gemlik Dev 
let Hastanesinin 
açılışı Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu tarafın 
dan bugün saat 
17.30 da yapılacak. 
İhalesinin ise 83 
milyon liraya

II 

s 
tossa 
to^s 
AEL

09 Haziran CumgtesI Saat: 17.30 Yen Ohatlı Yolu üzeri
yaptırılan 225 
yataklı Gemlik

Devlet Hastanesi, 
2 yıl gecikmeyle

hizmete açılacak.
Haberi sayfa 2’de

Ramazan ve kurban bayramlarında verilecek olan bayram ikramiyeleri emeklileri sevindirdi. 

MfclıilwilwıWıiııiılılılıı 
AKP hükümeti tarafından Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi 
SGK, Bağ Kur ve Emekli sandığı emeklilerine Şeker ve Kurban Bayramları 
öncesi verilmesi kararlaştırılan 1000’er liralık ikramiye dağıtıldı. Haberi syf4’de

SAĞLIK 
V SiGQRTaCILIK

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
TRAFİK SİGORTÂSI - KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN VE DEPREM SİGORTASI 

□ (+90 532 414 36 28) - (+Ö0 224 512 22 39) 
(+90 224 512 22 38) - (+90 850 304 22 39 

# Merkez : Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
A Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

►ü erdogansaglik@hotmail.com

KAPLAN 
Platform

Volkan Kaplan 
Tel: O 537 740 17 27

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 116 
GEMLİK

http://www.lcavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Temelini eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu attı, açılışını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yapacak

Yeni hastanenin açılısı yapılıyor

20 Mayıs 2015 tari
hinde Cihatlı Ma
hallesi altlarında 
temeli atılan 225 
yataklı Gemlik Dev 
let Hastanesinin 
açılışı Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu tarafın 
dan yapılacak 
2015 yılında 
zamanın Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu 
tarafından temeli 
atılan ihalesinin ise

83 milyon liraya 
yaptırılan 225 
yataklı, içinde he
likopter pisti bulu
nan, her türlü 
modern laboratuva 
n, kafeteryası, 
yemek hanesi, yo 
ğun bakım ünitesi, 
gasilhanesi, poli 
klinikleri bulunan 
Devlet Hastane
sinin temelini at 
mak için deniz 
uçağı ile 19 Mayıs 
2015 günü ilçemize 

gelmişti. Bakan 
Müezzinoğlu’nu 
FETÖ ile ilişkilen 
dirilen eski Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
AKP İlçe Başkan 
Yardımcısı Murat 
Yavuz ve Belediye 
Meclis üyeleri 
karşılamışlardı. 
Mehmet Müezzinoğ 
lu temel atma töre 
ninde yaptığı konuş 
mada inşaatın 2016 

yılı 29 Ekim Cumhu 
riyet Bayramı günü 
açamaya geleceğini 
söylemişti.

İNŞAAT GECİKTİ 
Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğ 
lu’nun sözüne kar 
şın, inşaat 29 Ekim 
2016 tarihinde 
bitmedi. Müteahhit 
ek süre alırken, iç 
donanımında bazı 
değişikliklerin 
yapıldığı da öğrenil 

di. Bu arada çevre 
düzenlemesi de 
tamamlanan Gemlik 
Devlet Hastanesi 
nin açılışı sürekli 
uzatıldı.

ÇAVUŞOĞLU 
AÇACAK
24 Haziran Cumhur 
başkanlığı ve millet 
vekili erken seçim
leri nedeniyle tama
men bitirilemediği 
belirtilen Devlet 
Hastanesi’nin açılışı 

bugün saat 17.30 da 
2 yıl gecikmeyle 
Devlet Bakanı 
Hakan Çavuşoğlu 
tarafından yapılak. 
Açılış nedeniyle 
Gemlik Belediyesi 
Hastaneye giden 
yollan asfaltlarken, 
çevre düzenleme
sine de katkıda bu
lundu. Devlet 
Hastanesi inşaatı 
devletin Gemlik’e 
yaptığı en büyük 
yatırımlardır biri.

Cewecl emekli öğretmene plaket «erildi
Mavi kapak projesi kapsamında üçüncü defa tek başına 500 kg mavi kapak toplayarak katkı sağlayan emekli 

öğretmen Zeynep Emine Aydın’a, Temizlik İşleri Müdürlüğü plaket verdi
Gemlik Belediye
sinin yıllardır 
başarıyla gerçek 
(eştirdiği “mavi 
kapak” kampan 
yası, umut olmaya 
devam ediyor. 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
tarafından yürütü 
len mavi kapak 
projesi kapsamında 
üçüncü defa tek 
başına 500 kg mavi 
kapak toplayarak 
katkı sağlayan 
emekli öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’a, Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk ve 
Efe Eren Geri 
Dönüşüm yetkilisi

Necla Siber 
Ceylan plaket 
takdim etti.
Yıllardır projeye 
vermiş olduğu 
desteklerden ötürü 

emekli öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’a, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz adına 
teşekkür eden

Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, ihtiyaç 
sahibi engelli 
vatandaşlara 
ulaştırılmak üzere

2 adet tekerlekli 
sandalyeyi de 
teslim etti.

ATIK YAĞ 
KAMPANYASI 
SÜRÜYOR

Bitkisel atık yağ ve 
atık pil 
kampanyaları 
ile birlikte mavi 
kapak kampan 
yası çalışmalarını 
da ivedilikle 
yürüttüklerini 
ifade eden Ahmet 
Dedetürk, mavi 
kapak kampanya 
sının maddi katkı 
dan çok farkındalığı 
artırmaya yönelik 
bir manevi katkı 

olduğunu ifade 
ederek, “Hem geri 
dönüşüm hem de 
engelli vatandaş 
lan miza araç ve 
malzeme desteği 
bakımından büyük 
önem taşıyan pro 
jeye destek veren 
tüm kişi ve kuruluş 
lara teşekkür 
ediyorum" diye 
konuştu.
70 yaşındaki 
emekli Öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’da ken 
dişine yapılan 
anlamlı jest için 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a ve ekibine 
teşekkürlerini iletti.

Fq^ebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa'da ekipler, 
15 ilde 26 suçtan 
aranan ve bir türlü 
yakalanamayan 
şüpheliyi, 200 
güvenlik kamerası 
İncelemesinden 
sonra yakaladı. 
Genelde kargo 
şirketlerini hedef 
alan zanlı, son işle 
diği suçun ardından 
polis ekipleri tara 
fından yakalandı. 
Bursa'da farklı 
kargo şirketlerinden 
toplamda 385 adet 
cep telefonu ve 
tablet çalan, 15 ilde 
26 ayrı suçtan 
aranan Erol S., 
Bursa polisinden 
kaçamadı. Hakkında 
9 yıl kesinleşmiş 
hapis cezası bulu
nan zanlı, Bursa İl 
emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
güven timleri ve 
hırsızlık büro 
amirliğine bağlı 
ekipler tarafından 
İzmir yolunda kaç
maya çalıştığı ticari 
takside yakalandı. 
Uzun zamandır takip 
edilen ve yakalan 
ması için 200 ayrı

Park Halindeki
Otomobile Kamyon Çarptı

Yalova'da kontrol 
den çıkan bir kam 
yonun çarptığı park 
halindeki otomo
bilde bulunan iki 
kişi yaralandı.
Yalova'da kon
trolden çıkan bir 
kamyonun çarptığı 
park halindeki oto
mobilde bulunan iki 
kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa'dan Ko- 
caeli'nin

güvenlik kamerası 
incelenen Erol S.'nin 
benzer kıyafetler ve 
benzer şekilde olay 
yerlerinden kaçtığını 
tespit eden ekipler, 
şahsı yakalamak 
için yeniden suç 
işlemesini bekledi. 
Erol S., 7 Haziran'da 
bir kargo şirketin 
den çaldığı ve 
içerisinde cep tele
fonu ile tabletlerin 
olduğu tespit edilen 
koliyi Küçük Sanayi 
metro istasyonunda 
bırakarak kaçtı. İn
celedikleri kamera 
görüntülerinde Erol 
S.'nin bisiklet ya da 
ticari taksi ile olay 
yerinden kaçtığını 
tespit eden ekipler, 
şahsın kaçabileceği 
bütün yol

Karamürsel ilçesine 
seyreden Selçuk 
Aydın'ın kullandığı 
16 AG 047 plakalı 
kamyon, Yalova- 
Bursa karayolu 
şehirler arası oto
büs terminali 
mevkisinde 
kontrolden çıkarak 
yol kenarında park 
halindeki 54 RA 682 
plakalı otomobile 
çarptı.
Kazada, çarpmanın 

güzergahlarını kap
atarak ticari taksileri 
incelemeye aldı. 
Bursa İzmir Kara 
yolu üzerinde Mu
danya'ya kaçmaya 
çalıştığı tespit 
edilen Erol S. güven 
timleri tarafından 
kıskıvrak yakalandı. 
Yakalanan Erol S. 
hakkında geçmişe 
dönük yapılan 
araştırmalarda 15 
ilde 26 ayrı suçtan 
arandığı ve 
hakkında 9 yıl 1 ay 
kesinleşmiş hapis 
cezasının olduğu 
tespit edildi. Em

niyetteki işlemle 
rinin ardından adli 
makamlara sevk 
edilen Erol S. tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

etkisiyle devrilen 
otomobilin 
sürücüsü Zafer Kay
nar ve araçta bulu
nan Sergen Çeri 
yaralandı. Bu kişiler 
sağlık ekiplerince 
Yalova Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Olay nedeniyle 
bölgede trafik akışı 
bir süre polis ekip
lerince kontrollü 
sağlandı.

Çaldığı otobüsle kız kaçırmaya 
giderken Bursa'da yakalandı
İstanbul'dan çaldığı 
otobüsle kız 
arkadaşını kaçırmak 
için İzmir'e giderken 
Bursa'da yakıt 
almak için girdiği 
akaryakıt istasy
onunda gözaltına 
alınan otobüs 
muavini M.G. (17), 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Bir otobüs 
firmasında muavin
lik yapan M.G., 3 
gün önce çalıştığı 
yolcu otobüsünde 
tanıştığı genç kıza, 
gönlünü kaptırdı. 
M.G., tanışıp 
arkadaş olduğu kızı 
kaçırmaya karar 
verdi, önceki gün 
M.G., Tuzla'da 
Mehmet Gül'e ait, 
park halindeki 34 
BAD 058 plakalı 
yolcu otobüsünü, 
düz kontakla 
çalıştırıp kaçırdı.

Olayınarkasındanyasakaskcılıiı!
Bursa'da geçtiğimiz 
Şubat ayında 
kalbinin altından 
bıçaklanarak ağır 
yaralanan Osman C. 
kaldırıldığı devlet 
hastanesinde kalbi 
durunca acil tıp 
doktoru sedyeye 
çıkmış ve 
dakikalarca kalp 
masajı yapmıştı. 
Olayın ardından 
başlatılan soruş 
turma kapsamında 
Osman C'yi 
bıçakladığı tespit 
edilen Emin Ç. 
gözaltına alınmıştı. 
Hakkında 'Basit 
yaralama, bıçak 
veya diğer aletleri 
izinsiz olarak satın 
alma, bulundurma 
veya taşıma, kasten 
öldürmeye 
teşebbüs' 
suçlarından dava 
açılan Emin Ç'nin 
yargılanmasına 
başlandı. "Senin 
karın benim karım' 
dedi dayanamadım 
bıçakladım" 
Bursa 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın ilk 
duruşmasına sanık 
Emin Ç, eşi Derya

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

M.G., saat 01.00 
sıralarında yakıt 
almak için Gebze- 
Orhangazi- İzmir . 
Otoyolu üzerindeki 
bir akaryakıt istasy
onuna girdi. İçinde 
yolcusu bulun
mayan otobüsü kul
lanan M.G., 
parasının olmadığını 
söyleyip, veresiye 
yakıt istedi. M.G.'nin 
durumundan şüphe 
lenen istasyon 
çalışanları, jandar
maya haber verdi. 
Olay yerine gelen

Ç, mağdur Osman 
C, yakınlan ve 
avu katlan katıldı. 
Duruşmaya birlikte 
katılan sanık Emin 
Ç'nin eşi Derya Ç. 
ve mağdur Osman 
C'nin yasak aşk 
yaşadığı alınan 
ifadelerde ortaya 
çıktı. Mahkeme 
başkanının olay 
günü yaşananları 
sorması üzerine 
savunmasına 
başlayan sanık 
Emin Ç, eşinin ve 
mağdurun yasak 
aşk yaşadığını, 
bunu ilk öğren 
diğinde tarafların 
kendisinden özür 
dileyip pişman 
olduklarını dile 
getirdiğini fakat 
kendisinden gizli 
ilişkilerine devam 
ettiklerini belirterek, 

Orhangazi Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri, otobüsün 
İstanbul'da çalındı 
ğım belirleyip, 
M.G.'yi gözaltına 
aldı.
Jandarmadaki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen M.G., 
çıkarıldıkları 
mahkemede, tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Otobüs ise 
sahibine teslim 
edildi.

olay günü tartıştığı 
eşi Derya Ç'nin evi 
terk edip Osman 
C'ye gittiğini ve 
Osman C'nin ken
disini arayıp 'Senin 
karın artık benim 
karım' dediğini, 
bunu kendine yedi- 
remeyip mağduru 
bıçakladığını belirtti. 
Emin Ç. ifadesinde, 
"Derya ile uzun 
zamandır evliyim. 
Osman da benim 
arkadaşımdı. Karım 
ve arkadaşım yasak 
aşk yaşamaya 
başlamış. Bunu bir 
şekilde öğrendim ve 
taraflara neler 
olduğunu sordum. 
İkisi de bana 
yaşananların hata 
olduğunu, pişman 
olduklarını ve bir 
daha olmayacağını 
söylediler.
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filine Bakı$ Sırine'ye 25. nardım TIBiwIa cıMı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

DEVLET HASTANESİ
Çünkü bu hizmet halkı doğrudan il

gilendirir.
O’nun yaşama tutunmasını sağlayan 

çok önemli bir sektördür hastaneler.
Zengini de, fakiri de zamanı geldiğinde 

mutlaka hastanelerden yararlanır.
Halkın sosyal güvenlik kurumlan ara 

cıhğıyla ücret vermeden yararlandığı bu 
kurumlar günümüzde ileri teknolojilerle 
donatılmış hastaneler ile sağlık sorunları 
daha kolay çözüm buluyor.

Sağlık hepimize lazım, bozulan sağlığı 
tedavi etmekte o kadar önemlidir.

Bizim çocukluğumuzda ve gençlik 
yıllarımızda, Gemlik’in nüfusu 8-10 ve 15 
binlerdeydi.

Gemlik’te bir hükümet doktoru (Dr. 
Mustafa Karbay), bir belediye doktoru (Dr. 
Aziz Ataoğuz) bir de Verem Savaş Dispan 
seri doktoru (Nimet Ataoğuz) vardı.

Kurum Doktoru rahmetli Cahit Yorul
maz, Dr. Naci Özokur yanında serbest 
Doktor olarak da Abdullah Hacıtahiroğlu 
Öztemiz vardı.

Sağlık Hizmetleri sınırlıydı.
Devlet Hastanesi’ne ANAP iktidar ı d<" 

minde kavuştuk.
Belediye Başkanı Hakkı Çakır /A < 

me Otel ve Kaplıcası Hastaneye c < vrild
Sonra GEMPORT tarafından yaptırılan 

bugün kullandığımız o günlerin modern 
ve çelik konsiriksiyon hastanesi devreye 
girdi.

Yaklaşık 25 yıldır bu hastane ve perso 
neli hekimleriyle Gemlik ve çevre illerden 
gelen halka hizmet veriyor. Ama artık hem 
eskidi hem de artan nüfusumuz 
karşısında yetersii Kaıaı.

Sağlık Bakanlığının yurt genelinde 
başlattığı yeni hastane projeleri ile Kara
cabey, İnegöl, Mustafa Kemalpaşa’da 
yeni hastaneler yapılırken, Gemlik’te arsa 
sorunu nedeniyle Bakanlık hastane 
yapamıyordu.

Anayasa’nın değiştirilmesiyle eski maki
lik alanların hâzineye devriyle arsa 
sorunu çözülünce yeni Gemlik Devlet 
Hastanesi yapımı için adımlar atıldı.

2016 yılında o günlerin Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu tarafından da temeli 
atılırken, 2 yılda bitirileceği açıklandı. 
İhale şartnamesinde de süre belliydi.

Arazinin sert ve kayalık oluşu başta 
gecikmelere nede fi oıau.

Biz de bir söz vardır, “Geç olsun ama 
temiz olsun’’ diye.

Bugün yeni hastanemizin açılışı 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 
tarafından yapılacak.

Bu açılışın inşaatın bitimi ve iç donanı 
minin tamamlanmasıyla mı yapıldığını 
bugün göreceğiz.

Eğer hastanenin eksikleri varken açılışı 
yapılıyorsa bunun adı açılış değil, seçim 
yatırımı olur.

İnşallah, öyle değildir ve yeni hastane
miz de artık hasta bakımı gerçekleşir.

Bu hastanenin yapımında emeği geçen 
herkese Gemlik Halkı teşekkür etmeli. 
Ben edî vurn._______________________

İHH Gemlik Tem 
silciliği, 2018 yar 
dim TIR’ı çalışma 
lan kapsamında 
son üç yıl içinde 25. 
yardım tırını Suriye 
ye gönderdi. 
IHH’nın Ramazan 
Yardımları projesi 
kapsamında Gem
lik'ten toplanan 
gıda, kuru bakliyat, 
un ve çok sayıda 
battaniye Ahmet 
Dural Meydanı’nda 
yapılan uğurlama 
programı sonra 
sında Suriye’deki 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere 
yola çıktı.
Törene Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, İHH Gemlik 
Temsilcisi Hasan 
Subaşı, Ak Parti 
İlçe Başkanı Yaşar 
İslam’ın yanı sıra 
çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim 
okunması ile 
başlayan yardım 
TIR’ı uğurlama 
töreninde konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, emeği 
geçenlere teşekkür 
ederek, mazlumun 
duasıyla Allah’ın 
arasında hiçbir 
perde yoktur. Bu 
gün Suriyeli kardeş 
lerimiz dünyanın 
mazlumlarıdır.

Bizim onlara 
yapmış olduğumuz 
yardımlar hem 
şahsımızın hem 
devletimizin 
sadakasıdır. Yardım 
eden ve emeği 
geçenlerden Allah 
razı olsun. Rabbim 
inşallah tüm dünya 
Müslümanları na en 
kısa zamanda 
gerçek bayramlar 
yaşamayı nasip 
etsin” dedi.

İHH Gemlik Temsil
cisi Hasan Subaşı 
da, Ramazan 
Yardımları projesi 
kapsamında 25. 
Yardım tınnı 
uğurlamanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade 
ederek yardım eden 
herkese teşekkür 
etti. Konuşmaların 
ardından dualarla 
birlikte yardım tın 
yola çıktı.

Ramazan ve kurban bayramlarında verilecek olan bayram 
ikramiyeleri emeklileri sevindirdi.

Miı iaırauı iimmimw ililin
AKP hükümeti tara 
fından Cumhurbaş 
kanlığı ve milletvekili 
seçimleri öncesi 
SGK, Bağ Kur ve 
Emekli sandığı 
emeklilerine Şeker 
ve Kurban Bayram 
lan öncesi verilmesi 
kararlaştırılan 
1000’er liralık 
ikramiye dağıtıldı. 
Üç günde piyasa 
lara verilen bayram 
ikramiyesi durgun 
olan piyasaları 
canlandırdı.
Dün, SGK’lardan 
emekli olanların 
1000 liralık ikrami 
yelerinin dağıtımı 
nedeniyle Ziraat 
Bankası Halk 
Bankası Şubele

ri’nde uzun kuyruk
lar oluşturuldu.
1000 lira bayram 
ikramiyesini

alanların bazılarının 
eksik para alması ise 
yakınmalara neden 
oldu.

Kesintilerin neden 
kaynaklandığını 
emekliler 
öğrenemediler.

KftŞCDC 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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BlWsiWl'feEllM
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, "Yılın 
her sezonunda 
sürekli indirimli 
satış yapan büyük 
mağazalar 
inandırıcılıklarını 
yitirdi. Tüketiciyi 
yanıltmaya yönelik 
indirimli satış 
uygulamalarına 
çekidüzen geti 
ölmelidir" ifadesini 
kullandı 
Palandöken, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
büyük mağazaların 
vitrinlerinde göz 
aşinalığı yaratan ve 
sonu gelmeyen in
dirimli satışlar ile 
tasfiye ilanlarına 
çözüm bulunması 
gerektiğini belirtti. 
Vatandaşların artık 
vitrinlerdeki indirim 
ilanlarına 
inanmadığını savu
nan Palandöken,

"Yılın her sezo
nunda sürekli in
dirimli satış yapan 
büyük mağazalar 
inandırıcılıklarını 
yitirdi. Tüketiciyi 
yanıltmaya yönelik 
indirimli satış 
uygulamalarına 
çekidüzen getir
ilmelidir" 
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 
getirilmediğinden 
piyasalarda düzen
sizlik oluşmaktadır. 
Eskiden indirim 
izinlerini ilgili 
meslek odaları 

verirdi ve bu 
odaların logoları 
indirim etiket
lerinde mutlaka 
bulunurdu. 
Bu düzenlemenin 
yeniden getiril 
mesi durumunda 
tüketicinin 
yanılmasının 
önüne geçilecektir. 
Nasıl AVM’lerin 
çalışma saat 
lerinin, büyük 
mağazaların, 
perakende sek
törünün kural 
farının olması 
nı istiyorsak, in
dirimli satışlar 
da Avrupa’da 
olduğu gibi ülke 
mizde 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."

Bina inşaatı maliyet 
cmleteiııiM

Bina İnşaatı Maliyet 
Endeksi (BİME), 
bu yılın üçüncü 
çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 4,8 
artış kaydetti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın üçüncü 
çeyreğine ilişkin 
BİME sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre, üçüncü 
çeyrekte BİME, bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 4,8, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 

yüzde 22,1 ve dört 
çeyrek ortalama 
larına göre ise 
yüzde 17,1 artış 
gösterdi.
BİME'de 2017 yılı 
üçüncü çeyreğinde 
işçilik endeksi bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 2, 
malzeme endeksi 
ise yüzde 5,6 arttı. 
Geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
işçilik endeksi 
yüzde 12,9 ve 
malzeme endeksi 
yüzde 25,1 yük
seldi.

CfiĞLfiR EV YEMEKLERİ
TAS FIRINDA PİDE LAHMACUN - PİDE - PİZZA

Taş Fırında Tadı Bir Başka

WHB EV YEMEKLERİ LAHMACUH-l'İDE-l’iZZA

Tas Fınııda

EV YEMEKLERİ TAS PİRİM PİDE LAHMACUN PİZZA

-t»

Ev Yemeklerinin Tadına 
Dayamayacaksınız...

Bursa Kebabı - Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide ■ Lahmacun - 
Kayhan Usulü Cantık '■ Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK
Tel: 0 224 513 69 50
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Canlı hayvan ve 
hayvansal ürünler 
ihracatında dünya 
nın ilk üç ülkesi 
arasında yer alan 
Hollanda'nın 
hayvancılık sek
töründeki lider 
firmaları, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ev 
sahipliğinde düzen
lenen organizasyon 
da BursalI firmalar 
ile ikili iş görüş 
meleri gerçekleş 
tirdi.
Bursa hayvancılık 
sektörüne yönelik 
incelemelerde bu
lunmak üzere Hol
landa Ankara 
Büyükelçiliği Tarım 
Ofisi koordinasy
onunda Türkiye'ye 
gelen Hollanda 
Hayvancılık Sek
törü Ticaret Heyeti, 
BTSO tarafından 
düzenlenen ikili iş 
görüşmeleri 
etkinliğinde Bursalı 
firmalarla bir araya 
geldi. Aralannda 
Hollanda Eski Tarım 
ve Dış Ticaret

Bakanı Henk Ble 
ker'in de yer aldığı 
Hollandal112 firma 
nın üst düzey tem
silcileri ile iş görüş 
meleri gerçekleş 
tiren BTSO üyeleri, 
yeni işbirliklerinin 
yollarını aradı. 
Etkinliğe BTSO 
Meclis Başkan 
Yardımcısı Murat 
Bayizit, Hollanda 
Büyükelçiliği Tarım 
Müşaviri Jaap Sat- 
ter, TİGEM Genel 
Müdür Yardımcısı 
Halil İbrahim 
Özbayat ve 20'den 
fazla Bursalı firma 
katıldı. Etkinliğin 
açılış konuşmasını 
gerçekleştiren 
BTSO Meclis

Başkan Yardımcısı 
Murat Bayizit, 
Bursa'nın tarım ve 
hayvancılık sek
töründe Türkiye'nin 
önde gelen 
şehirlerinden biri 
olduğunu söyledi. 
Bursa'da yılda orta
lama 500 bin ton 
süt üretimi ve 10 
bin ton kırmızı et 
üretimi gerçekleş 
tirildiği bilgisini 
veren Bayizit, 
hayvancılık sek
törünün rekabet 
çiliğini artırmayı ve 
firmaların küresel 
pazardan daha 

fazla pay alabilme 
lerini sağlamayı 
hedeflediklerini be
lirtti. Tarım ve

hayvancılık sektö 
ründe ticaret hacmi 
150 milyar Euro'yu 
aşan Hollanda'nın 
Bursalı firmalar için 
önemli bir pazar 
olduğuna dikkat 
çeken Bayizit, "Hol
landa ile ilişkileri 
mizi geliştirmek 
adına bu etkinlik 
büyük bir fırsat. 
Şehrimizdeki 
yatırım olanaklarını 
yerinde görmeleri 
ve yeni iş bağlan 
tılarını araştırmaları 
için HollandalI 
firmalarımızı Bur
sa'da ağırlamaktan 
memnuniyet duyu 
yoruz" dedi 
Hollanda 
Büyükelçiliği Tarım 
Müşaviri Jaap Sat- 
ter, Türkiye'nin 
ekonomi alanında 
çok büyük bir 
potansiyele sahip 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'nin tarım 
ekonomisi alanında 
dâ dünyanın dev
lerinden biri olma 
yönünde hızla ilerle 
diği belirtildi

Bursa'da 
üreîîcinin viizü 
şeftali ila güldü

ARMUTLU FISTIKLIDAKİ İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI
AŞÇI ARANIYOR

TEL: 0 53629419 18

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAĞLAR EH YEMEKLERİ 
istiklal Caddesi No: 19 

5136950

ttnııı 
tamısın 

mnıtp 
2*111111 IINIH Stall
11535318181111

Türkiye'nin bir numaralı şeftali üretim 
merkezi Bursa'da, şeftali bolluğu ve 
fiyatları üreticiyi sevindirdi. 
Ürünü toplamaya başlayan üretici ve 
tüccarlar, 3-4 liradan açılan alım 
fiyatlarının düşmesinden korkuyor. 
Meyve suyu için toplanan daha küçük 
ve olgunlaşmış şeftalinin kilosu ise 30 
kuruştan satılıyor. Bu durum üreticinin 
tepkisine sebep oluyor. 
Bursa denilince akla ilk gelen meyveler
den olan şeftalinin hasadına başlandı. 
Sıcak havadan etkilenmek istemeyen 
tarım işçileri, erken saatlerde başladığı 
toplama işini öğle saatlerine kadar 
bitiriyor. Türkiye'nin en önemli şeftali 
merkezlerinden olan Bursa, İzmir ve 
Aydın'a şampiyonluğu kaptırmamak için 
çaba sarf ediyor.
Geçtiğimiz yıl 180 bin ton şeftali hasadı 
gerçekleştirildiğini belirten şeftali 
tüccarı Nazif Topsever, "Bu sene 200 bin 
tonu bulacağını düşünüyoruz. Yeni ek
ilen ağaçlar meyve vermeye başladı. 
Bunun haricinde bu şene mahsulde iyi 
sonuçlar elde edildi. İnşallah 3-4 lira 
arasında açılan alım fiyatları düşmez. 
Geçtiğimiz sene de aynı şekilde 
başlamış ancak 1,5 liraya kadar 
düşmüştü. Şu anda piyasayı belirleyen 
ihracat oluyor. Ürün bollaşınca piyasa 
da belli oluyor. Umarın fiyatlar 3-4 lira 
arasında devam eder" dedi.
Geçtiğimiz sene 180 bin tonun 120 bin 
tonunu ihracata ayırdıklarını belirten 
Topsever, "Rusya ile olan iyi ilişkiler biz- 
leri umutlandırıyor. Avrupa'ya belki 
direk göndermiyoruz. Ancak dolaylı 
olarak onlara da ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Diğer ülkele açılan 
kapılar ise bu seneki 200 bin tonluk 
hasadın 150 bin tonunun ihracata 
gideceğini ortaya koyuyor. Eğer bu 
gerçekleşmez ise piyasanın 
kötüleşebileceğini söyleyebiliriz.
Umarım bu olmaz. Çünkü iç piyasada bu 
kadar ürün tüketilmez" diye konuştu. 
Bursa ovasında 35 dereceyi buian sıcak 
altında şeftali toplayan çiftçiler, meyve 
suyu için topladıkları küçük ve 
olgunlaşmış şeftalinin 30 kuruştan 
alınmasına isyan etti. Bir işçinin günlük 
maliyetinin 70-80 lirayı bulduğunu be
lirten üreticiler, meyve suyu için 
toplanan şeftalinin masraflarını 
karşılayamadığını ifade etti

Fgfcebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Borcunu yapılan duan natandaşa müjde
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 
"Genel Sağlık 
sigortalılarımıza 
yapılandırma kap 
samında borçlarını 
faizsiz olarak 31 
Aralık 2018 tarihine 
kadar ödeme imkanı 
verildi. Bu tarihe 
kadar da borcuna 
bakıl madan tüm 
sağlık hizmet
lerinden yararlan
abilecek" dedi.
7143 sayılı "Vergi ve 
Diğer Bazı Alacak 
lann Yeniden 
Yapılandırılmasına 
ilişkin Kanun", 
Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın onayının 
ardından yürürlüğe 
girdi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından 
konuya ilişkin 
yapılan açıklamada, 
2 Haziran tarihi 
itibariyle hem elek
tronik ortamda hem 
Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bağlı il 
müdürlükleri ve 
sosyal güvenlik 
merkez müdürlük
lerinde, hem de 
posta yoluyla 
yapılandırma 
başvurularının 
alınmaya 
başlanıldığı ve şu 
ana kadar 42 bin

164 başvuru olduğu 
belirtildi.
Yapılandırma için 
herhangi bir teminat 
istenmeyecek, 
yapılandırma kapsa 
mında yapılacak 
ödemeler tutarında 
tatbik edilen 
hacizler kaldı rı la 
cak. Ayrıca yapılan 
dırmadan yararla 
nanların borçların 

dan dolayı icra 
takibi ve haciz 
işlemleri yapılmaya 
cak. Bu yapılandır 
maya başvurup ilk 
taksiti ödeyen 
işverenler "borcu 
yoktur" yazısı ala
bilecek, bu sayede 
kamu ihalelerine 
girebilecek, nefes 
kredisi başvuru 
sunda bulunabile

cek. En önemlisi de 
istihdam teşviklerin 
den yararlanmaya 
başlayacak. Bağ- 
Kur sigortalıları da 
Ziraat Bankası ile 
yapılan kredi anlaş 
masıyla yapılan 
dırma kapsamında 
borcunu peşin 
ödeyerek veya don
durulan hizmet 
sürelerini ihya ed
erek emekli olabile
cek. Yapılandırma 
Kanunu ile prim 
borcu bulunan 
işverenler, esnaf, 
çiftçi, primini kendi 
ödeyen sigortalılar 
ve genel sağlık 
sigortalılar için

büyük bir ödeme 
kolaylığı getiriliyor. 
Özellikle peşin 
ödemelerde çok 
büyük bir avantaj 
sağlanıyor.
Yapılandırma 2018 
Mart ayı ve öncesi 
dönemlere ait sig
orta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari 
para cezaları, rücu 
alacakları, yersiz 
bağlanan gelir ve 
aylıklardan doğan 
alacaklar, Bağ-Kur 
sigortalılarının daha 
önce dondurulan 
hizmet sürelerinin 
ihyası halinde 
doğacak prim 
borçlarını kapsıyor.

Ilı

HalheBalııiHlıamearanltfilıılMaıicMiıleıiıerti!I
hakkı olup 
süresi içinde 
başvurmayanlara 
ve başvuru yapıp 
peşinatını veya tak
sitlerini yatırmadığı 
için hakkını kaybe
denlere 30 Kasım'a 
kadar başvuru ve 
ödeme imkanı 
sunduk.
Kullanıcısı olup da 
Hâzineye ait tarım 
arazilerini satın 
almak isteyen 
ancak süresi içinde 
başvuramayanlara

peşinatını veya tak-7 Eylül'e kadar başvuru yapma,

Maliye Bakanı 
Naci Ağbal 
hazine arazilerini 
kullananlara 
müjdeyi verdi. 
Kullanıcısı 
olup da Hâzineye 
ait tarım arazi 
lerini satın 
almak isteyen 
için başvuru 
süresi 7 Eylül'e 
kadar uzatıldı. 
Maliye Bakanı 
Naci Ağbal: 2B 
arazilerini doğ 
rudan satın alma

şiflerini zamanında 
yatıramayanlara da 
30 Kasım'a kadar 
ödeme imkanı 
getirdik.
İstanbul'un Sultan- 
beyli ilçesindeki 40 
yıllık sorunu 
çözüme 
kavuşturduk.
Belediyeye de
vredilen 
taşınmazlar, 200 bin 
civarındaki fiili 
kullanıcısına uygun 
bedelle satılacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 180
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanmMüd. 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 23 941 ’ 1

a VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
I C.Savcıhğı 513 10 53
C^avcı Yrd. 813 29 54
Emniyet Mûd. 813 ‘•° 28 OTOBÜS

■ . w ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)
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Famukkale ®12 o o 20
DENİZ UÇAÖI 0130013
P»0«oub Akmlo S*yah«t 314 03 02
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOmr Turizm 012 1O 72
KanbaroQIu-Eaaday «14 48 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B
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Davlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

t
R

TAKSİLER

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

1
Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz st3 10 4a
Boyza Potrol 013 ot 03

Gemlik Karfez
OtMLİK'İN İLK «ONLOK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6104 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEHlİltaM
VENÜS SİNEMASI 

HÜRKUŞ 
13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30 

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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90 milyon liraya mal olan yeni Gemlik Devlet Hastanesi’nde bugünden başlanarak bazı branşlarda hasta hizmeti veri<eceK

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijguler@hotmail.com

SAĞLIK
Cumartesi günü temeli 2015 yılı Mayıs 

ayında atılan yeni Gemlik Devlet Hastanesi 
nin açılış töreni vardı.

Yeni hastane belirlenen tarihte bitirile 
memiş de olsa tamamlanarak açılması 
Gemlik için bir kazahımaır-

Yıllar çabuk geçiyor.
Gemlik’te hiç hastane yokken, Terme Otel 

ve Kaplıcası’nın hastaneye çevrilerek has 
ta hizmeti başlatılmasının ardından Manas 
tır’da yapılan 150 yataklı hastanenin Gem- 
lik’in ihtiyacına yetmemesi, yer sorunun 
aşılmasıyla yeni hastaneye kavuştuk. 4'de

Yapımına üç yıl önce 
başlanan 30 dönüm 
arazi üzerinde T bin 
metrekarelik kapalı 
alana sahip ve 90 mil 
yon liraya mal olan 
yeni Gemlik Devlet 
Hastanesi, Başbakan 
Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu’nun katilı 
mıyla açıldı. 261 
yataklı Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde hasta 
kabulüne başlandı. 
Haberi sayfa 2’de

IITSölloidarıldnyaııılaııftrınaliaşMirnlarılıaslaılı
18 Mayıs 2018 tarih li Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı ka
nundan yararlanmak isteyen üyelerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuruda bulunması gerekiyor. Haberi sayfa 4’de

SAĞLIK
S i G □ RT a C I L I K

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
TRAFİK SİGORTASI - KASKO -

EV VE İŞYERİ YANGIN VE DEPREM SİGORTASI 

□ (+90 532 414 36 28) - (+90 224 512 22 39) 
(+90 224 512 22 38) - (+90 850 304 22 39 

# Merkez : Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
# Şube 1 Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK 

® erdogansagllk@hotmall.com

KAPLAN 
İv |P Platform 

Volkan Kaplan
Tel: O 537 740 17 27

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 116 
GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
lezna/eksi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadrijguler@hotmail.com
mailto:erdogansagllk@hotmall.com
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90 milyon liraya mal olan yeni Gemlik Devlet Hastanesi’nde bugünden başlanarak bazı branşlarda hasta hizmeti verilecek

261 ptaMı Jewel hastanesi hizmeıe atım

Sağlık Bakanlığı 
tarafından Cihattı 
Mahallesi’nde yaptın 
lan 261 yataklı yeni 
Gemlik Devlet 
Hastanesi düzenle
nen törenle 
hizmete açıldı. 
Yapımına üç yıl önce 
başlanan 30 dönüm 
arazi üzerinde 7 bin 
metrekarelik kapalı 
alana sahip ve 90 
milyon liraya mal 
olan yeni Gemlik 
Devlet Hastanesi’ 
nin açılış törenine 
Başbakan Yardım 
cısı Hakan Çavuş 
oğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Ülger, 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Şahme 
ran Çelenkoğlu, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz, 
AKP Bursa Mil
letvekili adayı Zafer 
Işık’ın yanı Sivil 
Toplum Kuruluşları 
yöneticileri, hastane 
personeli ve az sayı 
da vatandaş katıldı.

HASTA KABÜLÜNE 
BUGÜN 
BAŞLANIYOR 
Törende konuşan 
İjerçekleştiren Bursa 
I Sağlık Müdürü 
Özcan Akan, yeni 
hastane hakkında 
bilgiler vererek, eski 
hastanenin 3 katı 
büyüklüğündeki yeni 
Gemlik Devlet Has
tanesi’nde bu gün
den başlayarak 
belirli branşlarda 
hasta r bulunün

yapılacağını söyledi. 
Ramazan Bayramı 
mn ardında ise Has
tanenin tam kapasite 
hizmet vereceğini 
açıklayan Akan, 
emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da, 
hastanenin tüm 
donanımları ve birim 
leriyle Gemlik vizyo 
nuna yakışır bir kali 
teye sahip olduğu 
nu, ilçe ve bölge 
halkının ihtiyaç 
larını karşılayacak 
büyüklükte 
olduğunu söyledi. 
Başkan Yılmaz, 2018 
yılı ocak ayından 
itibaren her haftaya 
bir temel atma ya bir 
açılış yaptıklarını 
ifade ederek “Bu 
günde bu altın hiz 

metlere bir yenisini 
daha eklemenin 
mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi.. 
Sağlık’ta 2018 yılının 
Gemlik için devrim 
yılı olduğunu dile 
getiren Başkan 
Yılmaz, 4 yeni 
sağlık merkezinin 
daha açılışa hazır 
■andığını belirtti. 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, göreve 
geldikten sonra 
yaptığı hizmetleri 
anlattığı konuşmasın 
da eğitim alanında 
da tüm zamanların 
en büyük yatırımları 
yaptıklarını dile 
getirdi.
Yılmaz, 300 olan 
derslik sayısını 800’e 
çıkardıklarını 7 yılda 
29 spor tesisinin 
yanı sıra bu yıl 

içinde de 6 okula 6 
kapalı spor salonu 
kazandırdıklarını 
söyledi.
“Cihath Mahallesine 
toplu konut, Aile 
Sağlık Merkezi, okul 
lar, camiler, sosyal 
donatı alanlan ile 
birlikte bir Mahalle 
inşa ediyoruz” dedi.

HİZMET YAĞMURU 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ali 
nur Aktaş da, Yeni 
Devlet Hastanesinin 
hayırlı hizmetler ver
mesini dileyerek, 
“Böyle bir ana şahit 
lik etmek benim için 
onur ve gurur” dedi. 
Tüm ilçelerde hizmet 
yağmuru olduğunu 
dile getiren Başkan 
Aktaş, “Böylesine 
güzel hizmetleri 

yapsa yapsa AKP 
yapar, diğerleri anca 
muhabbetini yapar” 
diye konuştu.
Daha sonra konuşan 
Başbakan Yardımcı 
sı Hakan Çavuşoğlu 
da, siyasi konularda 
uzun konuşmalar 
yaparak CHP’ye ve 
cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İn- 
ce’ye çattı.
“Hükümet etme 
modelimiz bundan 
sonra Cumhurbaş 
kanlığı Hükümet Sis
temi” diye başladığı 
sözlerine, “Artık çift 
başlılık bitti. Koalis 
yonlu yıllar tarihe 
karıştı. Artık hızlı, 
etkin kararların 
alındığı, bürokratik 
süreçlerin kısaldığı, 
uçmaya başladığı 
mız bir döneme 
giriyoruz” dedi. 
Sağlık alanında 
yapılan yatırımların, 
sunulan hizmetlerin 
AK Parti iktidarları 
nın alameti farikası 
olduğunu ifade eden 
Çavuşoğlu; “Bugün 
Türk tipi sağlık 
modeli olarak adlan 
dırılan bu model 
Amerika Birleşik De- 
vletleri’nden tutun 
da birçok gelişmiş 
Batı ülkeleri tarafın 
dan örnek kabul 
ediliyor ve kendi 
ülkelerine entegre 
edilmek adına gelip 
buradan bu pro
jelerin tatbikiyle ilgili 
bilgi alınıyor. Şu 
anda sağlık hizmet
lerinden duyulan 
memnuniyet %77” 
diye konuştu. 
Çavuşoğlu, muhale
fettin ufku olmadığı 
nı, ülkeyi geleceğe 
taşıyacak vaatlerde 
bulunamadıklarını 
belirterek, 
“Yerli otomobili,

Kanal İstanbul’u 
durduracağız” diyor. 
Bize geriyi gösteri 
yor gerici. Geçmişi 
bize vadediyor.
Siyasetçi bu milletin 
önüne geleceği 
koyar. Reformları, 
değişimi, dönüşümü 
koyar, gençlerin 
ufkunu açar.
Gerisini göstermez” 
ifadelerini kullandı. 
Ülkeden toplanan 
verginin yüzde 
87’sinin eskiden 
faize gittiğini hatır 
latan Çavuşoğlu, 
“Nasıl, neyle yatırım 
yapacaksınız? Geri 
kalan yüzde 13 ile 
zaten devlet memuru 
nun, işçinin parasını 
ödüyorsun. Yatırım 
yapamazsın. AK P 
unu bitirdi. 2002’den 
önce bu ülkede yıllık 
ortalama enflasyon 
yüzde 71’di. Şimdi 
yüzde 10’larda. Bu 
ülkede sağlık yatırım 
larına 2002’ den 
önce ayrılan tutar 
18,7 milyar liraydı. 
Bugün 117 milyar 
lira. Zenginleştik, 
değiştik ve güçlen 
dik biz. Onun için 
birileri adeta yerinde 
duramıyor. ‘Nasıl 
olur da Türkiye’yi 
kontrol altına alırız?’ 
diyorlar. ‘Nasıl olur 
da güneyden, kuzey
den kuşatırız tekrar 
Türkiye’yi diz çök
türürüz, emekleme 
vaziyetine getiririz?’ 
diyorlar. Başaramaz 
siniz. Türkiye kabu 
ğunu çatlattı. Bun
dan sonra şahlana 
cağız” diye konuştu. 
Konuşmaların 
ardından hastanenin 
açılış kurdelesi 
protokol üyeleri 
tarafından kesildi. 
Daha sonra hastane 
gezildi.
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HİOİMI
Bursa da bir GSM 
bayiinde alacak 
verecek meselesi 
yüzünden eski or
taklar arasında 
çıkan kavganın 
güvenlik kamerası 
görüntüleri ortaya 
çıktı. Kavgada 
yaralanan Abdullah 
Kırmacı'nın hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir GSM 
şirketinin bayisinde 
eski ortak oldukları 
öğrenilen taraflar 
arasında 1 Haziran 
tarihinde silahlı 
kavga çıktı. Olayda 
1 kişi hayatını kay
betti, 2 kişi yaralan 
dı. Kavgada ağır 
yaralanan ve has
tanede tedavi altına 
alınan yaralılardan 
Abdullah 
Kırmacı'nın da 
hayatını kaybettiği 
öğrenilirken olay 
anına dair güvenlik

WHidiitBliliilii

İnegöl'de meydana 
gelen kazada üç kişi 
yaralandı.
Kaza, Süleymaniye 
Mahallesi Gaziler 
Sokak'ta meydana 
geldi. Seyir halinde 
olan Mehmet 
Bayram yönetimin
deki 16 Y 6089 
plakalı otomobil ve 
aynı yönde ilerleyen

K AŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 
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kamerası görüntü
leri ile vatandaşların 
kameralarına 
yansıyan görüntüler 
ortaya çıktı. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerinde önce 
iş yerinin içerisinde 
taraflar arasında 
başlayan tartışma 
daha sonra işletme 
çilerin ofis olarak 
kullandığı odaya 
taşınıyor ve zanlı 
Nedim Vural B. bu
rada tartıştığı eski 
ortaklarına ateş et 
meye başlıyor. Silah 
seslerini duyan

İbrahim Ertem 
Dere'nin kullandığı 
16 BLU 36 plakalı 
motosiklet, Altay 
Caddesi üzerinde 
seyir halinde olan 
Rıza Demirci'nin 
idaresindeki 16 M 
06093 plakalı özel 
halk otobüsü ile 
çarpıştı. Kazada 
motosiklet 

müşteriler ve 
iş yeri çalışanları 
dışarı çıkarken 
taraflar uzun bir 
süre merdiven 
lerde boğuşmaya 
devam ediyor. 
Kavgada 
vücuduna 7 
kurşun isabet eden 
ve ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan Abdullah 
Kırmacı da yapılan 
tüm müdaha 
lelere rağmen 
kurtarılamadı ve 
olaydan 9 gün sonra 
hayatını kaybetti.

sürücüsü Ertem 
Dere ile özel halk 
otobüsünde yolcu 
olan Şahine Yılmaz 
ve Sezgin Salar 
yaralandı. İlk müda
haleleri kaza 
yerinde yapılan 
yaralılar ambu
lanslar ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

IwfeitUBWilitita!

Bursa-Istanbul 
Karayolu Dürdane 
rampasında işçi 
taşıyan servis oto
büsü şarampole 
yuvarlandı. Servis
teki 8 işçi ile şoför 
yaralandı.
Kaza, Bursa-istan- 
bul Karayolu Dür
dane rampasında 
saat 17.00 
sıralarında meydana 
geldi. Gemlik'ten

lursi'taiwaumwagecltwt!
Bursa Narkotik 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen 
şahıslara yönelik 
yaptıkları baskında 
3 bin 400 adet ec
stasy hap ele 
geçirdi. Baskında 2 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri kentte 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen R.K. ve G.K. 
isimli 2 kişiyi takibe 
aldı. Ekipler, uzun

Bursa'da kızıyla be
raber tarlaya giden 
Alzheimer hastası 
bir kadının cansız 
bedeni 20 saat son 
ra ormanlık alanda 
bulundu. Olay, 
Keleş de meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, kızı ile 
beraber tarlaya 
giden Alzheimer 
hastası Gülsüm 
Bozkuş (85), bir

Bursa merkeze işçi 
taşıyan 16 S 1418 
plakalı servis oto
büsünün sürücüsü 
Mehmet Ali Aydın, 
virajı döndüğü 
sırada direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
serviste bulunan 8 
işçi ile şoför 
yaralandı. Yaralılar 
olay yerine gelen 

süre takip edilen 
şahısların suç 
unsurlarıyla birlikte 
alınması için 
harekete geçti. 
Şahıslara yönelik 
yapılan baskında 
yapılan üst ve ev 
aramalarında 3 bin 
400 adet ecstasy 

anda ortadan kay
boldu. Annesi bir 
süre dön mey ince 
köyün kameralarına 
baktı ran kız, an
nesinin 
kaybolduğunun 
farkına vardı. Yaşlı 
kadın için seferber 
olan köylüler kendi 
imkanları ile bulama 
yınca arama kurtar 
ma ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine

112 sağlık 
ekiplerince farklı 
hastanelere 
kaldırılırken, 
4'ünün hayati 
tehlikesinin 
bulunduğu, 
diğerlerinin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olay yerine gelen 
jandarma ekip
lerinin kazayla ilgili 
tahkikatı sürüyor.

tablet ile tabletlerin 
paketlenmesi için 
çok sayıda kilitli 
şeffaf poşet ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan R.K. ile G.K. 
emniyetteki işlem 
lerinin ardından adli 
makamlara sevk 
edildi.

gelen NAK, AFAD, 
JAK, BAKUT, AKUT, 
YAK, ANDA ve Asil 
Çelik arama kur
tarma ekipleri, 
Alzheimer hastası 
Gülsüm Bozkuş'u 
bulmak için arama 
çalışması başlattı. 
20 saat sonra kay
bolan yaşlı kadının 
ormanlık alanda 
cansız bedenine 
ulaşıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
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Manastır’daki hastane hizmete girdiğin 
de bölgenin en modern ve sağlam hasta 
nesi olarak adlandırılmıştı.

Bizimki çelik Konsiriksiyondan yapılmış 
tı. Aradan geçen süre 25 yıl bile olmadı 
ama hastane ihtiyaca yetmez oldu.

Başlıca nedeni, ilçe nüfusunun 1980 
den sonra hızla artmasıydı.

AKP iktidarının yaptığı en iyi hizmetler
den biri sağlık hizmetleridir.

Bu konuda eleştiriler olsa da, bu 
konuda değişimler yaşandı.

Devlet bütçesinden Sağlık Bakanlığına 
ayrılan ödenek, birçok bakanlıktan fazla.

Böyle olunca, eskiyen hastanelerin yeri 
ne yenileri yapılıyor.

İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey 
gibi büyük ilçelerde yeni hastane bizden 
önce yapıldı.

Gemlik’te yer sorunu olduğu için gecik 
me yaşandı. Uygun yer bulununca Sağlık 
Bakanlığı hastane ihalesi yaptı.

Anahtar teslimi yapılan ihale gecikmeyle 
birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
öncesi hizmete açıldı.

Ne olur, ne olmaz.
Seçimler kaybedilirse, açılışını başkaları 

yapmasın, biraz da oy getirisi düşü nü le 
rek, yolu bile yapılmamış olan hastaneyi 
dualarla açtık.

Açılış günü için öyle çabuk karar alındı 
ki cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi 
bir kısım yolun asfaltını ooktu.

Çarşı deresinin asfaltlanmayan gidişte 
sol tarafı ise rezalet.

Açılış töreninde AKP nin hiç eksik etme 
diği OsmanlIyı sembolize eden mehter 
Takımı gösterisinden sonra konuşmalar 
yapıldı. İl Sağlık Müdürü teknik bilgiler 
verirken, hastanenin 265 yataklı ve 90 mil 
yon liraya mal olduğunu söyledi.

Dr. Özcan Akan, 30 dönümlük alanda, 7 
bin metre kapalı alana inşa edilen Gemlik 
Devlet Hastanesi’nin güçlendirilmiş 
Bölge Hastanesi statüsünde olduğunu, 
Gemlik İznik ve Orhangazi’ye de hizmet 
vereceğini belirtti.

Belediye Başkanı Yılmaz ise yaptığı hiz 
metleri söz ederken, belediye olarak 
yaptırdığı sağlık evleri amanı.

Asıl konuşmayı yapacak olan AKP’nin 
Bursa’daki yeni ağır topu Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’ydu.

Çavuşoğlu’nun siyasi geçmişi pek yok.
AKP ile başlayan siyasi yaşamı, millet 

vekili seçildikten sonra, Bülent Arınç’ın 
aday olmamasıyla, tombalanın kendisine 
çıkmasıyla bakan oldu ve yıldızı parladı.

Çavuşoğlu’ndan partisinin yaptığı 
hizmetlerden söz etmesini beklerken, 
yaptığı konuşma siyasi şova dönüştü ve 
CHP’yi yerden yere vurdu. 24 Haziran 
seçimlerinin propaganda konuşması 
oldu. Hükümetler, milletten aldıkları 
vergilerle vaad ettikleri hizmetleri yapmak 
için göreve gelirler. Hizmet yapamazlarsa 
geldikleri gibi girerler. Devlet hastanesi 
nin açılışının seçim şovuna dönüştü 
rülmesini yadırgadım.

Sağlık hepimize lazım. Toplumun sağlığı 
o kadar bozuldu ki çoook hastaneler 
yapmanız gerekecek.

18 Mayıs 2018 tarih 
li Resmi Gazetede 
yayınlanarak 
yürürlüğe giren 
7143 sayılı kanun
dan yararlanmak 
isteyen üyelerin 
31 Temmuz 2018 
tarihine kadar 
GTSO'ya başvu 
ruda bulunması 
gerekiyor.
Konu hakkında 
yazılı bir açıklama 
yapan GTSO Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
“Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun” hükümleri 
gereğince GTSO 
üyelerinin geçmiş 
dönem aidat borç 
larının faizlerinin 
silineceğini ve 
dileyenlere de 6 
taksit fırsatı sunula 
cağını söyledi.

Yapılan trafik denetimlerinde sürücülere ve yolculara sürpriz hediyeler dağıtıldı

Jandarma Teşkila 
tının 179. Kuruluş 
yıldönümüne özel 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığı tarafın 
dan yapılan uygula
mada yolculara çiko
lata, kolonya, çocuk 
lara da oyuncak 
hediye edildi.
Gemlik İlçe Jandar 
ma Komutanı Binba 
şı Barış Bozkurt’un 
gözetiminde yapılan 
uygulamada kimlik 
ve plaka kontrolleri 
teknolojik cihazlarla 
sağlanırken, uygu
lama noktasına 
gelen tüm yolculara 
çikolata, kolonya, 
çocuklara da oyun
caklar hediye edildi. 
Gemlik-Bursa yolu 
üzerindeki uygulama 
noktasına gelen yol
cular ilk önce uygu
lama karşısında 
şaşırdılar, ardından 
jandarmanın kendi
lerine hediyeler 
verip yolcu etmele 
rine çok sevindiler. 
Gemlik’te jandarma 
tarafından kullanıl 
maya başlayan

Ağdemir, yaptığı 
açıklamadaşunları 
söyledi: 
“Kanundan yarar
lanmak isteyen 
üyelerimizin 31 
Temmuz 2018 tarihi 
mesai saati bitimine 
kadar odamıza bir 
dilekçe ile başvur 
ması gerekmekte
dir. Kanuna göre, 
dileyenler toplam 
tutarı 6 (altı) taksite 
kadar ödeyebilirler. 
Bu durumda birinci 
taksitin son ödeme 
günü 31 Temmuz 
2018 olup, altı aylık 
taksit yapılması du
rumunda kalan beş 
taksit birer aylık 
dönemler halinde

Mobil Plaka Tanıma 
Sistemiyle de sabit 
ve hareketli haldeki 
araçlar 5 saniye 
içerisinde sorgulan 
dı. Haciz yakalamalı, 
çalıntı veya 'aranı 
yor' alarmı veren 
araçlar mobil cihazın 
bulunduğu yerden 
300 metre uzaklık 
tâki asayiş timleri 
tarafından incelendi. 
“TAK-BUL” isimli 

tahsil edilecek. 
Taksitlerden her
hangi birinin öngö 
rülen süre ve şekil 
de kısmen veya 
tamamen öden
memesi halinde 
yapılandır ma iptal 
edilerek aidat bor
cunun eski haline 
döndürüleceği ve o 
ana kadar yapılan 
tahsilatların borç
tan düşülerek gün
lük gecikme zammı 
tahakkuk ettiril 
meye devam edile 
ceğini hükmü ka
nunda yer almak 
tadır. Yapılandır 
madan yararlanmak 
isteyen borçluların 
dava açmamış 

gözlük sistemi 
sayesinde denetim
lerini hızlı bir şekilde 
sürdürebiliyor.
Gözlüğün kamera 
sına yansıyan veri
lerin, doğrulanması 
için hücresel bağlan 
tı ile içişleri Bakan 
lığı Kaçakçılık, istih
barat Harekat ve 
Bilgi Toplama Daire 
si Başkanlığı veri 
tabanına ulaştın 

olması veya açılmış 
davalarından 
vazgeçmiş olması 
şarttır. Mahkemece 
hükme bağlanmış 
ve kesinleşmiş 
olanlar dâhil icra 
takibi başlatılmış 
alacaklar için 
borçlunun yapılan 
dırmadan yararlan
mak üzere başvur 
ması halinde 
dava lar ve icra 
takipleri sonlan 
dirilir. Bu takdirde, 
borçluların 
mahkeme ve icra 
masraftan ile vekâ 
let ücretini, ilk tak
sit tutarı ile birlikte 
ödemeleri şarttır. 
Taksitlerden her
hangi birinin 
süresinde öden
memesi halinde, o 
tarihe kadar tahsil 
edilen tutarlar 
düşüldükten son
raki kısım için icra 
takibine devam 
edilir.” dedi.

hyor. Jandarmanın 
asayiş ve trafik kont 
rollerini Gemlik’in 
birçok noktasında 
sürdüreceği öğrenil 
di. Okulların tatil 
olması nedeniyle 
tatil için yollara 
düşenlere emniyet 
kemerlerini takma 
lan ve hız kurallarına 
uymaları konusunda 
da uyarılarda bulu
nan Gemlik Jandar 
ma Komutanı Binba 
şı Barış Bozkurt, 
kuruluşumuzun 
179.yıh nedeniyle 
çeşitli etkinlikler ve 
projelerle, asayiş 
uygulamalarımıza 
devam edeceğiz, 
insansız hava araç 
lan ile uyuşturucu 
ile mücadeleye 
devam ettiklerini ve 
bu araçlar sayesinde 
kilogramlarca uyuş 
turucu maddenin de 
ele geçirildiğini 
hatırlatan Bozkurt, 
“İnsansız hava araç 
lanmızın sayısı arttı 
rılarak Gemlik’te asa 
yişi ve huzuru sağla 
yacağız.” dedi
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Bayram itramivesi neieı etsilutam?
Çalışma Bakanı 
Saneroğlu, emek 
İllere ödenen 
bayram ikramiye 
lerinin eksik 
yatırıldığı iddiasına 
ilişkin "Dul ve yetim 
aylığı alanlara ilgili 
kanundaki hisseleri 
oranında ödemeleri 
yapılıyor" dedi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Jülide Saneroğlu, 
emeklilere ödenen 
bayram ikramiye 
lerinin eksik 
yatırıldığı iddiasına 
ilişkin "Bayram 
ikramiyesi ödeme 
sinde de ilk gün
dem itibaren şunu 
ifade ettik, hisseleri 
oranında dul ve 
yetim aylığı alanlar 
ki bu emekli maaşı 
değildir, tekrar 
bunun altını çizmek 
istiyorum. Dul ve 
yetim aylığı alan
lara ilgili kanundaki 
hisseleri oranında 
ödemelerini 
gerçekleştireceğiz"

dedi.
Son günlerde bazı 
cumhurbaşkanı 
adaylarının emek 
lilere ödenmeye 
başlanan bayram 
ikramiyeleri üzerin 
den algı operas 
yonu yapmaya 
çalıştığına ve yanlış 
söylemler içinde 
olduklarına işaret 
eden Saneroğlu, 
"Bununla ilgili de 
bir sürü bilgi kirlili 
ği bulunuyor. Şu 
anda emeklileri 
mizin tamamına 
net olarak bin lira 

ikramiye ödemesi 
gerçekleştirilmiş 
durumda. Dosya 
bazlı yaptığımız bir 
düzenleme bu. Bu 
dosya bazında her 
dosyanın bin lira 
olduğunu belirtmi 
şiz. Burada herkese 
bin lira yatmış du
rumda." dedi 
Bakan Saneroğlu, 
ölüm aylığı ödeme 
si de gerçekleştir 
diklerini aktararak 
konuş masını şöyle 
sür dürdü: "Ölüm 
aylığı bağlarken de 
dosya bazlı bir 

çalışma vardır. 
Kişinin maaşı 
esastır. Bu maaş 
üzerinde eşine 
yüzde 50 oranında, 
anne ve babasına 
yüzde 25 oranında 
çocukları varsa 
yüzde 25 oranında 
bu ölüm aylığının 
dağıtımı söz 
konusudur. 
Bunların tamamı 
Sosyal Güvenlik 
mevzuatımızda ilgili 
maddede açıkça 
yazılmıştır. Bu 
bayram ikramiyesi 
ödemesinde de ilk 
gündem itibaren 
şunu ifade ettik, 
hisseleri oranında 
dul ve yetim aylığı 
alanlar ki bu emekli 
maaşı -değildir. 
Tekrar bunun altını 
çizmek istiyorum. 
Dul ve yetim aylığı 
alanlar ilgili kanun
daki hisseleri 
oranında ödeme 
lerini gerçekleştire 
ceğiz.” şeklinde 
konuştu.

277 hin 835 araç 
hurdaya çıktı!

Türkiye'de 2016 
yılı, 2017 yılı ve 
2018 yılının ilk dört 
ayını kapsayan ver
ilere göre, hurdaya 
ayrılan araç sayısı 
277 bin 835 oldu. 
Bu süre zarfında 
hurdaya en fazla 
İstanbul'dan araç 
verilirken, en az 
araç hurdaya 
Hakkari'den verildi 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan 
(TÜİK) elde edilen 
verilere göre 
Türkiye'de 3 yıl 
içinde hurdaya 
ayrılan araç sayısı 
277 bin 835 oldu. 
2016 yılı 2018 yılı 

ve 2018 yılının ilk 
dört ayını kap
sayan verilere 
göre; İstanbul 71 
bin 224 araç ile en 
fazla hurdaya araç 
veren şehir 
görüldü. İkinci 
sırada 14 bin 351 
araç ile Antalya yer 
alırken üçüncü 
sırada 12 bin 821 
araç ile İzmir yer 
aldı. En az araç 
sıralamasında ise 
79 hurda araç ile 
Hakkari ilk sırada 
yer alırken ikinci 
sırada 90 hurda 
araç ile Ardahan, 
üçüncü sırada 148 
araç ile Bitlis oldu

ÇflGLflR EV YEMEKLERİ
TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN ■ PİDE > PİZZA

Taş Fırında Tadı Bir Başka

Küneft

CWWI1EV YEMEKLERİ LAHMACUN-PİDE-PİZZA
V ^7 O_Vi

Sursa Kebabı TnşFu uıda

^VJ^MEKLERL-TAS PI08 LAHMACUN - »17?»

€>?

Ev Yemeklerinin Tadına 
Boyamayacaksınız...

Bursa Kebabı ■ Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide - Lahmacun ■ 
Kayhan Usulü Cdntık - Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 69 50
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Yıldız; Mimıler
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nde 
eğitim görmeye 
gelen yabancı 
öğrenciler yer 
sıkıntısı yaşama 
yacak. Pazartesi 
günü ihalesi 
yapılacak olan yurt 
sayesinde Bursa'ya 
eğitim görmeye 
gelen öğrenciler ilk 
yıl için üniversite 
içerisinde misafir 
edilecek.
Uludağ Üniversite
si'nde Türkçe eğiti 
mi alan uluslararası 
öğrenciler için ser
tifika töreni düzen
lendi. ULUTÖMER 
tarafından organize 
edilen etkinlikte 
öğrenciler hem 
sertifikalarına 
kavuştu hem de 
öğrendikleri Türkçe 
ile izleyicilere 
çeşitli gösteriler 
sundu. Dünyanın 
pek çok farklı 
ülkesinden gelen 
öğrenciler, ürkçe 
şiir, tiyatro, şarkı, 
ilahi ve folklor gös
terisi yaptı.

Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde ger 
çekleştirilen serti
fika törenine katılan 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, dünyanın 
129 ülkesinden 4 
bin 640 uluslararası 
öğrenciye ev sahip 
liği yaptıklarını 
söyledi. Yeni 
dönemde gelecek 
öğrenciler için 20 
farklı ülkede 24 
merkezde YÖS 
sınavı gerçekleştir 
diklerini açıklayan 
Rektör Yusuf Ulcay, 
"Uluslararası 
öğrenci sayımız ar
tarak devam ediyor. 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip

Erdoğan'ın 2023 
Türkiye vizyonun
daki 'Misafir 
Öğrenci Sayısını' 
200 binden 350 
bine revize 
etmesiyle, bizde 
üniversitemizdeki 
misafir öğrenci 
sayısını 2023'de 9 
binden 15 bine re
vize ettik. Bu 
bağlamda konten
jan larımızı arttırdık. 
Önümüz deki yıl 
için 2 bin yeni 
uluslararası öğren 
ciye daha ev sahipli 
ği yapacağız. Hede
fimizi 15 bin misafir 
öğrenciye çıkardık. 
Bu doğrultuda 
çalışmalarımıza 
devam ediyoruz" 
dedi.

Eğitim almak için 
Uludağ Üniversite- 
si'ni tercih eden 
öğrencilere teşek 
kür eden Ulcay, 
"Ülkenize geri 
döndüğünüzde biz- 
lerin gönüllü elçileri 
olacaksınız. Bizler 
için çok değerli 
siniz. Kendi 
çocuklarımızdan bir 
farkınız yok. Bizim 
misafirimizsiniz. Siz 
için yeni bir eğitim 
binası yapıyoruz. 
Seneye yetiştirme 
ye çalışıyoruz. 
İnşallah eğitim 
öğretim başlangı 
çında olmasa bile 
ikinci döneme yeni 
eğitim binanızı 
bitirmiş ve hizmete 
açmış olacağız. 
Ayrıca sadece mi 
safir öğrencilerimiz 
için bin kişilik bir 
yurt binası yapaca 
ğız. Önümüzdeki 
pazartesi günü 
ihalesini yapacağız, 
îaııt,! lUzı’aıiçı'ıi 
yarısı da erkek 
öğrenciler için ola
cak.” dedi

milyonlara ulaşıyor"

S 
■M

ARMUTLU FISTIKLIDAKİ İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI

AŞÇI ARANIYOR
TEL: 0 5362941918

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız, iktidar tarafından 
Saadet Partisi’ne uygulanan medya am
bargosunu e-mitingler sayesinde deldik
lerini söyledi. İlk e-mitinglerini 
Sakarya’da gerçekleştirdiklerini belirten 
Yıldız bu mitingleri sırasıyla İzmir, 
Tekirdağ, Antalya, Ankara ve 
Diyarbakır’ın izlediğini söyledi. 
Bu açıklamalarının yanı sıra rakamsal 
örneklerde veren Yıldız şunları söyledi; 
“İlk e-mitingde anlık izlenmede 120 bin 
kişi sayısına ulaştık ve bu sayı giderek 
arttı. Son olarak gerçekleştirilen 
Diyarbakır e-mitinginde ise anlık izlen
mede 200 bin kişiye ulaşarak kendi 
rekorumuzu kırdık. Toplamda e-miting- 
lerimizi izleyenlerin sayısı 5 milyon 
kişiye vardı. Bu da demek oluyor ki 
‘Medya padişahınsa sosyal medya biz
imdir’ milletiniz Saadet Partisi’ni ve 24 
Haziran’) sabırsızlıkla beklemektedir.” 
şeklinde konuşan Yıldız son olarak 
Bursa Atatürk Stadyum Meydam’nda 
yarın yapılacak mitinge tüm Gemlik 
halkını beklediklerini saat 16.00’da 
iskele meydanından ücretsiz otobüs 
kaldıracaklarını söyleyerek sözlerini 
bitirdi.

' PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
RAYAN RULAŞIKÇI 

ARANIYOR
SGK+MAAŞ+YEMEK

ÇAfiLAR EV YEMEKlfRİ 
/ istiklal Caddesi No: 19 

5136950 C/J

iîthN 
öKimıısraııif

MİMİMİ

05353181800

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

C3
BYEGM

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

aboneoldunuzmu?
■BDOODSM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız s GemliklCörfez - Güler Ajans
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Tapuda yeni dönem! İlk adım atıldı
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Adlı, 
"Gölbaşı'nda 13 bin 
konutu kapsayan 
alanda pilot uygula 
mayı tamamladık. 
Türkiye genelinde 
bu yaygınlaştırılırsa 
bize neye mal olur, 
ne kadar sürede 
bitiririz, bunların 
hepsinin çalışmaları 
bitti" dedi.
apu ve Kadastro 
Genel Müdürü 
Mehmet Zeki Adlı, 
vatandaşların, elek
tronik ortamda 
konutlarının içini ve 
dışını 3 boyutlu 
görebilme imkanına 
sahip olabileceği 
"Üç Boyutlu Kent

Modelleri ve Kadas
tro Projesi"nde ilk 
adım olan pilot 
uygulamanın ta 
marnladığını belirtti. 
Adlı, Türkiye'nin 
kadastro çalışma 
larının neredeyse 
yüzde 100'ünün 
tamamlandığını, 
sadece bazı 
köylerde, sınırlarda 
ki anlaşmaz 
tıklardan dolayı 
yapılamadığını 
söyledi.
Kadastronun 
bitmesinin ötesinde 
kadastro verilerinin 
günün teknolojisine 
uygun hale gelme
siyle ilgili 
çalışmalara önem

verdiklerine işaret 
eden Adlı, "Bütün 
tapu verilerimizi 
güncel bir şekilde, 
gerçek veriye dayalı 
elektronik ortamda 
saklamayla ilgili 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Bizim de hedefimiz, 
önümüzdeki 3 yıl 
içerisinde bu 
çalışmaların hepsini 
bitirmek ve sonra 

da Türkiye'nin 
genelinde bu işi 
yaygınlaştırmak" 
diye konuştu. 
Üç boyutlu, akıllı 
veriler sunmanın 
önemini vurgulayan 
Adlı, şu anda grafik 
olarak haritalara 
bakıldığında sadece 
iki boyutlu görüle 
bildiğini hatırlattı. 
Bunun yeterli 
gelmediğini aktaran 

Adlı, hazırladıkları 
"Üç Boyutlu Kent 
Modelleri ve Kadas
tro Projesi"nin hay
ata geçmesiyle 
vatandaşların, e-De- 
vlet üzerinden Tapu 
ve Kadastro Bilgi 
Sistemi'ne (TAKBİS) 
girerek, satın 
alacakları veya 
kiralayacakları 
konutlarının içini ve 
dışını 3 boyutlu 
görebilme imkanına 
sahip olabileceğini 
kaydetti.
Adlı, projedeki son 
duruma ilişkin şu 
bilgileri verdi: 
"Proje kapsamında, 
şu anda 
Gölbaşı'nda 13 bin 

konutu kapsayan 
alanda pilot uygu 
lamayı tamamladık. 
Onunla ilgili fiz
ibilite çalışmalarını 
yaptık. Türkiye 
genelinde bu 
yaygınlaştırılırsa « 
bize neye mal olur, 
ne kadar sürede 
bitiririz, ne yaparız, 
bunların hepsinin 
çalışmaları bitti. 
Mali boyutuyla ilgili 
kaynak planlama 
sini da yaptık. 
Hedefimiz 3 yıl 
içerisinde yalnız 
meskun alanlarda, 
yani yaklaşık 40 bin 
kilometrekarelik 
alanda bu çalışmayı 
yapmak."

Ramazan ayında satışlar ikiye katlandı!
Ramazan ayında 
başta gıda ve içe
cek olmak üzere 
internetten yapılan 
alışverişlerde 
geçtiğimiz seneye 
göre iki katı aşkın 
artış yaşandı. 
Tüketiciler bu sene 
sıcak havaların da 
etkisiyle eksiklerini 
online alışverişle 
tamamladı 
Ramazan ayının yaz 
günlerine denk 
gelmesi nedeniyle, 
daha fazla sayıda 
tüketici günlük 
alışverişlerinden 

toptan alışverişe, 
teknolojiden gıdaya 
ihtiyaçlarını internet 
üzerinden karşıla 
mayı tercih etti. Ra
mazan alışverişleri 
için çarşı pazarı 
dolduran tüketiciler, 
bunun yanı sıra e- 
ticarete de ivme 
kazandırdı.
Geçtiğimiz senelere 
oranla bu sene 
önemli artışlar 
yaşayan e-ticarette 
firmalar tüketicinin 
ihtiyaçlarını karşıla 
mak için yarışırken, 
şirketler ramazana

özel hazırlanan ko
liler, hayata geçiri 
len kampanyalar, 
indirimler ve pro
mosyonlarla tüketi
ciye çok sayıda 
seçenek sundu.
Tüketicilerin büyük 
çoğunluğu bu sene 
internetten 

alışverişe yönelir 
ken, istenilen saatte 
kapıya teslim gibi 
hizmetler sunan 
şirketler tüketici 
gözünde bir adım 
öne çıktı. 
Kendi 
alışverişlerinin yanı 
sıra, çalışanlarını

sevindirmek isteyen gören ürünler
şirketler kumanya 
siparişlerini yine 
çoğunlukla internet 
üzerinden vermeyi 
tercih etti.
İhtiyaç sahiplerine 
yardımcı olmak 
isteyen tüketiciler 
özellikle her bütç
eye uygun şekilde 
hazırlanan ramazan 
kolilerine yoğun ilgi 
gösterirken, hayata 
geçirilen kampa
nyalar kapsamında 
Kızılay'a ramazan 
kolisi bağışı da on
line alışverişte ilgi 

arasında yer aldı. 
GittiGidiyor 
Ticari Direktörü 
Bülent Elçin, ra
mazan döneminde, 
içinde pirinç, bul
gur, mercimek, 
nohut, makarna, 
sıvı yağ, reçel, 
salça, hurma, hazır 
çorba, toz şeker ve 
zeytinin bulunduğu 
ramazan kolile 
riyle çay ve 
zeytinyağının en 
çok talep gören 
ürünler arasında 
yer aldığını belirtti.

‘Gemlik Körfez’ yvww. g e m I i k ko rf ezg azetes i .co m
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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
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.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

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

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
Pamukkale
DENİZ uçaöi
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzor Turizm
Kanberoğlu-Esadaç
Anrtur
Kamil Koç

0*12 OO 2 6
613 66 13
614 83 62
613 12 12
613 20 77

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
Ulnllz EAâfim Mı'ırt

513 14 14
513 13 64
524 85 86 
£4 2 1 n 09

512 1O 72

612 Ol 63

□ 1O 1 u yz 
513 10 45 
513 77 73 

I. 513 18 46 
513 71 66HASTANELER

naiK tzgııım MUu 
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.SağOcaöı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜsIF
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(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 Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLKGÜNLÜKSİYASİ GAZETESİ

KIlllİİlEliMİ

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

513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6105 

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 
HÜRKUŞ 

13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRAL ŞAKIR 
11.30-17.15

DOĞRULUK MU 
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

-....
Gemlik Körfez
< fr GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ^1
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadastro işlemleri tamamlanarak Gemlik Tapu Müdürlüğüne gönderilen Kuzey Planları yeni arsalannın tapularını belediye dağıtacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Kuzey Planlan tapuları one 
seçim malzemesi yapılıyor

Kuzey Planlan 2011 yılında Gemlik 
Belediye Meclisinde kabul edildi.

O günlerde, Belediye Başkanı CHPTıydi. 
İlçenin arsa stoklan tükendiği için, 

sağlam zeminli Gemlik Kumla arasındaki 
belli bir bölümün imara açılması 
kararlaştınldı.

Gemlik ile Küçük Kumla 
arasındaki 600 dönüm 
arazinin imara açılan 
Kuzey Planlarının tapu 
işlemleri tamamlanarak 
e-devlet kayıtlarına geçi 
rildi. Dün, Gemlik Tapu 
Müdürlüğü Tapu kayıtlan 
e-devlet sisteminde görül 
meye başlandı, tapuların 
seçimler öncesi Belediye 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenecek törenle 
dağıtılacağı öğrenildi.
Haberi sayfa 2’de

Ne var ki Belediyede ortaya çıkarılan yol
suzluk soruşturması ile Başkan Fatih 
Mehmet Güler görevden uzaklaştırıldı bir 
daha göreve getirilmedi. Devamı syf4’de

Cumartesi günü açılan Cihatlı Mahallesindeki Devlet Hastanesinde diş ve poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı 

Sahil Hastanesi yeni hasıaneye laşındı 
Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında temeli atılan Gemlik Devlet Hastanesi’nin açılış törenin 
den sonra dün ilk poliklinik hizmetleri verilirken, diş hastanesi de yeni hastaneye taşındı. 2’de
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Cumartesi günü açılan Cihattı Mahallesindeki Devlet Hastanesinde diş ve poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı

Sahil Hastanesi yeni Hastaneye taşındı
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2015 
yılında temeli atılan 
Gemlik Devlet Has
tanesinin açılış 
töreninden sonra 
dün ilk poliklinik 
hizmetleri verildi. 
24 Haziran 2018 
günü yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı ve 
milletvekili seçimleri 
öncesi aceleyle 
açılışı gerçekleşen 
yeni Devlet Hastane 
si’nin açılışından bir 
gün önce kanalizas 
yonlarının bağlan 
dığı, açılış günü ise 
Çevre yolundan 
Hastaneye kadar 
olan yolu asfaltlan
maya başlandı. 
Hastanenin çevre 
sindeki yeşil alanlar 
ise aynı gün hazır 
çimlerle kapatıldı.

SEÇİM AÇILIŞI 
YAPILDI

Seçime sıkıştırılan 
açılış nedeniyle Has

taneye yalnız 
İstiklal Caddesinde 
bulunan Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Sahil ek tesislerinde 
bulunan poliklinikler 

ile Diş Hastanesi 
taşınarak 
vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı. 
Bu arada yeni has
taneye yarım saatte 

bir otobüs konarak 
vatandaşların kolay 
ulaşım sağlan 
masına çalışıldı. 
Her şeyi yeni olan 
Devlet Hastanesinin

Manastır daki ana 
binadaki yataklı 
bölümler, polik
linikler ve diğer 
bölümlerin bayram
dan sonra yeni 
binasına taşınacağı 
açıklandı.

HASTA KABUL 
ETTİLER

Dün poliklinikler ve 
diş hastanesindeki 
bölümlerdeki hekim
ler hastalan tedavi 
ettiler.
Boşaltılan Sahil 
Devlet Hastanesinin 
ne amaçla kullanıla 
cağı belli olmadı, 
ii sağlık Müdürlü 
ğü’nce bu bölgeye 
yeni sağlık ocakla 
rının yapılmasının 
düşünüldüğü 
öğrenildi.

Kadastro işlemleri tamamlanarak Gemlik Tapu Müdürlüğüne gönderilen Kuzey Planları yeni arsalarının tapularını belediye dağıtacak.

Gemlik ile Küçük 
Kumla arasındaki 
600 dönüm arazinin 
imara açılan Kuzey 
Planlarının tapu 
işlemleri tamamla
narak e-devlet 
kayıtlarına geçirildi. 
Yılan hikayesine 
dönen Kuzey 
Planları 2010 yılında 
eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler döne
minde hazırlanmış, 
ancak Gülerin 
görevden alınma 
sındşn sonra göreve 
gelen 'Hediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından bu 
planlar rafa kaldın 
İarak, Kuzey 
Planları yerine 
rezev planların ele 
alınması öne 
çıkarılmıştı.

MUHALEFET 
MECLİSE TAŞIDI 
Anayasa Mahkeme 
sinin orman vasfı 
taşıyan yerlerin 
imara açılması 
Anayasa Mahkeme
sine açılan dava ile 
engellenmesi 
sonucu, CHP ve

MHP li meclis üyeleri 
konuyu yeniden 
gündeme taşıyarak 
Meclise önerge 
verdiler.
Meclisten oy birliği 
ile geçen Kuzey 
planlarının çizimi 
aylar süren 
çalışmalar sonucu 
tamamlanarak, 
zeytinlik arazilerin 
arsaya dönüştürül 
mesi için Gemlik 
Tapu Müdürlüğüne 
kayıtlarının işlen 
mesi için gönderildi. 
Tapu Müdürlüğünde 
başlatılan çalışmalar 

eksikliklerin gide 
rilmesinden sonra 
tamamlandı.
Dün, Gemlik Tapu 
Müdürlüğü Tapu 
kayıtları e-devlet sis
teminde görülmeye 
başlandı.

TAPULARI 
BELEDİYE 
DAĞITACAK 
24 Haziran günü 
yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı ve 
milletvekili seçimleri 
öncesi tamamlanan 
Kuzey planları 
tapularının Gemlik

Belediyesi’ne 
verileceği tapuların 
seçimler öncesi 
Belediye Başkanlığı 
tarafından düzen
lenecek törenle 
dağıtılacağı 
öğrenildi.

En az 5 yıl gecik
meyle çıkarılan 
kuzey planları arsa 
tapuları ile bu 
bölgede imar 
çalışmalarına 
başlanabilecek.
Arsa sıkıntısı 
çeken Gemlik’te 
sağlam zeminli alan

larda yapacak konut
lar ve işyerleri için 
hazırlanan planlarda 
2.5 ve 3.5 kata 
inşaat yapma 
izni verilirken, 
Belediye tarafından 
Cihath Mahallesinde 
yaptırılan bin 400 
konutlu inşaatlara 
7 kat yapı izni 
verilmesi arsa 
sahipleri tarafından 
haksızlık olarak 
belirtildi.
Bu konuda belediye 
başkanlığına kat 
artırımı başvurulan 
yapıldı.
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WiteiilwiiferttntaM

Bursa'da bir 
arkadaşıyla ehliyet 
almaya giderken 
virajlı yolda otomo
bilin kontrolünü 
kaybeden sürücü 
otomobiliyle takla 
attı. Kazada genç
lerin şans eseri 
burunları bile 
kanamadı.
Bursa Orhaneli yolu 
Doğancı mevkiinde 
meydana gelen 
kazada ehliyet 
almak için Orhaneli 
ye giden otomobil 
sürücüsü 21 
yaşındaki Emrah S. 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek 
otomobili ile 3 takla

GEMLİK TİCARET 
VE SANAYİ ODASI'NDAN 

AİDATLAR HAKKINDA 
ÖNEMLİ DUYURU

5174 SAYILI KANUNUN 24. VE 25. MADDELERİ GEREĞİNCE TAHSİL 
EDİLMEKTE OLAN YILLIK AİDAT İLE MUNZAM AİDATLARINIZIN 1. 

TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 30 HAZİRAN 2018, İKİNCİ TAKSİTLERİN 
SON ÖDEME TARİHİ İSE 31 EKİM 2018 'DİR. BU TARİHTEN SONRAKİ 

ÖDEMELERDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI KANUNU GEREĞİ 
GECİKME ZAMMI İŞLETİLECEKTİR.

BORÇLARINIZI https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp 
ADRESİMİZDEN SORGULAYABİLİR VE İNTERNET ÜZERİNDEN DE 

ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ. GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARINIZI KREDİ KARTI 
İLE BONUS'A 5 AXESS'E 3 TAKSİTLE ODAMIZDAN ÖDEYEBİLİRSİNİZ. 

AYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKA İBAN NUMARALARINA DA 
ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ. BANKA ARACILIĞI İLE YAPILAN ÖDEMELERDE 

FİRMA ADI VE PARANIN HANGİ İŞLEM İÇİN YATIRILACAĞI 
BELİRTİLMELİDİR.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 224-5131023 (DH: 115 ) 
ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA İBAN NUMARALARIMIZ

AKBANK GEMLİK TR75 0Q04 6000 4888 8000 0016 28
GARANTİ BANKASI GEMLİK TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
ZİRAAT BANKASI 
HALKBANK
TEB
YAPI KREDİ 
T.İŞ BANKASI 
DENİZBANK 
VAKIF BANK 
FİNANS BANK

attı. Yanında 
bulunan 19 
yaşındaki Aytaç 
Kuvan ve otomobil 
surauıi'fmrari Sez
gin kazayı hafif 

GEMLİK TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01
GEMLİK TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
GEMLİK TR46 0003 20001930 0000 0119 02
GEMLİKTR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
GEMLİK TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
GEMLİK TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
GEMLİK TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
GEMLİK TR84 00111000 0000 0029 8827 56

sıyrıklarla atlattı. 
Takla atan otomobil 
kullanılamaz hale 
geldi. Jandarma 
ekıpıenkazayla ilgili 
inceleme başlattı.

Karacabey'de yurt 
dışı bağlantılı yasa 
dışı bahis sitelerine 
para yatırılmasına 
aracılık eden 4 kişi 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey'e 
diğer illerden gel
erek 4 aydır Kara- 
cabeyli gençlerin 
kimlik bilgilerini 
alarak farklı ban 
kalara ait çok sayı 
da hesap açtıran ve 
bu hesaplarla yurt 
dışı bağlantılı yasa 
dışı bahis sitelerine 
para yatırılmasına 
aracılık edenlere 
yönelik polis ekip
lerince yapılan ope 
rasyonda 4 kişi

■ ■■ I II II — II ■

iiMtsitimtiwwi!
Kırklareli, Bursa, 
Tekirdağ ve İstan
bul'da, "çıkar amaçlı 
sıiâriıi suç örgütü 
kurmak ve yönet
mek'' iddiasıyla ara 
larında polis memu
runun da bulun 
duğu 26 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Kırklareli 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın ko
ordinesinde, İl Em
niyet Müdürülüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele Şubesi 
ekipleri yürütülen 
çalışmada, "suç 
örgütü kurmak ve 
yönetmek", "örgüte 
yardım ve yataklık 
etmek", "kasten 
yaralama", "gasp", 
"tehdit", "genel 
güvenliğin tehlikeye 
sokulması", "kasten 
öldürmeye 
teşebbüs", "ateşli 
silahlarla tehdit ve 
hakaret", "kumar 
oynanması için yer 
ve imkan 
sağlanması" gibi 
15 ayrı suça 
karıştıkları 
iddiasıyla Kırklareli, 
Bursa, Tekirdağ 
ve İstanbul'da, 
aralarında bir polis 
memurunun da 
bulunduğu 26 
şüpheli tespit edildi. 
Eş zamanlı düzenle-

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
M.U. (18), A.Y (24) 
ve T. E. (22) alınan 
ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakılırken, Habil A. 
(26) mahkemece tu
tuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Ayrıca, şahısların 
cep telefonlarına da 

nen operasyonda 
N.G.'nin elebaşı 
olduğu örgüte üye 
olduğu iddia edilen 
26 şüpheli gözal 
tına alındı.
Gözaltına alınan 
şüphelilerin büyük 
kısmının kumar 
oynadıkları mekan
larda yakalandığı 
öğrenildi.
Öte yandan 
şüphelilerin 
işlettikleri bar ve 
pavyon gibi eğlence 
mekanlarında 
çalıştırdıkları 
yabancı uyruklu 
kadınlar vasıtası ile 
mekana gelen 
müşterilere yüklü 
miktarda hesap 
çıkarttıkları, 
hesabı ödemeyen, 
ödemek istemeyen 
ya da ödeyemeyen 
müşterileri teh 
dit ettikleri ve 
zorla otomatik 
para çekme 
makinelerinden 
para çektirdikleri 

suçla bağlantılı 
olması sebebiyle el 
konulduğu 
öğrenildi.
Polis, vatandaşları 
bu şekildeki 
oluşumların içeri
sine girmemesi ve 
kimlik bilgilerini 
kimseyle paylaşma 
ması konusunda 
uyardı.

tespit edildi. 
Şüphelilerin ev 
ve iş yerlerinde 
yapılan aramada, 
biri kurusıkı 6 
silah, 79 mermi, 
kılıç, 5 bıçak, bir 
miktar uyuşturucu 
madde, kadın başlı 
heykel, bir şüpheli 
adına düzenlenmiş 
polis haberleri 
gazetesi kartı, polis 
şapkası, tahta cop, 
oyun kağıtları, 
oyun pulları, kumar 
hesaplarının 
tutulduğu defter, 
3 senet ele 
geçirildi. Evde 
2 de yabancı 
uyruklu kadın 
yakalandı.
Yakalanan yabancı 
uyruklu kadınlar, 
Kırklareli Göç 
idaresi 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.
Gözaltına alınan 
26 şüphelinin em
niyetteki işlemleri 
sürüyor.

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp
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Güne Bakı$ Tnrk [ğiilm Sen ilen anlamlı wnliiii
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kuzey Planları tapuları bile seçim 
malzemesi yapılıyor

Fatih Mehmet Güler’in Belediye Başkan 
lığı’ndan uzaklaştıranların FETÖ’cü 
oldukları 15 Temmuz darbe girişimden 
sonra ortaya çıktı.

O’nu Belediye Başkanlığından uzaklaş 
tiranların tümü FETÖ/PDY üyesi olarak 
tutuklandı, cezalara çarptırıldılar.

Başta İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetim
lerden sorumlu müdürü, Bursa Valisi, 
Gemlik Kaymakamı, Cumhuriyet Başsav 
cısı ve soruşturmayı yürüten savcı..

Hepsi şimdi içeride.
Peki bu görevden alma kimi koltuğa 

oturttu?
Refik Yılmaz’ı...

Refik Yılmaz yapılan başkan yardımcılığı 
seçimlerinde biri CHP’den, biri MHP’den 
iki kişiye maaş ve koltuk vaad ederek 
siyasi hırsızlık yaptı.

Başkanvekili olunca da eski meclisin 
aldığı karan yani kuzey planlarını uygula
maya sokmadı.

Rezevr planlar diye tepelerdeki makilik
lere göz dikti.

O günlerde Anayasa Mahkemesine takı 
lan bu alanları daha sonra KHK ile 
çıkardı. Kuzey planları anayasa mahkeme 
sine takılanca, mecbur kalarak muhalefet 
partileriyle birlikte hareket ettiler ve plan
lar yeniden 18 uygulaması için ihale 
edildi.

Aradan tam 7 yıl geçti.
Yani 7 yıl önce imara açılacak olan bu 

bölgelerin sorunu aaria yenı'çö'züibu.
Yıllardır plan bekleyen vatandaş, sonun 
da seçimler nedeniyle tapularına kavuş 
tular.

Dün Gemlik Tapu Müdürlüğü’nün 
Kadastro Müdürlüğünden gelen verilere 
göre tapu kayıt sicillerine işlediği, yani 
arsaları Tapu Genel Müdürlüğü sistemine 
aktardılar.

Bu bölgede arsa sahibi olan vatandaşlar 
dün cep telefonlarından veya bilgisayar 
larından e-devlet sorgulamasıyla tapu 
kayıtlarına ulaştılar.

Vatandaş geçte olsa yıllardır zeytinlik 
olarak kullanılmayan bu bölgelerin böl
gelerin arsa tapularına kavuştular.

Şimdi tapuları belediye başkanı dağıta 
çakmış. Bu hafta cuma namazından son 
ra sanırım düzenlenen törenle yapılacak 
siyasi şovla tapular vatandaşa verilecek.

Verilmese de resmi kayıtlarda artık eski 
tarım arazisi olan yerler arsa konumuna 
geçti.

Peki kuzey planlarında yeri olanlar, T yılı 
nı heba ettiği partiye sizce 24 Haziran da 
oy verirler mi?

Bence biraz zor.
Bu kişilerin birçoğu ile bire bir görüş 

tüm.
İktidara karşı olumsuz tutum içindeler.
O nedenle herşeyi kendine yontan, 

Belediyenin Cius AVM’deki mülküne bile 
seçim öncesi Cumhurbaşkanın posterini 
asarak siyasi rant elde etmek isteyenler 
vatandaşı kandıramazlar.

Vatandaş seçimlerde ne yapacağını bili 
yor. Metal yorgun diye görevden alanları 
alanlarında yorulduğunu görüyor..

Karar anları dinlendirmek olacak.

Türk Eğitim Sen'- 
den Anlamlı Yardım 
Türkiye Kamu Sen 
ve Türk Eğitim Sen 
iftar yerine muh
taçlara gıda yardımı 
yaptılar.
Konu ile ilgili 
açıklama yapan 
Türk Eğitim - Sen 
ve Türkiye Kamu 
Sen ilçe temsilcisi 
Cemal Eser; bu yıl 
ramazan ayında 
farklı bir uygula
maya gittiklerini ve 
protokol ile üyelere 
iftar daveti düzenle
mek için ayrılması 
beklenen bütçeyi 
ihtiyaç sahiplerine 
yardım için değer 
lendirdiklerini be
lirtti.
Hemen hemen her 
yıl; birçok STK, 
Hemşeri dernekleri 
ve yerel yönetim
lerce iftarlar orga

Hamidiye Mahallesi gençleri ölen 3 arkadaşlarını bu yıl da unutmadılar

MİlllfttallllhlIllîlİMlIlkl
Gemlik Hamidiye 
Mahallesi Genç 
leri'nin organize 
ettiği, trafik 
kazasında kaybettik
leri arkadaşları 
Berkan Çam'ın adını 
taşıyan 2.Geleneksel 
Gönül Birliği iftar 
programına yaklaşık 
bin kişi katıldı.
Bu yıl İkincisi düzen
lenen iftar progra 
mına Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, Gemlik CHP 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar ve CHP 
Belediye Başkanı 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan'da katıldı. 
14 Aralık 2016 tari
hinde Orhangazi'de 
3 Gemlikli gencin 
hayatını kaybettiği 
kazada, hayatını 
kaybedenler arasın 
da yer alan 20 
yaşındaki

KAYIP BEKO 220 TR AS0000073066 MARKA NUMARALI YAZAR KASAMIN 
RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

YUNUS YALDIZ EKMEK VE UNLU MAMÜLLERİMALAT-SATIŞ 
GEMLİK V.D. 26438517736

nize edildiğini; ama 
asıl ihtiyaç sahip
lerinin çoğu zaman 
bu sofralarda yer 
alamadığını belirten 
Cemal Eser; biz de 
bundan yola çıka 
rak farkımızı ortaya 
koymaya gayret 
ettik; üyelerimizin 
hoşgörüsüne 
sığındık ve böyle 
bir karar aldık dedi. 
Dinimizde sağ elin 
verdiğini sol elin 
görmemesi

arkadaşları Berkan 
Çam'ın adını verdik
leri Berkan Çam 
Gönül Birliği iftar 
programını organize 
eden Hamidiye Ma
hallesi Gençliği, "Biz 
bu organizasyonda 
hem arkadaşımızın 
adını yaşatıp onu 
dualarla anıyoruz, 
hem mahalle olarak 
birliğimizi beraberli 
ğimizi taçlandın 
yoruz, hem de 

gerektiği düsturu 
ile üyelerimizin ve 
hayırseverlerin 
yardımlarına 
aracılık etmeyi de 
amaçladıkları be
lirten Cemal Eser; 
üyelerimizin 
birçoğu fitrelerini, 
sadakalarını bize 
ulaştırdılar ve biz 
de gereğini yaptık 
dedi.
Üyelerin ve bazı 
hayırseverlerin 
desteği ile alınan

iftarımıza maddi 
manevi destekler 
sağlayan büyükleri 
miz sayesinde du
rumu olmayan 
kardeşlerimize 
bayram alışverişi 
yapacağız, elimizde 
kalan para ile de 
Lösemili Çocuklar 
Vakfı 'na bağışta 
bulunacağız." 
şeklinde konuştular. 
Bu organizasyonu 
her yıl yenileyecek

yardım kolilerinin 
Bursa’da yaşayan 
ve ihtiyaç sahibi 
göçmen Türkmen 
ailelerine 
ulaştırdıklarını da 
belirten Cemal 
Eser; destekleri için 
herkese teşekkür 
ederek; tüm 
hemşerilerimizin, 
Türk ve Müslüman 
âleminin ramazan 
bayramını da 
şimdiden tebrik 
ediyorum dedi.

lerini ve daha 
çok kişiye 
ulaşacaklarını 
söyleyen Hamidiye 
Mahallesi Gençliği 
iftara katılan ve bu 
iftar organizasyonun 
yapılmasına destek 
veren herkese 
teşekkür ederek 
bir sonraki yıl 
yapacakları iftar 
organizasyonuna 
herkesi davet 
ettiler.
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Gemliksnor Cumhur Aidin ile devam
Gemlikspor tesis
lerinde gerçekleşen 
olağan kongrede 
karşı bir aday 
olmayınca, Cumhur 
Aydın başkanlığa 
devam dedi. 
Çoğunluğun 
sağlanmasının 
ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile kongre 
başladı.
Mevcut başkan 
karşısında herhangi 
bir aday olmadığı 
için tek liste ile 
Cumhur Aydın 
tekrar başkan oldu. 
Yönetim listesinde 
değişiklikler ya
parak daha tecrü
beli bir yönetim 
oluşturduğunu 
ifade eden Aydın; 
"Gemlikspor şuan 
itibariyle hak ettiği 
yerde değil. Gemlik- 
spor'u hak ettiği 
güneşli günlere 
inanıyorum ki yeni 
yönetimimiz ile bir
likte getireceğiz. 
Gemlikspor'a sahip

çıkan herkese 
teşekkür ediyorum. 
Kısa bir süre sonra 
yeni sezon başla 
yacak. Yeni 
sezon hazırlıkları 
yapacağız, bu 
bağlamda mücadele 
ettiğimiz kategori
leri arttırarak Gem- 
lik'in adını en güzel 
şekilde temsil 

edeceğiz." şeklinde 
konuştu.

Cumhur Aydın'ın 
listesi ise şu 
şekilde:

Yönetim Kurulu Asil

1-Cumhur AYDIN 
2-Osman KAYAALP 
3-Şuayip ÜNLÜ

4-Emir ERTEM 
5-Emin DOĞRU 
6-Tayfun HAS 
7-Nurettin BAYRAK 
8-Hayati AKSOY 
9-Ferhat ORHAN 
10-Dilek SALUM

Denetleme Kurulu 
Asil

1-Şükrü DEVİREN

2-İbrahim TOKGOZ 
3-Cenk OBUZ

Yönetim Kurulu 
Yedek

1-Kerim YAŞAR 
2-Serdar ÖZAYDIN 
3-Emir YILMAZ 
4-Şevket DOĞRU 
5-Kazım GÜZEL 
6-Murat ERSÖZ

7-Hakan KURT 
8-Serhat ÇOLAK 
9-Yılmaz 
HOCAOĞLU 
10-Nadir KARTAL

Denetleme Kurulu 
Yedek

1-Cemal KÜÇÜK 
2-Ali AKSOY 
3-İsmail ŞİRİN

WR EV YEMEKLERİ
TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN ■ PİDE - PİZZA 

Taş Fırında Tadı Bir Başka

ÇAĞLAR EV YEMEKLERİ LAHMACUN-PİDE-PİZZA
M T T V r

- TEMEKLERİ - TAŞ PİRİN PİDE LAHMACUN PİZZA-

SursaKebafa Tas Fırında 
püte-Laiımacım

Hütayl
Kiine®

Ev Yemeklerinin Tadına 
Dayamayacaksınız...

Bursa Kebabı - Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide - Lahmacun - 
Kayhan Usulü Cdntık ■ Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK 
Tel: O 224 513 69 50
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Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
binasında yapılan 
olağan kongrede 
yönetim el değiş 
tirdi. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile 
başlayan, Cihan 
Gökmen ve Ahmet 
Dalaklı'mn aday 
olduğu kongrede 
kardeşlik ve birlik 
mesajları verildi. 
Bekir Bayırlı'nın 
divan kurulu 
başkanı olarak 
seçildiği kongre 
oldukça heyecanlı 
sürdü. 174 üyesi 
bulunan Gemlik 
Bursaspor Taraftar
lar Derneği'nden 
toplamda 93 üye oy 
kullandı. Bu oyların 
48'ini Cihan Gök
menin listesi 
alırken, 45'ini ise 
Ahmet Dalaklı'mn 
listesi aldı.
Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derne 
ği'nin yeni başkanı 
olan Cihan Gök- 
rnen'in ilk mesajı; 
"Öncelikle yüksek 
katılım için tüm

üyelerimize teşek 
kür ediyoruz. Başa 
baş bir kongre 
oldu. Ahmet Dalaklı 
kardeşimi ve yöne
timini de kutluyo
rum. Bizim yöneti 
mimizin kapısı 
herkese açık. Bizim 
tek amacımız tek 
sevdamız Bursa 
spor. O yüzden 
Bursaspor'a gönül 
vermiş olan herkesi 
derneğimize bek
leriz." şeklinde 
oldu.
Tezahüratlar eşliğin 
de konuşmasını 
tamamlayan Cihan 
Gökmen ve yöne
timi kongre sonun 
da Ahmet Dalaklı ve 
listesi ile aynı kare 

de kongre sonu 
pozu verdi.

Yeni başkan Cihan 
Gökmenin listesi 
şu şekilde:

Yönetim Kurulu 
Asil Liste 
1-Cihan GÖKMEN 
2-Mehmet Cem 
ESER
3-Korhan KAYNAR 
4-Ali KANYILMAZ 
5-Nürettin SAÇIL 
6-Yekta KARA 
7-Gökhan YÜKSEL 
8-Erdal TOKAL 
9-Mustafa Enes 
DENİZ
Yönetim Kurulu 
Yedek Liste

1-Nizamettin ÜZEL

aDD’den lanla 
turnuvasına davet

2-İbrahim SERT 
3-Atacan SOLMAZ 
4-Fuat YUMRU 
5-Samet YILDIRIM 
6-Sinan DURAN 
7-Ali ÜSTÜNDAĞ 
8-Burak TİRİNGA 
9-Ömer 
KARAKÜÇÜK

Denetleme Kurulu 
Asil Liste

1-İbrahim Ethem 
ESER
2-Gökhan ÇELİK 
3-Kamil OGUZ

Denetleme Kurulu 
Yedek Liste

1-Alperen ÇAKMAK 
2-Hakan İMREK 
3-Ersin BEKİ

Atatürkçü Düşünce Derneği tavla 
turnuvası düzenliyor.
Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şube Başkanı Muhammet Usta 
yaptığı açıklamada, demek olarak 
düzenledikleri tavla turnuvasına herkesi 
davet etti. Usta şöyle konuştu; 
“Toplumsal konular ve ülkemizin için
den geçtiği bu sıkıntılı günlerde, üyeler
imiz ve dostlarımızın arasındaki bağlan 
güçlendirmek ve hoşça vakit 
geçirmelerini sağlamak için tavla 
turnuvası düzenliyoruz.”
“Başta Atatürk’ün de severek oynadığı 
oyunlardan biri olarak bilinen tavla, bu 
gün milyonlarca kişi tarafından oynan
maya devam ediyor. Üyelerimizin de 
sosyal faaliyetlerde bulunmamız 
talebine cevap vermek amacıyla bu tur
nuvada bir araya geleceğiz.” 
“Turnuvamız dernek lokalinde, 30 Hazi
ran Cumartesi günü başlayacak ve 
katılıma göre 1 Temmuz Pazar günü de 
devam edecek. Saat 13:00’de 
başlayacak turnuvamızda ilk üç derec
eye girenlere başarı kupası, bir oyuncu
muza ise centilmenlik kupası takdim 
edeceğiz. Katılım ücretinin 15 lira olarak 
belirlendiği turnuvamız ile ilgili ayrıntıyı 
bilgiye 0534 451 92 12 telefonunu ara
yarak ulaşabilirsiniz.”

ARMUTLU FISTIKLI’DAKİ İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI

AŞÇI ARANIYOR
TEL: O 536 2941918

C3
BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇA6LMEUYEMKLERİ
İstiklal Caddesi No: 19

5136950

KD(OKKUMU 
İffllİME
■UP 

MDAİREİBİNDENIUK
HIH

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Fgjfcebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



12 Haziran 2018 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 7

Sofcak ha^anlarınıii güvenliği için uyarı levhası
Gemlik Belediyesi, 
sokak hayvanlarının 
güvenli yaşamına 
dikkat çeken uygu
lama İle bir ilke 
daha imza attı. 
Belediye Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, trafikte 
araç yoğunluğunun 
bulunduğu cadde 
ve sokaklar başta 
olmak üzere sahil 
kordonu boyunca 
“Sokak’ta yaşayan 
hayvanlar sahipsiz 
değildir” şeklinde 
uyarının yer aldığı

levhaların montajını 
yaptı. Ayrıca 
vatandaşlara 5199 
hayvanları koruma 
kanunları gereği 
sokak hayvanlarına 
yapılan eziyet ve 
kötü davranışların 
cezaya tabii olduğu 
uyarı levhalarıyla 
hatırlatıldı. Sokak 
hayvanlarının kent 
İçinde güvenli 
yaşamlarının göze 
tilmesi amacıyla 
monte edilen uyarı 
levhalarıyla dikkat 
çekmek ve

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik'in 
her mahallesinde 
sadece insanların 
değil, hayvanların 
da yaşam kalitesini 
yükseltecek proje 
ve yatırımları hayata 
geçirdiklerini ifade 
ederek, hayvan 
hakları adına ve 
hayvan sorunlarının 
giderilmesi 
amacıyla ne 
gerekiyorsa 
yapılacağını 
söyledi.farkındalık hedeflendiği Konuyla alakalı

oluşturmanın belirtildi. açıklama yapan

Bursa MAG-DER 
Ekibi dün akşam 
iftar sonrası AFAD 
dan gelen kayıp 
arama ihbarı 
üzerine Bursa 
Osman Gaz, 
ilçesine bağlı 
Çaybaşı Mahalle
sine hareket ettiler. 
Aizamer hastası 
olduğu söylenen 
Ü.Gülsüm (85)ün 
Onatlı saat süren 
arama çalışmaları 
sonrasında 
Kaşıaçık mevk- 
isinde dere 
kenarında cese
dine ulaşıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre Ü.Gülsüm adlı 
şahıs öğlen saat
lerinde gelini ile bir
likte gittiği 
kendilerine ait 
bahçelerinden

haber sizce 
ayrılmış akşam 
üzeri eve 
dönmediği fark 
edilince ailesi 
tarafından kayıp 
başvurusu 
yapılması sonucu 
arama ve kurtarma 
çalışması 

başlatıldıktan sonra 
bahçelerine giden 
arazi yolu üz
erindeki yaklaşık 
yirmibeş metre yük
seklikteki yamaçtan 
dere kenarına 
düştüğü tahmin 
ediliyor.
MAG ekiplerinin

yanı sıra AFAD, 
JAK ve çok sayıda 
Kurtarma ekibi ile 
vatandaşlar arama 
çalışmasına katıldı. 
Ü.GÜLSÜMÜN 
cesedi savcılık in
celemesi sonrası 
otopsi için adli 
tıbba gönderildi

Gemlik Belediyesi Ramazan etkinlikleri 
kapsamında çocukların yüzünü güldürm
eye devam ediyor.
Bu kapsamda Bursa Sanat Tiyatrosu 
Sanatçıları Ömer Faruk Turunç ve Caner 
Gürer, Engelsiz Kafe’de yüzlerce çocukla 
bir araya geldi. Sanatçılar, öğrencilere 
tanıttıkları Karagöz ve Hacivat’ın 
eğlenceli diyaloglarını da sahneye 
yansıttı.
Karagöz ile Hacivat’ın esprileriyle gülüp 
eğlenen çocuklar gösteriyi çok 
beğendiklerini söyledi. İzleyenlerin 
büyük beğenisini toplayan gösteri, 
vatandaşlardan tam not aldı.
Vatandaşlar, Ramazan Ayı etkinlikleri ne
deniyle Gemlik Belediyesine teşekkür 
etti. 1 saat süren keyifli program, günün 
anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

6EREKLİ 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 Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK 513 13 53

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

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

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
012 OO 20 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14

DENİZ UÇAOl
Psflasus Atanls Seyahat
METRO
Aydın Turtam
SOzar Turizm
Kanb«roQlu-Eaada«
Anrtur

014 03 02

013 20 77
012 1O 72

Müftülük
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. _

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

HASTANELER
rrarn cyıııııı ıvıuu. □ ı j i o
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 517 34 00 DERCniVC
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96

Körfez Taksi 
Çınar Tekel 
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
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DERİZ OTOBÜSÜ

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

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

OTOBÜS__________

Şehirlerarası Oto 261 5400
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
Akçen Petrol 013 10 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 51 3 10 45
Baysa Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
*»,’ GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6106 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar gı.y en yayınlanmaz)

IHIİÜİIHIIIM
VENÜS SİNEMASI 

HÜRKUŞ 
13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRAL ŞAKIR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKBrfez 
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FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

- * »ir ııik ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ
matrAACILIKYAYINCILIKREKLAIVIMOR^

Gem lik Körfez
V GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
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_(KAVLAKJ|İ2O)S
DOĞANIN HÂZİNESİ I Siio^

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Haziran 2018 Çarşamba ww.gemlikkorfezgazetcsi.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

Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şube Başkanı Gökhan Özler, geleneksel ramazan yardımlarını sürdürüyor

G em lik Kıalanoksu I la ı a s ı cat y e m e k ila w^() r
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ramazan ayı ve Bayram
Ramazan ayı geldi geçiyor.
Yarın ramazanın son günü.
İnanan müslümanlar Ramazan ayını 

kendi inançlanna göre yerine getirdiler.
Kutlu olsun.
İç ferahlığı ve huzuru ile bir kutsal ayı 

bitirmenin mükafatı ise bir gün sonraki 
Bayramdır.

Ramazan ayı ve bayramlar birliği, kardeş 
ligi, dayanışmayı, banşı, huzuru sembolize 
eder. Devamı sayfa 4’de

Ramazan ayı nedeniy 
le bu yıl da gelenek
sel sıcak yemek dağı 
timi yapan Türkiye 
Kızılay Derneği Gem
lik Şubesi, her gün 
40 aileye, 200 kişiyi 
doyuracak yemek 
veriyor. Kızılay Derne 
ği Gemlik Şube Baş 
kanı Gökhan Özler, 
günde 200 kişiyi 
doyuracak en az 3 
değişik çeşit yemek, 
tatlı ile turşu ve 
zeytin dağıttıklarını 
söyledi. Sayfa 2 de

Cahilim nam tt»
Yeniden düzenlenen sahil bandında yürüyüş alanının arkasında 70 m2 kapalı alanı 250 met 
rekare de açık alanı olmak üzere 320 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan çay 
bahçeleri farklı düzenlemeler ve adlarla hizmete girecek. Haberi sayfa 2’de

SAĞLIK
SiGORTâCI,LIK

GEMLİKTE SİGOF^FACI LIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
TRAFİK SİGORTASI - KASKO - 

EV VE İŞYERİ YÂNGlN VE DEPREM SİGORTASI 

□ (+90 532 414 36 28) - (+90 224 512 22 39) 
(+90 224 512 22 38) - (+90 850 304 22 39 

A Merkez : Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
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Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şube Başkanı Gökhan Özler, geleneksel ramazan yardımlarını sürdürüyor

fiemlilı Kızılavııolısullara sıcak «emekdağrtnor

Ramazan ayı ne
deniyle bu yıl da ge
leneksel sıcak 
yemek dağıtımı 
yapan Türkiye 
Kızılay Derneği Gem
lik Şubesi, her gün 
40 aileye, 200 kişiyi 
doyuracak yemek 
veriyor.
Kızı fay Derneği' 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan

Özler, Gemliklilerinin 
yardımlarıyla 
toplanan kuru gıda 
maddeleri ile turşu 
ve zeytinleri muhtaç 
ailelere Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
Dernek binasında 
kurdukları aşevinde 
dağıtıyorlar, 
dfzier, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
30 günlük Ramazan 

ayı nedeniyle 
ortalama günde 200 
kişiyi doyuracak en 
az 3 değişik çeşit 
yemek, tatlı ile turşu 
ve zeytin dağıttıkları 
nı söyledi.
Özler şöyle 
konuştu: 
“Ramazan ayı 

boyunca her 
gün saat 11.oo 
civarlarında 

muhtaç olan 
aileler aşevimizde 
pişirdiğimiz sıcak 
yemeklerden ge
tirdikleri kapları 
doldurarak evlerine 
dönerek iftarlarını 
açıyorlar.
Bugüne kadar yakla 
şık 5 binin üzerinde 

kişiyi doyuracak 
yemek dağıttık. 
İnsanları sevin

dirmek Kızılay’ın 
görevlerinden biridir. 
Aç ve muhtaç 
insanları kutsal ra
mazan ayında evle 
rine sıcak yemek 
yanında, kuru 
gıda maddeleri de 
paketler halinde 
dağıtıyoruz. 
Derneğimize maddi 
ve ayni olarak 
destek olan kişiler 

ve kurum la ra 
teşekkür ediyoruz. 
Kızılay Derneği olan 
uzun yıllardır yalnız 
ramazan ayında 
değil 12 ay muhtaç 
olanların yanında 
oluyoruz. Bunun 
için Türk Kızılay’ına 
yapacağınız 
bağışlar doğrudan 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaşmaktadır.”

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire başkanlığınca 
Gemlik iskelesinden 
eski Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yıkılan binasının 
önüne kadar olan 
alanda yapılan 
“Sahil Düzenlemesi” 
sonrası yıkılan çay 
bahçeleri yeniden 
yapılıyor.

Gemliklilerin büyük 
ilgi gösterdikleri çay 
bahçeleri, yeniden 
düzenlenen sahil 
bandında yürüyüş 
alanın arkasında 70 
m2 kapalı alanı 250 
metrekare de açık 
alanı olmak üzere 
320 metrekarelik 
bir alanda 
hizmet verecek. 
Zemin çalışmalarının 

tamamlanmasından 
sonra eski işlet 
mecileri tarafından 
yapımına başlanan 
çay bahçeleri farklı 
düzenlemeler ve 
adlarla hizmete 
girecek.
Gurup, Dilek, Beyza, 
Mert, Milton çay 
bahçelerine eskiye 
göre daha küçük 
alanda çok değişik 

iç düzenlen i e 
projeleri yapılıyor. 
İşyeri sahipleri Sahil 
Düzenlemesindeki 
eksikliklerin 
tamamlanmasını 
isterlerken, yoğun 
bir şekilde yaz 
sezonuna yeni 
işyerlerini yetiştir 
meye çalışıyorlar. 
Bu konuda Gurup 
çay bahçesi iç ve 

dış cephe düzen
lemelerini tamamla
yarak elektrik 
akşamının montajı 
ile uğraşırken, 
Beyza ve Dilek çay- 
bahçeleri de biran 
önce işyerlerinin 
hizmete açılması ile 
ilgi çalışmaları 
yürütüyorlar. 
Milton ve Mert aile 
çay bahçelerinin 

bulunduğu alandaki 
trafo çalışmalarının 
uzun sürmesi ne
deniyle bu iki çay 
bahçesi diğerlerine 
göre daha yavaş iler
liyor. İşyeri sahipleri 
çay bahçelerinin 
tamamlanmasından 
sonra Gemliklilerin 
huzur içinde otura 
cağı yeni mekanları 
olacağını belirttiler.
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I AYRINTI
Erhan İZGİ

Günlerdir devam 
eden seçim 
çalışmaları göster
mektedir kİ gerçek
ten Türk toplumu 
bir "dip dalga”yı 
çoğaltmakta. İnsan
lar artık korku 
duvarını aşmış, 
düşündüklerini 
seslendirmeye . 
çalışıyorlar. Hele 
hele “Millet İttifakı” 
temsilcileri 
vatandaşların 
söylemek isteyip de 
söyleyemediklerini 
dillendirdikçe ikti
dar adeta 
çılgınlaşıyor, 
yaptıktan planlan 
muhalefet boz
dukça dut yemiş 
bülbüle dönüyor.

İnce, Akşener ve

Dip Dalga
Karamollaoğlu’nun 
iktidarla ilgili sözleri 
bütün ezberleri boz
makta, cumhur 
ittifakını sersem 
tavuğa çevirmek 
te... AKP genel 
başkanınım yaptığı 
konuşmalarda 
bilgisizliğini ortaya 
koyması 
çaresizliğinin bir 
göstergesi değil 
mi? Tek partili 
dönemden söz 
ediyor. Türkiye tek 
partili dönemi 1946 
seçimleriyle 
noktaladı. 1954 
doğumlu olan 
Sayın Erdoğan o 
dönemde nasıl olur 
da 75 kişilik 
sınıflarda öğrenim 
gördü? Bir açıklasa 

da toplum anlasa!
İki de bir 

buzdolabıyla kalkın 
mışlık edebiyatı 
yapıyor. Vatandaş 
dolabın içini 
dolduramıyorsa 
demek kİ halkın 
ekonomik durumu 
İyi değil. Gizlenen 
enflasyon % 
2O’lerin üzerinde... 
Vatandaş aldığı 
ücretle geçine
miyor. Ama her gün 
yeni milyonerlerin 
sayısı artıyor.

Yol yaptık, köprü 
yaptık, tünel yaptık 
diyor. Niçin bir fab
rika yaptık diyemi 
yor? Üretim ve artı 
değer nerde? 
Cumhuriyetin bütün 
kurulularını yok 

pahasına sattığını 
niçin söylemiyor? 
İhracat patladı 
diyor. İthalat ne du
rumda, buna niçin 
değinmiyor? Ge
lene geçene Ey diye 
efelenmek de neyin 
nesi? Halka anlata
cak projeleri yok. 
Terör ve feto bütün 
sermayeleri... 
Adama sormazlar 
mı sen kendi ülken 
deki terörü önleye 
medln, Suriye ve 
Irak da ne işin 
vardı? Feto’yla 
yıllarca birlikte 
çalışmadın mı? 
Niçin başkalarını 
Fetocu diye suçlu 
yorsun?

Avrupa ülkeleri 
Türkiye’yi kıskanı 
yor, faiz lobisi bize 
kumpas kuruyor 
diyor. Dünyada 
Türk lirasının değer 
yitirdiğini niçin 
söylemiyor? Yakın 
tarihte ödenecek 
240 milyar dolardan 
neden bahset
miyor? Cari açığı ve 

bütçe açığını nasıl 
kapatacağına niçin 
hiç değinmiyor? 16 
yıldır iktidarda sen 
değil miydin?

Denizciler mezu
niyet töreninde 
İzmir Marşı’nı söy
leyince Bakan İsmet 
Yılmaz salonu terk 
ediyor. Gençler 
Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz diyerek 
duygularını dile ge
tiriyor. AKP artık 
istediği heyecanı ve 
coşkuyu yakalaya 
mıyor, verilen sö
zler tutulmadığı için 
halk hayal kırıklığı 
yaşadı. Kömürle ve 
makarnayla 
beslediği kitlelerin 
desteği artık yet
miyor. Salonlar, 
miting meydanları 
toplama kıtalarla 
bile istenilen 
kalabalığa 
ulaşmıyor. Köylü, 
esnaf, emekli ve 
işçiler yavaş yavaş 
desteğini çekmeye 
başladı. AKP bu 
yüzden panik 

içinde, sonun 
başlangıcını 
yaşıyor.

Karamollaoğ 
lu’nun dediği gibi 
dipten gelen sessiz 
bir dalga AKP’nin 
sonunu getirecek. 
Bu değişimi 
durdurmak 
mümkün değil. 
Muharrem İnce’nin 
konuşmaları Sayın 
Erdoğan’ın moralini 
müthiş bozuyor. 
Hele hele gel 
seninle televizyon 
kanalının birinde 
ekonomiyi 
tartışalım demesi 
Erdoğan’ı çileden 
çıkarıyor.

Gençlik, halk ve 
emekçiler 
değişimimden; 
aydınlıktan, 
cumhuriyetten ve 
parlamenter 
sistemden yana 
tavır koyuyor. 
İşte bu gelen dip 
dalga kitlelerin ses
siz çığlığıdır. 
Duymayanlar duy
sun...

Kıımıiiııımmıntiiriıtiaatı
Bursa'da arazi 
yolunda devrilen 
traktörün altında 
kalan çiftçi öldü. 
Traktörde bulunan 2 
kızı ve yeğeni 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Keleş 
ilçesi Kocaovacık 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. 2 kızı ve 
yeğeni ile tarlasına 
gitmek için yola 
çıkan Rasim 
Atan kontrolündeki 
20 L 0435 plakalı 
traktör, arazi 
yolunda takla attı. 
Olayı gören 
arazideki köylüler

Eskiotolıüsiinicinaencenazesicıklı
Mudanyada yalnız 
yaşayan 65 yaşın 
daki Erdal Çakan- 
timur, arada bir 
gelip kaldığı arka 
daşına ait eski bir 
minibüsün içinde 
ölü bulundu.
Mudanya İlçe Em
niyet Müdürlüğüne 
gelen ihbarda, 
Şükrüçavuş Ma
hallesi 2. Sevgi

jan
darma ve sağlık 
ekiplerine haber 
verdi. Traktörün 
altında kalan Rasim 
Atan olay yerinde 
hayatını kaybed
erken, kızlan ve 
yeğeni yaralandı. 
Sağlık ekibinin mü
dahalesinin

ardından 
yaralılar Bursa'daki 
hastanelere sevk 
edildi. Yaralıların 
durumunun İyi 
olduğu öğrenilirken, 
hayatını kaybeden 
Rasim Atandün son 
yolculuğuna 
uğurlandı.

Sokak'ta uzun 
zamandır park halin 
de bulunan ve kulla 
nılmayan 16 JH 677 
plakalı eski minibü 
sün arka koltuğun 
da yaşlı bir erkeğin 
hareketsiz yattığı 
bildirildi. İhbar üzer 
ne olay yerine gelen 
polisler Erdal Çakan 
timur'un araç içinde 
cansız bedeni ile 

karşılaştı. Olay ye 
rine geyen minibüs 
sahibi Selahattin 
öz, ölü bulunan 
Çakantimur'un çeşit 
li rahatsızlıkları 
olduğunu bildiğini 
söyledi. Kalp krizin
den öldüğü belir
lenen Çakanti 
mur'un cenazesi 
ailesine teslim 
edildi

BiıliılmimıiıiiMiMıılı
Bursa'da 2 gündür 
kayıp olan veteriner 
hekim boş bir 
arazide park halin
deki kamyonetin 
İçerisinde başından 
vurulmuş halde bu
lundu. Veterinerin 
ayaklarının dibinde 
bulunan pompalı 
tüfek polis tarafın 
dan İncelemeye 
alındı 
Olay, Nilüfer'de 
Kayapa Mahalle
si'nde boş bir 
arazide meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, polis 
ekipleri dün sabah 
saatlerinde veter
iner İsmail Erman 
Kaya (28) isimli 
şahsın 
kaybolduğuna dair 
ihbar aldı. Sabah 
saatlerinde bir 
çoban tarafından bir 
araç İçerisinde

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 5139683 GEMLİK

ceset ihbarı alan 
ekipler araç plakası 
ile karşılaştırma 
yaptıklarında şahsın 
kaybolan İsmail 
Erman Kaya 
olduğunu tespit etti. 
Kafatası 
parçalanmış şekilde 
bulunan Kaya'nın 
önünde de bir adet 
pompalı tüfek bu
lundu. Polis ekip
lerinin araçta 
yaptığı incelemede 
şahsın veteriner 
olduğu tespit edildi.

Kaya'dan geriye 
tedavi ettiği 
hayvanlar ile 
fotoğrafları kaldı. 
t)lay yerine gelen 
Cumhuriyet 
Savcısının in- ' 
celemelerinden 
sonra ölüm sebe
binin cinayet veya 
intihar olduğu tespit 
edilmek üzere 
Kaya'nın cesedi 
adli tıp morguna 
kaldırıldı. Polis 
olayla ilgili tah 
kikat başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ramazan ayı ve Bayram 
Türkiye ramazan ayını 24 Haziran 

günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili seçimleri propağanda 
çalışmaları ile geçirdi.

Siyasi liderler kürsülerden birbirlerine 
yine bu aya yakışmayacak sözcüklerle 
sataştılar, ağza alınmayacak hakaret 
lerde bulundular.

Bunları yapanlar arasında kendilerini 
inançlı kişiler olarak görenler siyasi
lerin olması dikkat çekici...

Siyaset ve iktidar olma hırsı insan
larda kutsal aylarda ve günlerde bile 
temizlikten uzaklaştırıyor.
İslam aleminde dindaşlar arasındaki 

kin, nefret ve düşmanlıklar bitmedi.
Yanı başımızda Irak da yapılan seçim

lere kara leke düştü, oyların yeniden 
sayılması kararı alındığı gün sandıkla 
rın bulunduğu bina kundaklandı.

Suriye’de aynı dinden olan insanlar, 
birbirlerini öldürmeye, silahlanmaya 
devam ediyorlar.

Filistin de dinler arası savaş sürüyor. 
Tablo kötü..
Kutsal aylar bile bunları önlemeye 

yetmiyor.
Siyasetin temiz olması lazım.
Siyasetin dürüst olması lazım, 
Siyasetin ahlaklı olması lazım.
İnançlı olanların bu değerlere sahip 

olmaları gerekir.
Ama bakıyoruz, inançlı görülüp de 

değer yargıları sıfırlanmış siyasiler var.
İnsanların gözünün içine bakarak 

yalan söyleyebiliyorlar.
Kutsal ramazan öne onlara vız 

geliyor.
Bu seçimler bir an önce bilmeli. 
Normale dönmeliyiz.
Her gün bağırış, çağırış kişiliğimizi 

bozuyor.
Siyaset bu olmamalı.
Ülkeyi yönetecekler böyle olmamalı. 
Yönetme güdüsü insanı esir almama 

h.
Hırslar, ihtiraslar, beklentiler ve çıkar 

larla karma karışık olmuş bir iktidar 
yarışı, birlik beraberlik sağlamaz.

Ayrışmayı arttırır, bölünmeyi getirir. 
Bu kutsal ay ardından ülkeyi yöneten

leri belirlemek için sandığa gideceğiz.
İyiyi ve kötüyü ayırt edemezsek, 

çekeceğimiz var demektir.
Gerçekten bir dönemeçteyiz.
Bu konuda ülke ikiye ayrılmış du

rumda.
Birileri bizi iyi olacak diye kandırmaya 

çalışıyor.
Biz kanmayalım, doğruyu görelim. 
Göremezsek, sonucuna katlanmak 

zorunda kalacağız.
Hamasetle yapılan siyaset, ülkeyle 

birlikte içinde yaşayanları da tehlikeye 
atacak. Birilerln egolarına teslim 
olmayaiwn. ___________________

TOBB nin geleneksel ramazan ayı kuru gıda yardımları dağıtılıyor

MMMİ
Gemlik Ticaret 
Borsası Ramazan 
ayı nedeniyle 666 
aileye erzak paketi 
dağıttı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
destek verdiği 
yardımlar, Gemlik 
Ticaret Borsası 
meclis üyeleri, per
soneli ve borsa 
üyeleri aracılığı ile 
ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırılıyor. 
Ramazan ayının 
yardımlaşma ve 
paylaşım ayı 
olduğuna vurgu 
yapan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, ‘‘İhtiyaç sahip

lerine yardım etmek 
bizim toplumumuz 
için kutsal bir görev 
dir. Bizler de Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından 
sağlanan destek 
kapsamında

hazırlanan ve 
bir ailenin temel 
yemeklik ihtiyaçla 
rından oluşan erzak 
paketlerini meclis 
üyelerimiz ve 
borsa üyelerimizin 
vasıtasıyla ihtiyaç

sahibi ailelere 
ulaştırmak için 
hassas bir çalışma 
yürütüyoruz.
Allah herkesin 
yaptığı yardımlan 
kabul etsin” 
dedi.

Yaptığı özverili 
çalışmayla mavi pet 
şişe kapağı topla
yarak tekerlekli 
sandalye alan 11 
Eylül İlkokulu emekli 
öğretmeni hayırse 
ver Emine Aydın bir 
engelliye daha umut 
olmak için Şükrü 
Şenol Ortaokuluna 
tekerlekli sandalye 
teslim etti.
İlçemizde mavi 
kapak toplayarak 
aldığı tekerlekli 
sandalyeleri okullara 
ve yardıma ihtiyacı 
olan insanlara ulaştı 
ran emekli öğretmen 
Emine Aydın; ‘‘Her 
engelliye umut 
olduğunda onların 
yaşadığı mutluluğu 
aynı şekilde ben de 
yaşıyorum.” dedi. 
Okul içerisinde 
yapılan törenle 
hayırsever emekli 
öğretmene Okul 
Müdürü Rezzak 
Arslan ve öğret 
menler teşekkür 
ederek tekerlekli 
sandalyeyi teslim 
aldı.
Kendini engellilere 
adayan Emine Aydın 
ilçemizdeki lokanta
lar, çay bahçeleri, 
kafeler ve kahve

hanelerde içilen pet 
şişe sularının kapak 
larını işyeri sahip

leriyle kurduğu dia 
loğlar sayesinde 
biriktirerek topluyor

ve engelliler için 
umut oluyor. 5 yılda 
mavi kapak toplayıp 
bunları satarak 95 
tekerlekli sandalye, 
3 akülü araba 
dağıttığını söyleyen 
Emine Aydın, “Bu 
sandalye ve akülü 
araçları köy sağlık 
ocaklarına, engelli 
tere ve 4 ilkokula 
dağıttım. Önce 
emekli olduğum 11 
Eylül İlkokuluna, 
ardından Atatürk ve 
Şükrü Şenol Oku
luna destek verdim.
15 yıldır da Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
(ANAÇEV) yöne
timde görev yaptım 
kuruculuğunda bu
lundum. Kendimi 
eğitime ve engellile 
re adadım” dedi.
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Bursa Teknoloji Or
ganize Sanayi Böl
gesi (TEKNOSAB), 
Türkiye'nin 'Mega 
Endüstri Bölgeleri' 
projesinin 
öncüsü olmaya 
hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'la bir 
araya gelen BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, "Cum 
hurbaşkanımızın 
talimatıyla TEKNO 
SAB'ın yatırım 
alanını büyüte 
ceğiz" dedi. 
TEKNOSAB, yeni 
sanayi devriminin 
sembolü olarak 
Bursa'da 25 milyar 
dolarlık yatırım 
öngörüsü ve 40 
milyar dolarlık ihra
cat hedefiyle hızla 
hayata geçiyor. 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın da 
yakından takip 
ettiği ve övgüyle

bahsettiği projede, 
altyapı çalışmaları 8 
farklı etapta 
sürüyor. İlk fabrika 
binalarının inşaat 
çalışmalarına ise yıl 
sonuna kadar 
başlanması 
hedefleniyor. 
"Uluslararası 
yatırımcılarla 
görüşmeler 
sürüyor" 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'la Bursa 
programı 
kapsamında bir 

araya gelen BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, TEKNOS- 
AB'a ilişkin bilgiler 
verdi. Kalkınma, 
Ekonomi, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıklarının 
yönlendirdiği ulusal 
ve uluslararası 
büyük yatırımcılarla 
görüşmelerini 
sürdürdüklerini 
söyleyen Başkan 
Burkay, bu firmaları 
çok yakında ka- 
muoyuyla da

paylaşacaklarını 
ifade etti.

En küçüğü 15 bin 
metrekare 
TEKNOSAB'ın 
toplamda 8,5 mi
lyon metrekarelik 
bir alanda kuruluş 
çalışmalarının 
başladığını 
hatırlatan Başkan 
Burkay, proje 
kapsamında en 
küçüğü 15 bin 
metrekare olmak 
üzere büyük 
ölçekli 140'a 
yakın firmaya yer 
tahsisi yapıldığını 
açıkladı. Kentte 
mevcut OSB'lerde 
15 bin metrekare 
büyüklüğünün 
üzerinde toplam 
140 adet sanayi 
tesisinin 
bulunduğuna 
işaret eden İbrahim 
Burkay, bu sayının 
TEKNOSAB'da 170 
adet olduğunu 
kaydetti.

Bay r anmaKöpriiler ue 
Otoyollar Ücretsiz

Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Arslan, 
"Ramazan Bayramı 
tatili süresince 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünce 
işletilen otoyollar 
ve köprüler ücret
siz olacak" dedi. 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Ar
slan, "Ramazan 
Bayramı tatili 
süresince Kara 
Yolları Genel 
Müdürlüğünce 
işletilen otoyollar 
ve köprüler ücret
siz olacak. Bayram 

tatili dolayısıyla 
milyonlarca 
vatandaşımız yola 
çıkacak. Yollarda 
yaşanacak 
yoğunluk ne
deniyle Bakanlık 
olarak kara, deniz, 
hava ve demir 
yollarında tüm ön
lemlerimizi aldık. 
Trafik kazalarının 
yaklaşık yüzde 9O'ı 
sürücü kaynaklı. 
Bu nedenle 
vatandaşlarımızı 
dikkatli olmaları 
konusunda 
uyarmak istiyo
rum" dedi.

ÇfiGLRR EV YEMEKLERİ
TAŞ FIRINDA PİDE LAHMACUN ■ PİDE ■ PİZZA 

Taş Fırında Tadı Bir Başka

ÇAĞLAR EV YEMEKLERİ LAHMACUN• PİDE-PiZZ.

_ EV YEMEKLERİ - TAŞ PİRİiLPÎdKLAHMACUM PİZZA

ırsa Kebabı; Taş Ftfuuıu 
r i pi^-bctlmınuyi.

Ev Yemeklerinin Tadına 
Dayamayacaksınız...

Bursa Kebabı - Çorba Çeşitleri 
Taş Fırında Pide -Lahmacun - 
Kayhan Usulü Cdntık - Pizza 

Birbirinden güzel çeşit çeşit ev yemekleri 
Tatlı Çeşitleri

İstiklal Caddesi No: 19 GEMLİK
Tel: 0 224 513 69 50
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Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırla 
nan “Dijital Göç
menler, Dijital 
Yerlilerden Öğre 
niyor” isimli Eras
mus* KA101 Okul 
Eğitimi Personel 
Hareketliliği projesi 
kapsamında 
yurtdışı eğitime 
gönderilecek 
öğretmenlerin 
yabancı dil destek 
eğitimleri sona erdi. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezinde düzen
lenen 120 saatlik 
kursta, proje 
koordinatörü Ra
mazan GÜZEL 
tarafından katılımcı 
öğretmen ler ve 
idarecilere basit 
düzeyde 
ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek 
adına İngilizcede 
bilinen günlük 
ifadeleri dinleme, 
okuma, yazma, 
konuşma ve ileti 
şim kurma bilgi ve 
becerisini 
kazandırmaya 

yönelik eğitimler 
verildi. Verilen 
eğitimler sonunda 
başarılı olan 
öğretmenlere 
sertifikaları Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
DURAN, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Adnan 
ULUĞ ve Gemlik 
Kaymakamlığı AB 
ve Dış İlişkiler so
rumlusu İsmail 
ÇAĞLAR tarafından 
verildi. Toplantıda 
ayrıca gidilecek 
ülkeler hakkında 
gerekli bilgiler 
paylaşıldı ve 
eğitimlerle ilgili 
görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Proje kapsamında

TSO Gazi İlkokulu, 
11 Eylül İlkokulu, 
Borusan İlkokulu, 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu, Lale 
Kemal Kılıç Or
taokulu, Şükrü 
Şenol Ortaokulu, 
Ali Kütük Or
taokulu, Körfez Or
taokulundan 
seçilen birer 
öğretmen veya 
idareci 19-29 Hazi
ran 2018 tarihleri 
arasında Çekya’da; 
Özdilek Cevdet 
Aynur Mayruk 
Anadolu İ.H.L., 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 
Gemlik Mesıekı* 
Ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Koza 
Mesleki Ve Teknik

Bayramda hana 
nasıl olacak?

Anadolu Lisesi, 
Gemlik Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
Roda Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 
Umurbey Celal 
Bayar Mesleki Ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi ve Hisar 
Anadolu Lisesi’n- 
den seçilen birer 
öğretmen veya 
idareci ise 16-27 
Eylül 2018 tarih 
leri arasında Por 
tekiz’de tekno 
lojideki yeni 
gelişmeler, 
bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin 
eğitim öğretim 
a'e eiki'n Kûı'ıa 
nımı konuların 
da 10 günlük 
eğitim alacaklar

Ramazan Bayramı için hava durumu 
tahmini geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. 
Dr. Orhan Şen, bayramın 1. günü batı 
bölgelerinde yağış beklenmediğini 
söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
MeteorolojiMühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den 
Ramazan Bayramı için hava durumu 
tahmini geldi. Prof. Şen, "Bayramın 2., 3. 
günü yağmur var. Sıcaklıklar 
ortalamaların 2-3 c üzerinde. Akdeniz 
Bölgesi, Doğu Anadolu ve Doğu Karad
eniz'de yağış var. 3. günü İstanbul'da da 
yağış var. Arife ve 1. gün de batıda yağış 
yok" mesajını paylaştı.
Prof. Dr. Orhan Şen'in Twitter adresin
den yaptığı açıklama şöyle: 
BRSA'DA BAYRAMDA HAVA NASIL 
OLACAK?
Bursa'da arife günü ve Ramazan 
Bayramı'nın ilk günü yağış beklenmiyor. 
Bayramın 2. günü ve 3. günü Bursa'da 
yağışlı hava hakim olacak.

ARMUTLU FISTIKLI’DAKİ İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI
AŞÇI ARANIYOR

TEL : 0 536 29419 18
BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAfiLABEVYIMEKLERİ 
istiklal Caddesi No.19 

5136950 M

IİİIİUİ 
Misini 
ımıpı 

MMIliSimilHSIM

05353781800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Fgcebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Talep patladı! 45 milyon ile rekor kırılacak
Antalya’da Bayramı 
öncesi erken rezer
vasyonlarda pat
lama yaşandı.
Turizmciler, kıyı 
kesimlerdeki otel
lerin doluluk 
oranlarının yüzde 
yüzlere ulaştığını 
belirterek, ramazan 
da yaşanan iç 
piyasadaki durgun 
luğun bayram 
tatiliyle giderilece 
ğini, 40 milyon 
turist rekorunun 
2018 yılında 45 
milyonla

kırabileceğini 
söyledi.
2016 yılında yaşa 
dığı büyük düşüş 
ten sonra turizmde 
2017 yılını topar
lanma yılı olarak 
geçiren Antalya’da 
2018 yılı parlama 
yılı oldu. 2018 
yılının ilk 5 ayında 2 
milyon 874 bin 105 
turist ziyaretiyle en 
iyi mayıs ayı reko
runu kıran Antalya, 
haziran ayında da 
bu yükselişini 
sürdürüyor. Özel

likle okulların yaz 
tatiline girmesine 
kaşın ramazan ayı 
ve seçim öncesi 
olması dolayısıyla

yerli turist 
rezervasyonlarında 
kısa süreli bir dur
gunluk yaşansa da, 
Ramazan

Bayramının 
yaklaşmasıyla 
erken ve son dakika 
rezervasyonlarında 
ciddi artışlar oldu.

Turizmciler kıyı 
kesimlerdeki otel
lerin doluluk 
oranlarının yüzde 
yüzlere ulaştığını 
kaydederken, 
ramazan ayında 
yaşanan iç 
piyasadaki 
durgunluğu 
bayram tatiliyle 
doldurulacağını, 
2018 yılında da 
40 milyon olan 
turist rekorunun 
45 milyonla 
kırıtabileceğim 
söyledi.

OTV indirimi alacaklar için kritik tarih!
Resmi Gazete’de 
yayımlanan tebliğe 
göre, 16 yaş ve üz
erindeki araçların 
trafik sicilinden 
sildirilip hurdaya 
çıkarılırsa, karşılı 
ğında alınacak aynı 
cinsten araç için 10 
bin liraya kadar 
ÖTV teşviki uygu
lanacak. 27 Mart 
2018’den önce 
hurdaya çıkarılan 
araçlar ise ÖTV in
diriminden yarar
lanamayacak. 
Hurdaya çıkarılan 
araçlara özel tüke
tim vergisi (ÖTV) 
indirimi uygulaması 
başlıyor. Resmi 
Gazete’de 
yayımlanan tebliğe 
göre, 16 yaş ve üz
erindeki otomobil, 
panelvan, minibüs,

otobüs, kamyonet 
ve kamyonlar trafik 
sicilinden sildirilip 
hurdaya çıkarılırsa, 
karşılığında 
alınacak aynı cin
sten araç için 10 bin 
liraya kadar ÖTV 
teşviki uygu
lanacak. 27 Mart 
2018’den önce hur
daya çıkarılan

araçlar ise ÖTV in
diriminden yarar
lanamayacak.
Uygulama 31 Aralık 
2019’a kadar devam 
edecek.
BİNEKTE 1600 CC 
SINIRLAMASI
Yeni alınacak araç 
binek otomobil ise 
motor silindir 
hacminin 1600 cc 

ve altında olması 
gerekecek. Sadece 
elektrik motorlu 
araçlarda, motor 
gücü sınırlaması 
olmaksızın düzen
lemeden yararla 
nılabilecek. Hur
daya çıkarılan araç 
ta herhangi bir sınır 
lama olmayacak. 
Otomobillerini hur

daya çıkarmak 
isteyenler, 
araçlarını il özel 
idarelerine, 
büyükşehir 
belediyelerine veya 
Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
Hurda İşletmesi 
Müdürlüğü’ne ait 
hurda müdürlükle 
rine ya da Ömrünü 
Tamamlamış Araç 
teslim yerlerine, 
geçici depolama 
alanlarına teslim 
edebilecek.
Motorlu Taşıtlar Ver- 
gisi’nde (MTV) 
yapılan değişikliğe 
göre 1997 model ve 
daha eski araçların 
hurdaya çıkarılması 
durumunda 2019 
sonuna kadar 
ödenmemiş MTV 
borcu ile bu araçlar 

için 31 Aralık 2016 
tarihine kadar 
kesilmiş trafik 
cezaları, gecikme 
faiziyle birlikte 
silinecek.
80 BİN TL’YI 
AŞARSA 3 BİN TL 
İNDİRİM OLACAK 
Yeni alınacak aracın 
vergisiz fiyatı 46 bin 
TL’nin altındaysa 
teşvik tutarı 10 bin 
TL, 46 bin ila 80 
bin TL arasın 
daysa 8 bin TL, 
80 bin TL’yi 
aşanlara 3 bin TL 
ÖTV indirimi 
sağlanacak. Kam 
yönet, kamyon, TIR, 
panelvan, minibüs, 
otobüs gibi araçlar 
için ÖTV matrahına 
bakılmaksızın 10 
bin TL vergi indi 
rimi yapılacak.

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

HİIÜİIİIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6107 
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 
HÜRKUŞ 

13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15

DOĞRULUK MU 
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. Ho: 5/A GEMLİK Tel: 0224 513 96 83
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Tapu Dağıtım töreninde arsa sahipleri, kat artışı talebinde^bulundu...
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

Güne Bakış
İ ’<

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayram şekeri yerine tapu..
Dün bayram öncesi Kuzey Planlarında 

yerleri olan vatandaşlara tapuları dağıtıldı.
Geçtiğimiz salı günü yazdığım köşe 

yazımda tapu dağıtımının siyasi şova 
dönüştürülmemesini yazmıştım.

Belediyenin cuma günleri başlattığı açılış 
lar nedeniyle bayramın 2. günü düzenlen 
meşini beklediğim tapu dağıtım töreni öne 
alındı.

Dün, Balıkpazan’nda tapular sahiplerine 
verildi. Devamı sayfa 4’de

Kuzey Planlarının Gemlik Tapu Müdürlü 
ğü’nde araziden arsaya dönüştürülerek 
tapu sicillerine İşlenmesinin ardından, 
dün düzenlenen törenle mal sahipleri 
tapularına kavuştu. Vatandaşlar, Kuzey 
planlarında DOP’un Cihattı, Hisartepe 
Mahallelerine göre düşük tutulduğunu, 
bunun yükseltilmesi gerektiğini söyle
aııer. Haberi sayfa 2’de

KavmakamKaralius.
Gemliklilerin 

hayramını kutladı
Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, 
yayınladığı yazılı açıklama ile Gemlikli 
terin Ramazan Bayramı’nı kutladı. 
Bayramlaşma, töreni birinci günü saat 
10.00 da Sosyal Yaşam Merkezi Fuaye 
Salonu’nda kamu kurum ve kuruluş 
lan ve kurum temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, özel 
kuruluş temsilcileri ve halkın katımı ile 
yapılacak.
Kaymakam Karakuş açıklamasında; 
"Bayramlar birlik ve beraberlik 
duygularının yoğunlaştığı, sevgiyle 
kucaklaşmanın sağlandığı, küskünlük 
ve dargınlığın son bulduğu, dostluk, 
saygı, sevgi, huzur yardımlaşma ve 
dayanışmanın arttığı aile büyüklerinin, 
akrabaların, dost ve komşuların, 
hastaların yaşlıların, kimsesizlerin zi
yaret edildiği günlerdir” diyerek, Gem
likliler bayramını kutladı.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ 

SAĞLIK 
SiGORTQCILIK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

□ +90 532 414 36 28 w Merkez ;Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK

13 +90 224 512 22 38 * Mah’ GEMLİK

+90 850 304 22 39 gş erdogansaglik@hotmail.com

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Güne Bakış İyi Parti adayı Toktaş, Erdoğan’a çattı
Bayram şekeri yerine tapu..

Bahkpazan kahvehanelerinin önündeki 
açık alandaki masaların tümü doluydu.

Bu alan her zamanki gibi kalabalıktı. 
Gittiğimde masalarda kağıt oyunları 
yoğun bir şekilde sürmekteydi.

Birkaç belediye görevlisi de tapuları 
dağıtım hazırlığını yapıyordu.

Herkes kendi havasındaydı.
Heyecan desen yoktu.
Sevgi gösterisi de görülmüyordu.
7 yıllık bir bekleyişten sonra nihayet 

Manastırdan Kumla’ya doğru zeytinlik
leri olan ve yıllardır bu yerlere bakmayan 
vatandaş, artık bu arazisini imara aça
bilecekti.

Arsa stoklannın neredeyse yok - 
denecek kadar azaldığı bir dönemde, her 
ne kadar yapılann satışında sıkıntılar 
yaşanıyorsa da, inşaat sektörü bütün 
hızıyla yürüyor.

Gemlik’in tepelere taşınması çıkışının 
yatışmasından sonra bir süre devam 
eden satışların durgunluğunda iyiye 
gidiş var.

Müteahhitler konutlannı yapmaya 
devam ediyorlar.

Kuzey planları olarak adlandırılan 
bölgede oluşturulan yeni arsalar, hem 
mal sahiplerine, hem de müteahhitler 
için yeni bir umut kapısı oıau.

Hayırlı da olsun.
Belediye Başkanı ve AKP liler belirtilen 

saatte Yören a'ıanrnûa yo'Kıartn.
Fazla beklenmeden bir grup partili 

başkanla birlikte geldiler.
AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam, 2. bölge 

milletvekili adayı Zafer Işık, başkan 
yardımcıları Ahmet Avcı ve Vedat 
Büyükgölcügezli, belediye meclis üyesi 
Emir Kantur, CHPH meclis üyeleri Galip 
Gür ve Mert Dimili törende yer aldılar.

CHP’li meclis üyeleri halkın arasında 
otururken, AKP liler kürsüdeydi.

Konuşmaların önemli bölümünü 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz yaptı.

Yılmaz, 13 yıldır Kuzey Planlarının gün
demde olduğunu, çekilen sıkıntıları 
sıraladı, bürokrasinin zorluklarından söz 
etti.

Tapuların hayırlı olmasını dilerken, bu 
konuda arsa sahibi olan rahmetli Ali 
Altuntaş’ı da yaddetti.

Konuşmasında DOB oranının yükseltile 
rek bir kat daha fazla yapılaşma için söz 
verdi.

Vatandaşın beklentisi bir kat artış değil.
Çevrede yapılan konutlara kaç kat veril 

mekteyse, bu alanda da o katın uygulan 
masını İstiyorlar. Toplu konutlar 6-7 kat, 
Hlsartepe de konutlar 5-7 kat. Neden 
yeni yapılacak alanda 2.5-3.5 kat? Bu 
konuyu önümüzdeki günlerde çok 
duyacaksınız.

Şimdi belediyeye düşen, bu bölgenin 
acilen yol, su elektrik, doğalgaz gibi alt 
yapı hizmetlerinin getirilmesi.

Kuzey planlarında arsaları olanlar, bay 
ram öncesi bayram şekeri yerine tapu 
iarım ate'Aar, hayıftı olsun.

İyi Parti tarafından 
düzenlenen iftar 
yemeğinde 
konuşan Bursa 2. 
Bölge milletvekili 
adayı Hasan 
Toktaş yaptığı 
konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ı eleştirdi. 
Erdoğan’ın 16 yıldır 
bu ülkenin Başba 
kanı ve Cumhur 
başkanı olarak 
yönettiğini, seçim
ler nedeniyle 
açıkladığı mani
festosunda adalet, 
yolsuzlukla mü
cadele, yoksullukla 
mücadele ve yasak
larla vaad ettiğini 
belirterek, “Bu 
saydıklarımı 16 
yıldır iktidarda olan 
bir cumhurbaş 
kanının vaadi 
olduğunu, demek ki 
olmayan şeyleri 
vaad ediyorsunuz. 
Yapılanmayan 
şeyleri vaadediyor- 
sunuz. Hangimiz 
adalete inanıyoruz. 
Adalete kimse

inanmıyor, 
yolsuzluk var mı 
ülkede. Gırtlağına 
kadar yolsuzluk var. 
Yasakların kal kaça 
ğını vaad ediyorum 
diyor. Bundan 10 yıl 
önce AB ye giriyor
duk vizeler 
kalkıyordu, ülkeler 
arasında sınırlar 
kalkıyordu, serbest 
dolaşım olacak idi. 
Ama bugün ben 
Gemlik’ten Bursa 
ya giderken, belirli 
kontrol noktasında 
çevriliyorum, GBD 
kontrolünden 
geçiyoruz. Bu 
görüntüyle Türkiye

Suriye’ye benziyor, 
Azerbaycan’a ben
ziyor, Irak a ben
ziyor, Kuzey 
Kore’ye benziyor. 
Söyleşi tıkanmış bir 
Türkiye de iktidarın 
deyimiyle bu kadar 
problemlerin 
olduğu bir Türkiye 
de milletin kim var 
sorusuna bir kadın 
Meral Akşener ben 
vanm dedi. Ben bu 
problemleri çözer 
dim dedi. Başına da 
her şey geldi. Hani 
yasaklan kaldırıyor 
duk, hani özgürlük
ler geliyordu ya. 
Avrupa da bizim

bakanlarımıza 
salon vermediler, 
toplantı yaptırma 
dılar ya Türkiye de 
İçişleri Bakanlığı 
yapmış olan bir 
siyasetle uğraşan 
kadın adaya, Meral 
Akşener’e her türlü 
engellemeyi 
yaptılar. Biz, biliyo 
ruz ki korkunun 
ecele faydası 
olmayacak. 
Çanakkale de S 
yıldızlı bir otel salo
nunda toplantı yap
mak üzere olan 
Meral Akşener in 
salonun elektrik
lerini keserek 
konuşmasına en- 
gelolmak istediler. 
O dinlemedi, 
sandalye üzerinde 
mega fonla cep 
telefonlarının 
ışığında konuştu. 
Bu yasaklar 
Türkiye de 
24 Haziran seçim
lerine giderken 
iktidar tarafından 
rakiplerine 
uygulanıyor” 
dedi.

Gemlik’ten tatile çıkmak artık kolay..

tatilhu^urcom 2. şubesini acn

Gemlik’ten tatil ve uçak 
bileti rezervasyonları 
yapan tatilbudur. com 
Gemlik irtibat bürosu 2. 
şubesini Irmak Sokak’ta 
açtı. Uzun yıllardır ilçe 
mizde uçak bileti satışı 
yapan tatil rezervasyonlan 
yapan tatilbudur.com 
firmasının temsilcisi Ersoy 
Kayan hizmet ağını 
genişletiyor.

Uçak ve tatil rezervasyon 
lan yanında yeminli 
tercümanlık hizmetinin de 
verildiği Irmak Sokak’taki 
yeni şubesinde uçak bileti 
ve tatil rezervasyonları 
aldıklarını söyleyen Kayan, 
“Gemlikliiler hizmet ek
mekte bugüne kadar kusur 
etmedik. Bundan sonra da 
onlara her türlü yardıma 
hazırız” dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri__guler@hotmail.com
tatilbudur.com


BÜTÜNLER MOBİLYA
BÜTÜNLER DÜĞÜN SALONU 
Kilim Mobilya Gemlik Bayi

gemlik halkının ve değerli müşterilerimizin 
Ramazan Jİayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu günler dileriz.

GemlikK^rfez A^
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/ATel: 0 224 513 5IT83GEMLİK
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Neşe ve keyif dolu bir bayram dileriz.

Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun!
OztfiVelc

YAŞAMIN İÇİNDE



Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu 
nice bayrarnj^r ^eçirmepiz 

dile^^^L.

Ramazan Bayramınız
Kutlu Olsun

SOLAKSUBAŞI
Oto Gıda Ltd.Şti.

İYİ PARTİ 
TÜRKİYE'YE 
İYİ GELECEK...

Ramazan 
Bayramınızı 

kutlar, 
sağlık, mutluluk 

ve barış dolu 
günler dileriz...

GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
Yönetim Kurulu adına İlçe*Başkanı Dr. Adnan BIYIKLI



BAYRAM ÖZEL GemlikKörfez 14 Haziran 2018 Perşembe

HlıHısım#ısi!MlııtWi
Uzmanlar, Bayram 
larda Fazla Tüketilen 
Şeker Ve Tatlıların 
Birçok
Diş Sorununa 
Sebep Olabile 
ceği Konuşunda 
Uyanyor.
Ramazan Bayra 
mı'nda tatlı ve şeker 
tüketimi konusunda 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyleyen 
Diş Hekimi Protez 
Uzmanı Çağdaş 
Kışlaoğiu, aksi 
takdirde bu duru 
mun ciddi ağız ve 
diş sağlığı sorunla 
nna yol açabile 
ceğini söyledi.
Dr. Kışlaoğiu, ağız 
sağlığıyla ilgili prob
lemlerin de genel 
vücut sağlığını 
olumsuz 
etkileyebileceğine 
dikkat çekti. Bayram 
boyunca özellikle zi
yaretlerde ikram 
edilen şeker ve 
tatlıların ağızda 
asidik bir ortam 
yaratabileceğini 
söyleyen Dr. Çağdaş 
Kışlaoğiu, bu besin

lerin diş çürüğü 
oluşumu 
nu hızlandırdı 
ğım vurguladı. 
Peki, bayramda 
ağız sağlığımızı ko
rumak için ne 
yapmamız 
gerekiyor?
Diş Hekimi Protez 
Uzmanı Çağdaş 
Kışlaoğiu, bayramda 
şeker, lokum gibi 
tatlı gıdalar yedikten 
sonra diş fırçalama 

imkânı olmadığı du
rumlarda ağzı 
bol suyla çalkala 
mayı yahut şekersiz 
sakız çiğnemeyi 
tavsiye ediyor. Dr. 
Kışlaoğiu, bayramda 
tüketilen lokum, 
şeker ve tatlıların 
diş aralarında kalan 
artıklarının, ağızda 
bakteri üretimini 
arttırarak diş 
çürümelerine yol 
açabildiğini, bu ne

denle ağız sağlığının 
baş düşmanı oldu 
ğuna değindi. 
Çağdaş Kışlaoğiu, 
bayramda özellikle 
akraba ve eş-dost zi
yaretlerinde 
ikram edilen asitli 
içeceklerin ise bu 
süreci hızlandırıcı 
etken olduğuna 
dikkat çekti. 
Dr. Kışlaoğiu, ağız 
sağlığına özen 
gösteren, dişlerini 
düzenli olarak 
fırçalayan kişilerin 
bayram boyunca 
tatlı ve şeker 
tüketiminde 
fazlaya kaçsa bile 
bu durumdan çok 
etkilenmediklerini 
de ifade etti.
Dr. Kışlaoğiu, 
şeker ve tatlı tüketi
minin fazla olduğu 
bayram döneminde 
ağız 
ve diş sağlığını ko
rumak için dişleri 
düzenli fırçalamanın 
yanı sıra diş ipi 
kullanmanın da öne
mini hatırlattı.

İstanbul Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü Sivil 
Trafik Ekipler 
Amirliği'ne bağlı 
ekiplerin UBER 
araçlarına yönelik 
denetimleri devam 
ediyor. Sivil Trafik 
ekipleri, tespit ettik
leri sürücülere ve 
yolcularına ceza ke
siyor.
İstanbul'da bir 

AVM’nin önünde 
uygulama yapan 
sivil trafik ekipleri, 
UBER aracı 
olduğunu tespit et
tikleri sürücüleri 
durdurarak ceza

kesti.
Yapılan denetimde 
çok sayıda aracın 
sürücüsüne, “İlgili 
belediyeden izin 
veya ruhsat 
almaksızın, bele 
diye sınırlan 
dahi linde ticari 
amaçlı yolcu 
taşımak” gerekçe
siyle 3 bin 8 lira, 
yolcularına ise, 
“Ruhsat almadan 
faa 
liyet gösteren 
araçlardan 
taşımacılık hizmeti 
almak” gerekçe
siyle 334 lira para 
ceza kesildi.

ALTAN TİCARET
hutio/t/, tb&ı/ şeuin/ tudbiniz/

Dost ve müşterilerimizin 

Ramazan Bayramım 

en içten dileklerimizle 

kutlar, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

Haluk Allan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98

temenni/edebiz/.

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Bayram alışverişini iflardan sonra Kapın
11 ayın sultanı Ra
mazan bitiyor. Yarın 
Ramazan Bayramı 
başlıyor. Yapılacak 
alışverişlere 
dayalı olarak 
Tüketiciler Birliği 
Başkanı Mahmut 
Şahin'den 
tüyolar aldık. 
Ramazan'a sayılı 
gün kala Tüketi 
çiler Birliği Başkanı 
Mahmut Şahin 
oruçlu iken 
alışveriş 
konusunda 
uyardı. 
Oruçlu halde 
bayram alışveri 
şinin kesinlikle 
abartılmamasını 
ve hatta iftardan 
sonra yapılmasının 
uygun olacağını 
vurguladı.
Şahin, “Bayram 
alışverişinde 
dikkatli ve seçici 
olmalıyız. Açlık 
alışverişte lüzum

suz gayretin içine 
sokabilir.” dedi. 
Halkın gıda, 
içecek ile diğer 
tüketim gereksini 
mini çok alma 
eğilimi içine 
girdiği Ramazan'da 
gereksiz şekilde 
ve zarar verici 
oranda alışverişe 
yönelebiliyor. 
Şahin, şunları 
aktardı: “Ra
mazan'da kesinlikle 
aç kamına 
alışverişe git
memeli ve 
toplu alışveriş 

yapmamalı. 
Normal zamandaki 
alışveriş miktarı ve 
davranışına göre 
bu ay tüketicilerin 
daha dikkatli 
olması gerek. 
Açlık duygusu her 
ne kadar fazlasını 
almaya itse de 
izin vermemeli.” 
İHTİYAÇ LİSTESİ 
ÇIKARTILMALI 
Ram azan'ı ticari 
fırsata çevirmek 
isteyenlerin 
olabileceğini ifade 
eden Şahin şöyle 
devam etti:

“Bayramı ranta 
dönüştürmek 
isteyen kesim var. 
Alışverişin mutlaka 
yapılacağını bildik
leri için belli ürün 
lere zam yapıyorlar. 
Bu tuzağa düşme 
mek için haftalık 
veya 10 günlük 
toplu alışverişler 
den kaçınmalıyız. 
Bu ayda, mümkün 
se iftardan sonra 
alışveriş yapılmalı. 
Alışverişe tok 
karnına gidip 
ihtiyacımız olanı 
almalıyız. Evde

liste yapılmalı ve bu 
listeye uygun rey
onlara gidilmeli. 
'Ramazan bereket 
ayı'sözü yanlış 
anlaşılıyor. Bereket
ten kasıt bol bol 
alışveriş 
yapmakmış gibi 
algılanıyor. 
Ramazan'ın 
bereket ayı olması 
bol alışverişten 
değil, tevekkülden 
ve sabırdan 
geçer.”

GIDALARDA 
SON KULLANIMA 
DİKKAT!
Ramazan'da yok
sullara gıda yardımı 
yapacak olanlara 
da önerilerde bulu
nan Şahin, özellikle 
son kullanım tarihi 
geçmiş paketlere 
dikkat çekti.
Hazır gıda paketleri 
alınırken 
genellikle fiyatına 

bakılmakla 
yetinildiğini 
söyleyen Şahin, 
“Paketlerin içinde 
hangi ürün var? 
Son kullanma 
tarihi geçmiş 
mi? Bakılmıyor! El
lerinde kalan ve tar
ihi geçmiş ürünleri 
Ramazan iaşe 
paketi 
adı altında 
stoklarından 
eritmiş oluyorlar. 
İhtiyacı olan insan
lara tarihi geçmiş, 
bayat ürünleri ver
erek hayır 
işlediğimizi 
zannediyoruz. Hal
buki Allah 
malın iyisinden ver
meyi emreder. Bu 
açıdan 
yoksula verilecek 
Ramazan paketi 
alınırken dikkat 
edilmeli.” dedi.
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Memurun gözü haziran eni lasııonunıla
Toplu sözleşmeye 
göre, yılın ikinci 
yansında yüzde 3,5 
zam alacak devlet 
memurları ve 
emeklilerinin gözü, 
ilk 5 aydaki enflas 
yonun yüzde 6,39 
olarak gerçekleş 
meşinin ardından, 
haziran ayı rakam 
larına çevrildi. 
Toplu sözleşmeye 
göre, yılın ikinci 
yansında yüzde 3,5 
zam alacak devlet 
memuru ve 
emeklilerinin gözü, 
yılın 5 ayındaki en
flasyonun yüzde 
6,39 olarak 
gerçekleşmesinin 
ardından, enflas 
yon farkı için 
haziran ayı rakam 
larına çevrildi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
enflasyon 
rakamlarına göre,

memur maaşlarına 
da baz teşkil 
eden Tüketici 
Fiyat Endeksi 
(TÜFE), mayısta 
yüzde 1,62 yük
seldi, yılın ilk 5 
ayındaki artış ise 
yüzde 6,39 oldu. 
Böylece 5 aylık 
dönemde, yılın ilk 

yarısı için maaşlara 
yapılan yüzde 
4'lük zam oranı 
aşılırken, bu 
durum yüzde 
2,39'luk enflasyon 
farkını ortaya 
çıkardı.
Temmuzda 
açıklanacak 
haziran ayı 

enflasyon 
rakamının eksi 2,39 
veya bu rakamdan 
daha düşük 
çıkmaması halinde 
memurlar, 
sözleşmeliler ve 
memur emeklileri 
enflasyon farkı 
alacak.
Haziran ayında

TÜFE sabit kalsa 
bile enflasyondan 
kaynaklı ortaya 
çıkan yüzde 
2,39'luk fark 
maaşlara 
yansıtılacak. 
Devlet memurları, 
sözleşmeliler, 
geçici personel ve 
memur emeklileri, 

zamlı maaşlarını ve 
enflasyon farkını 
15 Temmuz'da 
alacak.
Toplu sözleşme 
gereğince, en
flasyon farkı, 6 
aylık dilimler 
halinde hesapla 
nıyor. 2018 
Haziran ayı tü 
ketici fiyat en
deksinin, 2017 
Aralık ayına göre 6 
aylık değişim oranı 
yüzde 4'ü aşarsa 
memurlara en
flasyon farkı 
ödenecek.
Memurlar, toplu 
sözleşme gereği 
yılın ikinci yansı 
için ise yüzde 3,5 
zam, Haziran-Aralık 
2018 dönemi en
flasyonun zam 
oranının üzerinde 
çıkması duru
munda da fark 
alacak.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

S.S. 66 NOLU 
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

GEMLİK

Gemlik halkının Ramazan Bayramını 
en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
Orhan SAKALLIOĞLU
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@ SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLUN KALBİ AFYONDAYDI
Futbolda sezonun 

son maçları tamam
lanmak üzere.

Gemlik Belediye- 
spor U17 takımı 
Afyon ilimizdeki 
Türkiye Şampiyonası 
maçlarını tamamladı. 
Gemliksporumuz 
olağan kongresini 
kendi tesislerinde 
gerçekleştirdi.

Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
de kongresini yaptı. 
U12 maçları da 
çarşamba günü 
tamamlanacak.

Ben hep yazıyorum 
güçlü yönetimler 
güçlü takımları 
oluştururlar.

Yönetimleri güçlü 
olmayan takımların 
sporcuları genelde 
mutsuz ortamlarda 
spor yapmak 
zorunda kalırlar. 
Sıkıntı fazla oldu 
ğundan sporcular 
mutsuz olur. 
Düşünün spor ya
parken güzel 
malzeme kullanan, 
ihtiyaçları karşılan 
mış sosyal aktivi 
telerle takviye 

görmüş bir takımın 
sporcularının mut
suz olması mümkün 
mü. Tüm bu saydık 
lannın maliyet gerek
tiren durumlardır. 
Mali yapısı düşük 
olan bir takım bu 
saydıklarımı 
gerçekleştiremez.

Gemliksporumuza 
hizmet etmek için 
göreve gelen arka 
daşlarımın başarılı 
olması tek temen
nim. İnşallah, onlar 
sayesinde Gemlik
sporumuz hak ettiği 
başarıyı yakalar. 
Emir Ertem 
kardeşimin olduğu 
toplumlar hep 
başarılı olmuştur. 
Gemlik Fener
bahçeliler 
Derneği’nin başkanı 
da kendisidir. Tek 
temennim Gemlik- 
sporu faik oıo'uğu 
yere getirirler.

Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
de Cihan Gökmen 
kardeşimiz başkan 
lığında yeniden 
oluşmuştur.

Genelde genç 

kardeşlerimiz yöne
timde görev almıştır. 
Yıllarca bu oluşu 
mun içerisinde yer 
almaktaydılar. Bu 
kutsal görevde 
onların da başarılı 
olması bizi çok 
sevindirecektir.

Bursasporumuzun 
başarılı derneklere 
ihtiyacı vardır. 
Hayırlısı olsun 
inşallah.

U12 maçları bay 
ram öncesi biti ri I 
meye programlandı. 
Bu çarşamba son 
maçlar oynanacak. 
Burada amaç 
şampiyon takımlar 
çıkarmak hiçbir 
zaman değildir. 
Amaç minik kram 
ponları yeteneklerini 
açığa çıkarmaktır. 
Küçücük beyinlere 
baskı yaparak ya da 
bağırarak bcr iş asta 
olmaz. Çocukların 
gelişimleri takip 
edilir. Artıları, eksi
leri belirlenir.

Onları sırf kazan
maya program 
larsanız sporcular 
gelişemezler.

Gemlik Belediye- 
spor U17 takımıyla 
ben de Afyon’a git
tim. Gördüklerim 
beni çok şaşırttı. 
Afyon adeta bir fut
bol şehri olmuş diye
bilirim. Afyon 
stadının çevresinde 
20-25 adet çoğu nor
mal çim olan statlar 
gördük. Boş alan 
çok olduğundan her 
termal hotel kendi
sine en az İki adet 
stat yapmış. Amaç 
sezon başı ve sezon 
ortasında profes 
yönel takımları bu
ralarda ağırlamak. 
Çokta iyi 
düşünmüşler.

Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen U12 
ve U13 yaş takım 
lannın turnuvasına 
da tanık olduk.

Buralar bir panayır 
alanı gibi. Her taraf 
sporcu kaynıyor. 
Bizim de bulundu 
ğumuz otelde en az 
on takım daha 
kalıyordu. Büyük 
takımlarımızında 
minik sporcuları 
buradaydı.

Gemlik Belediye- 
spor’un Beşiktaşa 
verdiği Yusufcan 
Calayır oradaydı.

Bursa sporumuzu, 
Bursa Güvenspor, 
Fenerbahçe, 
Beşiktaş, Altınordu, 
Galatasaray, Ah- 
talyaspor, Osman 
hspor, Trabzonspor 
ve adını sayama 

dığımız elliye yakın 
takım oradaydı. 
Gıpta etmemek 
mümkün değil.

Bu ortamı 
sağlayanlardan Allah 
razı olsun. Yönetici 
ve teknik kadrolarla 
konuştu. Adamlar bu 
İşi bilimsel 
yapıyorlardı. Çok 
eğitimli ve anlayışlı 
insanlardı. Sevin
memek elde değil.

Bizim takıma 
gelince gittiğimizde 
ayağımızın tozuyla 
kura çekimine 
katıldım.

İsparta ve Denizli 
temsilcileriyle aynı 
gruba düştük. Diğer 
grupta Bursa 
Arabayatağı spor 
Kütahyaspor ve An
talya Kelespor vardı. 
İsparta temsilcisiyle 
yaptığımız maç kafa 
kafaya gitti. Hasan 
Burak Aydın ve 
Fikret Ulutaş’ın attığı 
gollerle maçı 2-1 
kazandık. Ama üç 
mutlak penaltımız 
verilmedi.

İkinci maçımız ise 
Denizlisporla idi. 
Denizli takımı da ilk 
maçını kazanmıştı. 
Gemlik Belediyespor 
U17 bu maçı da çok 
kontrollü oynayarak 
Atilla Şenay’ın şaha 
ne frikik golüyle 1-0 
kazandı. Seyredenler 
bu gole şapka çıkar 
dı. İki galibiyetle 
grubun finalist 
takımı olmuştuk.

Finalde karşımıza 
Bursamızın çok 
gözlü takımı olan 
Arabayatağı spor 
çıkmıştı.

Arabayatağı spor 
alternatifi çok olan 
bir takımdı. Biz ilk 
yân daha iyi futbol 
oynadık. İlk yan 1-1 
bitti. Ama ikinci yan 
kondisyon farkı or
taya çıktı. Herkes 
bizim kazanmamızı 
istiyordu. Ama 
olmadı. Atilla bu 
maçtada şahane bir 
gol atmıştı. Ama 
maçı kaybettim. 
Çocuklarımızı Gem- 
lik’imlzi çok iyi tem
sil ettiler. Emeği 
gezen herkesi kutla
mak gerekir.

Belediye Başka 
nimız Refik Yılmaz’a, 
başkanımız Hulusi 
Gandar’a ayn ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca diğer idareci 
arkadaşlara da 
teşekkür ediyorum. 
Kaldığımız sürece 
hep yanımızda olan 
Turgut Durmuş 
başkanımıza da 
teşekkür ediyoruz. 
Çocuklanmızın tüm 
sorunlarıyla ilgilen 
diler.

Niye teşekkür edi 
yorsun diye sora
bilirsiniz. İnanın 
şahane bir otelde 
kaldık. Tüm ihtiyaç 
larımız karşılandı. 
Çocuklarımız çok 
memnun kaldı.

Onun için.

BursasnofUa 10 numaraya 3 ada»
Arjantinli Pablo Mar
tin Batalla'nın yerini 
deneyimli bir forvet 
arkasıyla doldurmak 
isteyen Yeşil 
Beyazhlar, Bryan 
Ruiz, Sanjin Prcic ve 
Adrien Thomasson'- 
dan birini almak için 
çalışmalarını 
hızlandırdı.
TİMSAH'TA İLK 
HEDEF RUIZ 
Spor Toto Süper 
Lig'de 2017-2018 se
zonunu 14. sırada 
tamamlayan Bursas- 
por'da transfer 
çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. Yeşil 
Beyazlılarda öncelik 
sözleşmesi sona 
eren ve takımdan 
aynlan Arjantinli ef
sane Pablo Martin 
Batalla'nın yerini 
doldurmak. Maddi 

olarak sıkıntılı gün
ler geçiren Timsah'ta 
rota bonservisi ol
mayan oyunculara 
çevrilirken gün
demde Bryan Ruiz, 
Sanjin Prcic ve 
Adrien Thomasson 
yer alıyor. Bursas- 
por'un ilk hedefi ise 
Kosta Rikah Ruiz... 
2015 yılından bu 
yana Sporting 
Lizbon'da forma 
giyen ve 30 Haziran 
itibarıyla sözleşmesi 
sona erecek 33 
yaşındaki ofansif 
orta saha oyuncu 
için Timsah'ın 
görüşmeleri sürüyor. 
Geçen sezon 33 
maçta Lizbon ekib
inin formasını giyen 
Kosta Rikah yıldız 2 
gol ve 3 asistle 
oynadı.

PLASE PRCİC VE 
THOMASSON

Bursaspor Batal 
la'nın boşluğunu 
doldurmak için

Bryan Ruiz'den hariç 
2 oyuncu ile daha 
görüşüyor. Yeşil 
Beyazlıların Ruiz 
transferinden eli boş 
dönmesi halinde

Sanjin Prcic ve 
Adrien Thomasson 
ile görüşmerine hız 
verecek. Son olarak 
Fransa'nın Rennes 
takımında forma 

giyen Boşnak 10 
numara Prcic 25 
yaşında ve 1,82 
boyunda. Geçtiğimiz 
sezon Fransa Ligue 
1'de 19 maçta forma 
giyerek 1 gol 2 asist 
yapma başarısı 
gösteren Boşnak 
futbolcunun da 
sözleşmesi 
30 Haziran'da 
sona erecek. 
Timsah'ın bu 
mevkiye son 
adayı ise Ligue 1 
takımlarından FC 
Nantes'in formasını 
giyen Adrien 
Thomasson... 10 
numara, orta saha 
merkez ile sağ ve 
sol bölgesinde de 
forma giyebilen 
Thomasson da 30 
Haziran itibarıyla 
boşa çıkıyor.



BAYRAM ÖZEL Gemlik Körfez 14 Haziran 2018 Perşembe

MeUuk binaların yıkım ı su rüyor
Gemlik Belediyesi, 
ilçede tehlike arz 
eden ve görüntü 
kirliliği oluşturan 
metruk yerlerin 
yıkımına devam 
ediyor.
Halkın huzur ve 
güvenliği yanında 
ilçenin değişim ve 
gelişimi için 
çevrelerindeki bu 
tür binaları 
bildirmelerini 
isteyen yetkililer, 
metruk binaların 
tespit edilmesi 
ardından gerekli 
işlemlerin tamam 
(anmasıyla birlikte 
zaman kaybetme 
den yıkım işlemini 
gerekli güvenlik 
önlemlerini alarak 
gerçekleştiriyor. 
Bu kapsamda 
ekipler Hamidiye 
Mahallesi Şeftali 
Sokakta bulunan 
metruk binalarında 
yıkım işlemlerini 
gerçek leştirdi. 
Metruk yapıların 
yıkım çalışmalarını 
hız kesmeden 
sürdür düklerini be
lirten Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, “Gemlik 
Belediyesi olarak 
metruk bina ların 
yıkım çalışma larını 
sürdürüyoruz.
Görüntü kirliliği 
oluşturmasının yanı 
sıra sosyal risklere 
de yol açan 
binaların yıkım 
çalışmalarını

gerçekleştiriyoruz. 
Sahipleri tarafından 
terk edilmiş ya da 
kullanılmayan bu 
binalar, zamanla 
madde bağımlıları 
tarafından mesken 
tutuluyor. Mahalle 
mahalle araştırarak 
muhtarlarımızda 
istişareler yaparak,

vatandaşlarımızdan 
gelen talepleri 
değerlendirip yasal 
işlemlerinin 
yapılması ardından 
yıkıyor, ardından 
alanı ve çevresinin 
temizleyerek daha 
yaşanılabilir bir 
hale getiriyoruz” 
diye konuştu.

% 
unun

ARMUTLU FISTIKLI’DAKİ İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞACAK MEVSİMLİK YATILI

AŞÇI ARANIYOR
TEL: O 536 2941918

Bursa'nın yeni 
tüneli olacak! 
İmzalar atıldı

Orhaneli Karayolu'na tünel, viyadük ve 
yeni yolu içeren proje sözleşmesi ihale 
sürecinin tamamlanmasının ardından 
imzalandı.
Bursa - Orhaneli Karayolu Doğancı 
Barajı mevkiinde bulunan keskin virajlı 
yolun devre dışı bırakılması için 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce 
yapılan çalışmalarda ihale süreci 
tamamlandı. ûrhaneli-Keles yol 
ayrımından önce 210 metre 
uzunluğunda viyadük, 2 kilometreli 
tünel ve 510 metrelik bir yolu içeren 
proje sözleşmesi yüklenici firma ile 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 
arasında imzalandı. 650 günde 
tamamlanması beklenen çalışma için 
ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi 
yapıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

MtlMEIWIEKWli

İstiklal Caddesi No:19
5136950

■UNU 
İHDIİlSn 
«imi 

Hiiimıını 
05353)81800

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Facebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Ülker’in toplam 
bayramlık çikolata 
pazarında yıllardır 
lider olduğuna 
dikkat çeken pladis 
Türkiye Başkanı 
Mete Buyurgan, 
yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesi 
geçen senenin 
rakamları ve ikram 
lık trendleri 
hakkında bilgi verdi. 
Buyurgan, 2017 
yılında toplam 
çikolatalı ürünler 
pazarının hacim 
olarak 334 bin tona, 
ciro anlamında 7.5 
milyar TL’ye, 
şekerleme pazarının 
ise hacim olarak 68 
bin tona, ciroda ise 
1.3 milyar TL’ye 
ulaştığını belirterek 
şunları söyledi: 
“2017 yılında 
Türkiye’de, 
bayramlık çikolata 
pazarı 14 bin tona, 
bayramlık şekerleme

pazarı ise 30 bin 
tona ulaştı.
Ciro bazında büyük
lükler ise çikolatada 
356 milyon TL 
şekerlemede 385 
milyon TL idi. Tüm 
bölgelerde çiko
latada en çok fındık, 
fıstık çeşnili ve 
krema dolgulu 
çeşitler tercih 
ediliyor. Son 10 yılın 
tüketim trendine 
bakıldığında hediye

lik çikolata tercihinin 
iki katına çıktığı gö
zlemleniyor. Ülker 
de hediyelik bayram 
çikolata pazarında 
ciro payını 20 puan 
artırdı. Yüzde 
38.6’ya ulaştırdı.” 
Bayram çikolatası 
tüketiminin böl
gelere göre ayrıldı 
ğına da dikkat 
çeken Buyurgan, 
“Yüzde 29’la 
Marmara ilk sırada

yer alırken, yüzde 
26.5’la iç Anadolu, 
yüzde 18.5’la Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu geliyor. 
Şekerlemenin en 
fazla tüketildiği 
bölge ise yüzde 
46 ile Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu. Bu böl 
geyi yüzde 18 ile iç 
Anadolu, yüzde 15 
ile Marmara takip 
ediyor” dedi.

TÜRK Hava Yolları (THY) Perşembe günü 
başlayacak Ramazan Bayramı tatili ne
deniyle Atatürk Havalimanı’ndan 84 ek 
sefer düzenleyecek.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yollan 
Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı 
açıklamada şöyle denildi: 
“Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk 
Hava Yollan, 14 Haziran Peşembe günü 
öğleden sonra başlayacak ve Pazar 
gününe kadar sürecek bayram tatili ne
deniyle 84 ek sefer düzenleyecek. Daima 
yolculannın taleplerine uygun uçuş planı 
sunan Türk Hava Yollan, hareket merkezi 
Atatürk Havalimanı’ndan Milas-Bodrum 
Havalimam’na 39, Antalya Havalimam’na 
20, Dalaman Havalimam’na 20, Trabzon 
Havalimam’na 1 ve Kıbrıs Ercan 
Havalimam’na 4 ek sefer düzenleyecek.”

Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

Tüm hemşehrilerimizin ve Türk İslam Aleminin 
Ramazan Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu günle* 
geçirmelerini dileriz.

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Mehmet Emin ÖZCANBAZ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ramazan Bayramı 
için şekerleme, 
çikolata, lokum, tatlı 
vb. ürünlerle ilgili 
tüketicileri uyaran 
uzmanlar, olası 
hilelere ve sağlıksız 
satışlara karşı 
dikkatli olunması 
gerektiğini belirtti. 
TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat 
Kuru, bayram 
alış verişleri için 
uyarılarda bulundu. 
Etiket bilgilerine 
ve ambalaja dikkat 
edilmeli diyen Kuru, 
"Gıda maddelerini 
satın alırken 
ambalajlı ve etiketli 
ürünler tercih 
edilmeli, hasarlı ve 
yıpranmış ambalajı 
olan ürünler ile son 
tüketim tarihi veya 
tavsiye edilen tüke
tim tarihi geçmiş 
olan ürünler satın 

alınmamalıdır. 
Ürünlerin etiket 
bilgilerinde Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanlığınca 
verilen kayıt veya 
onay numarasının 
olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. 
Ürün üzerinde 
belirtilen saklama 
şartları hem satış 
yerinde aranmalı 
hem de tüketici bu 
şartları ürünleri 
evine götürdüğün 
de kendisi de 
sağlamalıdır." 
dedi.
Şekerleme ve çiko
lata alırken ipuçları 
veren Kuru, şu 
önerilerde bulundu: 
"Şekerleme alımı 
yapılırken açıkta 
satılan şekerlerden, 
mat görünümlü, 
nahoş kokulu ve 
yapışkan yüzeye 
sahip şekerlerden 
mutlaka uzak 
durulması gerek

mektedir. Çikolata 
alırken nelere 
dikkat etmeliyiz 
sorusunun yanıtları 
arasında yukarıdaki 
bilgilerin dışında 
çikolatanın 
içeriğidir. Kakao 
yağı yerine diğer 
bitkisel yağları 
kullanılarak üretilen 
ürünlere kokolin adı 
verilir. Kakao yağı 

dışında bitkisel yağ 
içeren çikolata ma
mullerinde bu 
durum, etiket 
üzerinde belirtilme
lidir. Piyasada özel
likle dökme çikolata 
olarak satılan ürün
lerin bir kısmının 
kokolin olduğunu 
gözlemlenmek 
te, fiyatı etkileyen 
önemli bir unsur

olduğu için 
dikkat etmemiz 
gerekmektedir." 
Bakanlığın bu ürün
ler için özel tedbir 
alması gerekiyor 
diyen Sedat Kuru, 
"Şekerleme üretici
lerinin büyük bir 
kısmı bayram 
öncesinde 3-4 ay 
süre ile siparişlerini 
yetiştirmek için 

çalışıyorlar. Üretilen 
ürünlerin büyük 
kısmı dökme 
olarak satılıyor ve 
bayrama bir kaç 
gün kala raflarda 
yerini alıyor. Bu 
durum Bakanlığın 
denetimini de 
zorlaştırıyor. Ayrıca 
normal zamanda 
işleyişi düzgün 
olan firmalar 
aşın talepten 
dolayı ürünleri 
yetiştirmeye 
çalışırken gıda 
güvenliğini arka 
plana atabilmek 
tedirler. Bu nok 
tada Gıda, Tanm 
ve Hayvancılık 
Bakanlığının 
denetimlerinin 
yeterli olması için 
gerekli planlama 
ve altyapıyı 
(personel, araç 
vs.) hazırlaması 
gerekmektedir." 
ifadelerini 
kullandı.

S.S. 73 NOLO GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLO YOLCO TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramınız kutlar, 

bayramın sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler getirmesini dileriz.

YÖNETİM KURULU
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Şertıeili tailılar, seleme çilolataıa dikltat!
Bayram sonrası aşın 
yemek yemek, ağır 
hamur işleri, şeker, 
çikolata ve şerbetli 
tatlıları fazla tüket
mek, sindirim sis
temi rahatsızlık 
lannın yanı sıra, kan 
şekerinin hızlı yük
selmesine sebep 
olarak, diyabet 
hastalan için ciddi 
tehlike oluşturuyor, 
entral Hospital’den 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Şafak, 
diyabetin şeker 
başta olmak üzere 
karbonhidrat, pro
tein ve yağ ile ilişkili 
bir metabolizma 
hastalığı olduğunu 
hatırlatarak, bayram 
süresince nasıl 
sağlıklı beslenilmesi 
gerektiğini anlatıyor. 
Bayram çok güzel 
ve anlamlı ancak 
sağlık açısından 
değerlendirildi 
ğinde, berabe 
rinde getirdiği

rahatsızlıklar için 
aynı yorumu yap
mak pek mümkün 
değil. Ramazan ayı 
boyunca oruç tutan 
kişilerin birçoğunda 
psikolojik olarak 
daha fazla yemek 
yeme eğilimi 
görülüyor. Bayram 
boyunca ölçüsüzce 
besin tüketimi; kro
nik hastalığı olan 
kişilerde sorunlar 
oluşturabileceği gibi 
sağlıklı bireyler için 
de risk içermektedir. 
Bayramla birlikte, 
özellikle tatlı tüketi
minde aşın bir artış 
yaşanıyor. Şeker, 
çikolata ve şerbetli 
tatlıların çok 
tüketilmesi, vücu 
dumuzda aşın 
şeker yüklenmesine, 
sonrasında da 
şekerin düşmesine 
sebep oluyor. 
Gereğinden fazla 
tatlı gıdalar tüket
mek, asıl besin

ihtiyaçlarımızı 
karşılamamıza da 
engel olabilir. Artan 
tatlı tüketimi yağ ve 
kolesterolde ani 
yükselişlere neden 
olacağı gibi, 
ailesinde hiper 
tansiyon, diyabet, 
yüksek kolesterol, 
kalp-damar 
hastalıkları, mide- 
bağırsak hastalıkları 
olanların ve yaşlı 
kişilerin de bu 
konuda daha hassas 
davranmaları 
gerekiyor. Diyabet 

ve şeker başta 
olmak üzere karbon
hidrat, protein ve 
yağ ile ilişkili bir me
tabolizma hastalığı 
olduğundan bu 
kişilerin hamur işi 
yiyecekleri sınırla 
maları ve tatlıdan 
uzak durmaları 
gerekmektedir. 
Sadece diyabet 
hastalarının değil 
sağlıklı bireylerin de 
kan şekerlerini den
geleyebilmesi için 
tatlı tüketimine sınır 
getirmeleri önerilir.

Çay şekeri olarak 
bilinen gliko 
zun; kanseri 
besleyebildiği, 
bağışıklık sistemini 
zayıflattığı ve 
metabolizmayı 
kötü etkilediği de 
unutulmamalıdır. 
Eğer tatlı besinler 
tüketilecekse 
günde bir porsi 
yonu geçmeyecek 
şekilde planlama 
yapılmalıdır. Baklava 
için 3 dilim, sütlü 
tatlılar için bir kase 
uygun miktarlar 
olmaktadır. Şerbetli 
tatlılardan sonra 
yarım bardak kadar 
süt veya ayran 
içilmesi tavsiye 
edilir. Bu şekilde 
tatlıdaki şeker 
miktarı ile sütlü 
üründeki protein 
etkileşir ve şekerin 
kanda hızlı yük
selmesi engellenmiş 
olur. Tatlıdan uzak 
durulamayacaksa 

bu önlemlerin 
alınması faydalı olur. 
Sadece yenilen 
tatlılar değil içecek
ler konusunda da 
dikkat edilmeli, 
çay ve kahve çok 
tüketiliyorsa, 
alınacak şeker 
miktarı azaltılmalıdır. 
Yaz aylarında şekerli 
hazır meyve sulan 
ve limonata tercih 
edilen içecekler 
arasındadır ancak 
şeker oranlan yük
sek olduğundan 
çok tüketilmesi 
sakıncalıdır. Rama 
zan boyunca vü
cutta oluşan su kay 
binin telafisi için 
günlük 2- 2,5 litre su 
içilmeli ve sulu 
gıdaların tüketimine 
önem verilmelidir. 
İçecek tercihlerinde 
ise, kahve ve asitli 
içecekler yerine çay, 
ıhlamur ya da meyve 
çaylannın tüketil 
mesi önerilir.

KU N
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

BEKO
Tüm Dost ve Müşterilerimizin Ramazan Bayramını 

Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
İPEK 

SHOWROOM 
Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 

No: 8/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO
Kaynan *Wıdn. "k Yıdıu 'Caû.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel: (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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ZGKI KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİÇJTD. ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ve anroşman işleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri
Kazı ve nakliye İşleri

Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42
Tel: 0 224 220 90 73 Fax: 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA



BAYRAM ÖZEL GemlikKErfez 14 Haziran 2018 Perşembe

CHP
L....  ■iiiimm,

TÜRKİYE'NİN 
BİRLEŞTİRİCİ GUCU

BAYRAMLARIN RUHUNDA DARGINLIKLARA, 
KAVGALARA SON VERİLEREK BARIŞMAK, KUCAKLAŞMAK VARDIR. 

İNSANLARI AYRIŞMAYA, KAVGAYA, SAVAŞA 
SÜRÜKLEYENLER DEĞİL, BARIŞA, DOSTLUĞA VE KARDEŞLİĞE 

KAVUŞTURANLAR HAYIRLA YAD EDİLİRLER. 
ÜLKEMİZİN KAYNAKLARININ ADİL PAYLAŞILDIĞI, 

KİMSENİN YOKSULLUK VE SEFALET İÇİNDE OLMADIĞI, 
ÜRETİMİN TÜKETİMDEN FAZLA OLDUĞU, EMEĞİN DEĞER BULDUĞU, 

HAK, HUKUK, ADALET VE EŞİTLİĞİN SAĞLANDIĞI, GÜVENLİK KAYGISI VE 
GELECEK ENDİŞESİNİN TAŞINMADIĞI, TERÖR VE ŞİDDETİN SON BULDUĞU, 

HERKESİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞADIĞI 
MUTLU BİR BAYRAM TEMENNİ EDİYORUZ.

RAMAZAN BAYRAMININ ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA 
BARIŞ, HUZUR, ESENLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUZ.

UNUTMAYACAĞIM CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

ram
GALİP GUR MERT DİMİLİ

EIHEIJIOAMAIII e Alkil I ■M B ■■■■ ■ ■ I IAV M ■> llfftl M MB B M I . - - — -______SONGÜL ŞANLI FATİH BULUK MUSTAFA KAYNATMA TEVFIK KALDIRIM
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Birleştiren, 
barıştıran, buluşturan 

nice bayramlara...

Ramazan Bayramımız 
kutlu olsun!
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Wwteeliirlelethesjtairaniitor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
vatandaşların Ra
mazan Bayramı'nı 
güvenli ve huzurlu 
bir atmosferde 
geçirebilmeleri 
için her türlü 
önlemini aldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
vatandaşların Ra
mazan Bayramı'nı 
güvenli ve huzurlu 
bir atmosferde 
geçirebilmeleri için 
kentte her türlü 
önlemi aldıklarını 
söyledi.
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş, Ramazan 
ayının Bursa'da çok 
güzel bir atmos
ferde yaşandığını 
belirterek, "BursalI 
hemşehrilerimizin, 
Ramazan Bayra 
mı'nı, aileleriyle, 
sağlık ve huzurla 
geçirmelerim temen 
ni ediyor, herkese 
iyi bayramlar 
diliyorum" dedi. 
Otobüs seferleri 
devam ediyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı Sis
tem ve Otobüs 
İşletmeciliği 
hizmetlerini 
yürüten BURULAŞ 
Genel Müdürlüğü, 
vatandaşların rahat 
ve güvenli bir 
şekilde yolculuk et

Son yıllarda Dünya 
Sağlık Örgütü dahil 
bir çok sağlık teş 
kilatının ve uzman 
ların odaklandığı 
konulardan biri 
teknoloji bağımlılı 
ğı. Çocuklarda 
teknoloji ve internet 
bağımlılığı ilgili 
uyarılarda bulunan 
Psikiyatri Uzmanı 
Doç. Dr. Onur 
Noyan, aile kontro 
lünün önemine 
dikkat çekti. 
Psikiyatri Uzmanı 
Doç. r Onur

MHtslmtUı 
Mim wail

melerini sağlamak 
için önlemlerini 
alarak BursaRay 
seferlerini sürdüre
cek. Otobüs sefer
leri 'Pazar resmi 
tatil programı* 
çerçevesinde aynı 
şekilde sürecek 
olup, Kent Meydanı 
ile Hamitler 
Mezarlığı arasında 
ücretsiz otobüs 
seferleri gerçek 
(eştirilecek.
BUDO'nun normal 
seferlerine ek 
olarak, 14 Haziran 
Perşembe (Arife) 
günü'ı:çi:rî saaı* 
21.45'de Mudanya - 
Eminönü ve saat 
22.15'de de Em
inönü - Mudanya 
seferleri düzen
lenecek. Şehir içi 
otobüs ve BUDO 
seferleri ile ilgili bil
gilere https://buru- 
las.com.tr/ adresin 
den ulaşılabilecek.
Vatandaşlar, 
ulaşımla ilgili her 
türlü talep ve 
şikayetlerini ise 
08508509916

Noyan, teknoloji 
bağımlılığı yaşının 
düştüğünü be
lirterek, "Ama bu 
sadece ergenlerin 
sorunu değil, artık 
yetişkin insanların 
da sorunu. Yani in
ternet bağımlılığı 
sebebiyle üniver
siteyi bitiremeyen 
bir sürü insan var. 
Internet bağımlılığı 
sebebiyle yurtta, 
okulda, evinde ken 
di başına yaşayan 
insanlar var." dedi. 
Doç. Dr. Noyan, 

numaralı telefon ile 
ulaşım hattına 
bildirebilecekler.
Ekipler nöbette 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı, 
bayram öncesi ve 
süresince (14 -17 
Haziran) vatandaş 
lardan şahsen veya 
7163300, 2615240, 
4441600 ve Alo 
Belediye 153 no'lu 
telefonlara gelen 
öneri ve şikayetleri 
anında değerlen 
dirmek üzere yaya 
ve motorize olmak 
çizere ırööefçr ahjy 
bulunduracak.
Ayrıca, şehir içeri 
sinde toplu taşıma 
hizmeti veren özel 
halk otobüsleri, 
minibüs, taksi ve 
dolmuşlar ile seya
hat eden yolcuların 
her türlü mağduri 
yet ve şikayetle 
rinin giderilmesi 
amacıyla, Trafik 
Denetleme Zabıta 
Amirliği'nde, şehir 
lerarası yolculuk 
yapan yolcuların 

kişinin bağımlı 
olup olmadığının 
bazı kriterlere göre 
değerlendirildiğini 
söyledi.
İnternetten, teknolo 
jiden, oyunlardan 
kopamayacak bir 
noktaya gelindiğin 
de artık "oyun ya 
da internet bağımlılı 
ğı" gibi kavramlar
dan söz etmenin 
kolaylaş tığını ak
taran Noyan, aile 
içeri sinde saygı 
görmeyen bireyin, 
sanal alemde ken

şikayetlerinin 
değerlendirilmesi 
için de Şehirlera 
rası Otobüs Termi
nalinde bulunan 
Terminal Zabıta 
Amirliği'nde yeterli 
sayıda personel 
görevlendirilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
Ramazan 
Bayramı'nda her 
türlü itfaiye hizmeti 
ve yangın ihtima
line karşı, 28 ayrı 
grupta 433 itfaiye 
personeli ve 71 
güiTÛU V? yi u « u ıTûa 
da 637 gönüllü it
faiyeciyle, 112 
araçla, 7/24 yangın, 
kurtarma ve olası 
afetlerde görev
lerini sürdürecek. 
Bursa sahillerinde 
de çalışmalarına 
devam eden itfaiye 
teşkilatı, yüzmeye 
uygun olan 11 nok
tada, vatandaşın 
güvenliği için can 
kurtaranla hizmet 
vermeye devam 
ediyor.

Avrupa Birliği tarafından 25 Ma yıs'ta 
yürürlüğe sokulan Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği (GDPR, WhatsApp'a da etki 
etti. Avrupa Birliği tarafından 25 
Mayıs'ta yürürlüğe sokulan Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği (GDPR), dijital 
servislerin çocuklara ait verileri 
işlemesini ve paylaşmasını çoğunlukla 
kısıtlıyor. Bundan yola çıkan WhatsApp, 
16 yaşından küçüklerin anlık 
mesajlaşma servisini kullanmaya devam 
etmesi için ebeveyn ya da vasi onayına 
ihtiyaç duymaya başladı.
Daha önce yaş sının 13 olan WhatsApp, 
25 Mayıs itibarıyla yaşını doğrulamayan 
kullanıcıları servisten ihraç etmeye 
başladı. Aksi takdirde bu kullamcılann 
verilerinin işlendiği ve/veya paylaşıldığı 
ortaya çıkarsa, çatı şirketi Facebook mil
yarlarca dolar ceza ödemek durumunda 
kalabilir. Başta Facebook olmak üzere, 
çatısında bulunan Instagram ve What
sApp gibi popüler servisler, GDPR 
kapsamında kullanıcılara haklarında 
topladığı tüm verileri indirme şansı 
sunuyor. GDPR, Avrupa Birliği 
ülkelerinde faaliyet gösteren dijital 
servislere 16 yaş sınırı getirse de, 
Avrupa ülkeleri bu yaş sınınnı kendi 
yasaları çerçevesinde özelleştirme 
hakkına sahipler. İsteyen ülkelerin yaş 
sınırının yeniden 13 olarak 
uygulanmasını sağlayabilecek.

disine yapay bir 
güven ortaya 
çıkardığını kaydetti. 
Noyan, bu yapay 
güvenin de kişinin 
"oyun olarak 
gözüken cinayet 
ya da intihar 
araçlan"nın 
peşinden sürüklen
mesine sebep 
olduğunu işaret 
ederek, bağımlı 
olunan nesneyle 
olan ilişkinin se
viyesinin çok 
önemli olduğunu 
vurguladı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

https://buru-las.com.tr/
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Sanayi üretimi açıklanıl!
Türkiye İstatistik 
Kurumu Nisan ayı 
sanayi üretimi 
verilerini açıkladı. 
Buna göre sanayi 
üretimi nisan 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,2 arttı. 
Sanayi üretimi 
Nisan'da bir önceki 
aya göre %0,9, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %6,2 
arttı. Takvim etkisin
den arındırılmamış 
sanayi üretimi ise 
aylık %4,6 azalırken,

yıllık %5,1 artış kay
detti. Foreks'in an
ketinde yıllık takvim 
etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi tahmini 
%5,9, arındırılma 
mış veride İse %4,5 
seviyesindeydi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
sanayinin alt sek
törleri (2015=100 
referans yılı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı Nisan

ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %10,1,

imalat sanayi sek
törü endeksi %6,3 
ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve

dağıtımı sektörü 
endeksi %3,8 arttı. 
Sanayi üretimi bir 
önceki aya göre 
%0,9 arttı

Sanayinin alt 
sektörleri 
(2015=100 refe 
ans yıllı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı Nisan 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endek 
si bir önceki aya 
göre %3,3, imalat 
sanayi sektörü en
deksi %0,9 ve 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise 
%0,6 arttı.

Artık onlara da vergi yok!
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı'nın, Kurum
lar Vergisi Genel 
Tebliği'nde Değişik 
lik Yapılmasına 
Dair Tebliğ'i 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Tebliğde, teknoloji 
geliştirme bölgeleri 
ve serbest böl
gelere ilişkin kanun 
değişikliklerine 
yönelik açıklama 
lara yer verildi. 
Buna göre, 
teknoloji geliştirme 
bölgelerinde 
yapılan Ar-Ge ve 
yazılım faaliyet
lerinden elde edilen 
kazançlara ilave 
olarak, bu bölge 
lerde gelir ve ku
rumlar vergisi 
mükelleflerince 
gerçekleştirilen

tasarım faaliyet
lerinden elde edilen 
kazançlar da ku
rumlar vergisinden 
istisna edilebilecek 
kazançlar arasına 
eklendi.
"Tasarım faaliyeti", 
sanayi alanında ve 
Bakanlar Kurulu'- 
nun uygun göreceği 
diğer alanlarda 

katma değer ve 
rekabet avantajı 
yaratma potansiye
line haiz, ürün veya 
ürünlerin işlevsel 
liğini artırma, 
geliştirme, iyileştir 
me ve farklılaştır 
maya yönelik yeni
likçi faaliyetlerin 
tümü olarak 
tanımlandı.

19 Ekim 2017 tari
hinden sonra tek 
noloji geliştirme 
bölgelerinde başla 
tılacak projelerden 
elde edilen kazanç 
lar ile bu tarihten 
önce başlatılmış 
projelerden 30 Hazi
ran 2021 tarihinden 
sonra elde edilecek 
kazançlara ilişkin 

istisna uygulana 
cak. Bu istisnadan 
yararlanılabilmesi 
için patent veya 
eşdeğer belge 
alma şartı getirildi. 
Ancak, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanhğı'ndan 
alınan proje bitirme 
belgesine dayanı 
larak istisnadan 
yararlanıla bilen 
durumlarda patent 
veya fonksiyonel 
olarak patente 
eşdeğer bir başka 
belge aranmayacak. 
Patent veya 
fonksiyonel olarak 
patente eşdeğer 
belgelere bağlanan 
gayrimaddi haklar
dan kaynaklanan 
kazançların istis
nadan yararlanacak 
kısmı, kazancı

doğuran faaliyet 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
nitelikli 
harcamaların bu 
faaliyetle ilgili 
toplam harcamalara 
oranı kullanılarak 
hesaplanacak. 
Serbest bölgelere 
ilişkin düzenleme 
kapsamında da 24 
Şubat 2017 tarihin
den önce yalnızca 
üretici kullanıcılara 
tanınan kurumlar 
vergisi istisnası, 
hizmet ihracatının 
geliştirilmesi 
amacıyla bakım, 
onarım, montaj, de- 
montaj, elleçleme, 
ayrıştırma, ambala
jlama, etiketleme, 
test etme ve depo
lama hizmetlerine 
de sağlandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
I Polis İmdat 105

Jandarma İmdat 156
I Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 51315 79
Gar. Kom. 513 12 06
_______ KAYMAKAMLIK_______

I Kaymakamlık 51310 51
I C.Savcılığı 513 10 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 613 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 16 07
Tapu SİCİ. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (220) 811 13 23
Ido İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

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

OTODUR

___________ ULAŞIM___________
I Pemukkale •12 OO 2®
1 DENİZ UÇAOl 0İ3 O® 13
I Pegesus Atanla Seyahat 314 33 32
I METRO «13 İ2 12
I Aydın Turtam 313 20 77
I SOıarTurlım 312 1O 72
I KanbaroQIu-Eeadav 314 43 40
I Anrtur 014 47 71
I KamMKoç 012 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 613 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

I Devlet Haataneal 517 34 00
I Sahil Dav. Hast 513 23 29
1 Mer.Sag.Ocagı 513 10 68
I Tomokoy Tomografi 513 65 29
1 Acıbadem 260 44 44
1_________TAKSİLER________

1 Körfez Taksi 513 10 21
1 Çınar Taksi 513 24 67
1 Güven Taksi 513 32 40
1 Gemlik Taksi 513 23 24
1 Manastır Tsksl 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akçen Petrol o13 1O 70
MAR-PET 0i 3 30 33
Tuncay Otogaz 01 a 10 40
Beyza Petrol «13 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6108 

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 
Isliklar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEİlllSlIEllfti
VENÜS SİNEMASI 

HÜRKUŞ 
13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemliksporlu basketcilere madalya

Gemlikspor
Basket takımları 
sporcuları ve 
aileleri iftar 
nedeniyle bir 
araya geldiler. 
Manastır Şelale 
Düğün Salonu’nda 
geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen yemeğe 
Gemlikspor Basket
bol Sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
eski belediye 
meclis üyesi ve 
Belediye Spor 
Kulübü Kurucu 
Başkanı Mahir 
Gencer, CHP 2. 
bölge milletvekili 
adayı Kemal Atan, 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Gemlik 
Spor Kulübü 
Başkanı Cumhur 
Aydın, Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Demeği yöneticileri, 
sporcu velileri 
katıldılar.
308 kişinin katıldığı 
gecede konuşan 
Gemlik’te ve ulusal 
platformda ilçemizi 
basket branşında 
başarıyla temsil 
eden İbrahim 
Tokgöz, konuşma 
sında çocukların 
neden spora yön
lendirilmesi gerek

tiği üzerinde du
rarak, ailelerin mut
laka çocuklarına 
spor yaptırmalarını, 
okul zamanında 
yapılan sporun 
onların derslerini 
etkilemediğini ak
sine daha da ilgi 
duymalarına neden 

olduğunu söyledi. 
Tokgöz, 2017-2018 
yılı basket dönemi
nin değerlendir me 
sini yaptıktan sonra 
sezon boyunca 
forma giyen sporcu 
lan sahneye davet 
ederek sezon anısı 
na her birine birer 

madalya verdi. CHP 
milletvekili adayı 
Kemal Atan, CHP 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Gemlik 
Belediyespor Külü 
bü kurucu başkanı 
Mahir Gencer, Gem
likspor Kulübü

başkanı Cumhur 
Aydın sporculara 
madalyalarını 
taktılar.
5 İBRAHİM LAZIM 
Törende konuşan 
Gemlik Belediye 
Spor Kulübü Ku
rucu Başkanı Mahir 
Gencer, Kulübü 

kurduklarında her 
branşta öğrenci 
yetiştirmeye başla 
dıklannı, basket 
branşını ise İbrahim 
Tokgöz’ün yürüttü 
ğünü, bir gün bile 
kendisinden maddi 
yardım istemedi 
ğini, tüm masrafları 
cebinden karşıla 
dığını söyledi. 
Gencer, “İbrahim 
kardeşim kendini 
basket sporuna ve 
çocuklara adamış 
bir müstesna 
kişidir. Uzun 
yıllardır binlerce 
çocuğu yetiştirdi. 
Onlara hem hocalık, 
hem ağabeylik 
yaptı. Başarılan 
unutulmayacaktır. 
Gemlik’te 5 tane 
İbrahim olsa, Gem
lik sporu çağ at/ar” 
dedi.
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Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve 
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Bauram temizliği «anan
hanımlar zayıflıyor

Bayram için evinizi 
dip köşe demeden 
temizlerken 
vücudunuzun en 
büyük düşmanı 
yağlarınız dan da 
kurtulmaya ne 
dersiniz?
Hisar Interconti
nental Hospital 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Elif 
Karacanoğlu’ndan 
bayram temizliği 
yaparken nasıl 
kalori kaybedebi 
leceğimizi anlattı.

Yağlarınızı enerjiye 
dönüştürmeyi 
öğrenin!

Vücudun uzun 
vadeli enerji de
posu yağdır. 
Dışarıdan enerji 
kaynağı alınmadığı

takdirde, yağlar Ancak karbonhidrat ve proteini
enerjiye dönüşerek, yağa göre % 4-5 dengelenmiş,
enerji gereksi oranında daha sindirimi kolay bir
niminizi karşı elverişli enerji mönü tüketin.
layabilir. kaynağıdır. Ancak yemekten
Yağlar ve kar Bu nedenle ağır sonra hafif bir
bonhidratlar kas idmanlardan yürüyüş
çalışması için 3-4 saat önce yapacaksanız,
kullanılır. karbonhidratı, yağı sporcu değilseniz,

yine de 1 saat 
bekleyin, 
öğünün hemen 
ardından yapılan 
egzersiz, enerji 
harcayan kaslarla, 
sindirimin devam 
ettiği bağırsaklar 
arasında bir başka 
yanşa neden 
olacaktır.
Bu nedenle 
yağlarınızı yakmaya 
kararlıysanız 
yemeğin hemen 
ardından egzersiz 
yapmayın.

En çok kaloriyi 
banyoyu temizler 
ken harcarsınız! 
Öncelikle ‘Fiziksel 
efor gerektiren 
ev işleri yapılırsa 
kalori harcanabilir’ 
bunu aklınızdan 
çıkarmayın.

30 dakikalık ev 
işine karşılık 
yakılan kalori 
oranlan şöyle: 
• Banyo temizle
mek: 
200 kalori
• Camları silmek: 
150 kalori
• Bulaşık yıkamak: 
100 kalori
• Yerleri süpürmek 
ya da silmek: 
90 kalori
• Yemek 
hazırlamak, 
sofrayı düzenle
mek: 80 kalori 
• Ütü yapmak, 
yatak hazırlamak: 
70 kalori
• Toz almak, 
yüksek rafları 
temizlemek, 
perde takıp 
çıkarmak: 
50 kalori

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, 

huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz

l e) GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUT UNCULUK
PAÇA rtTFI İH$AAT GIDA SAAAfl ,f TİGARET

Su!1 ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No: 2 GEMLİK 

Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 8/A GEMLİK 
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 

RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel: 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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Yıla çıkacaklar için mm kazandıracak r ata misi
Yandex Navigasyon, 
İstanbul’un bayram 
trafiği analizini yaptı. 
Bu kez İstanbul’dan 
çıkış rotalarını mer
cek altına alan Yan
dex, trafiğin en 
yoğun olduğu nokta 
lan ve bekleme 
sürelerini incelerken, 
yola çıkmak için 
ideal saatleri de be
lirledi. Bayram trafi 
ğinden en az etkilen
mek için Arife günü 
işe gitmeyen 
kullanıcılarına sabah 
9.00’dan önce yola 
çıkmalarını öneren 
Yandex, rotalar 
konusunda da 
zaman kazandıracak 
önemli ipuçları verdi. 
Bu yıl Ramazan 
Bayramı 15-16-17 
Haziran 2018 tarih
lerinde gerçekleşe 
cek. Kullanıcıların 
bayram tatili için 14 
Haziran Perşembe, 
Arife Günü yola 
çıkması bekleniyor. 
Yandex, kullanıcıları 
na yola çıkmadan 
önce mutlaka Navi
gasyon’u kontrol et

melerini ve trafiği iyi 
takip etmeleri için 
sürüş esnasında da 
uygulamayı açık 
tutmalarını öneriyor. 
Kuzey Çevre Oto 
yolu’nun trafikte 
bekleme süresini 
azaltacağı 
öngörülüyor 
Yandex, bayram tatili 
için ideal yola çıkma 
saatini Arife Günü 
izinli olan kullanı 
cılar için sabah 09.00 
veya daha erken 
saatler olarak be
lirledi. Analize göre 
İstanbul’dan çıkmak 
için Avrupa Yaka 
sı’ndan hareket eden 
kullanıcıların, 
Anadolu Yakası’na 
geçtikten sonra 
D-100 veya TEM 
otoyollarından 
kaçınarak, geçen yıl 

en az trafiğin 
gözlemlendiği Kuzey 
Çevre Otoyolu’nu 
kullanmaları 
ulaşımda kolaylık 
sağlayabilir. Kuzey 
Çevre Otoyolu’nun, 
TEM ve D-100 de 
oluşan 2 saat ve 
üzeri bekleme 
süresini 30-45 
dakikaya indirmesi 
öngörülüyor. Bu ro
tada Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü de 
Anadolu Yakası’na 
geçerken dikkate 
alınması gereken al
ternatifler arasında 
yer alıyor. Kuzey 
Çevre Otoyolu’nu 
kullananlar, Sabiha 
Gökçen kavşağından 
çıktıktan sonra 
Dilovası-Gebze 
tarafında yer yer 
yoğunluklarla

karşılaşsa da Os- 
mangazi Köprüsü’n- 
den devam ederek 
çevre yolunu kulla 
nabilecekler.
Ramazan Bayramı 
tatilinde İstanbul’dan 
çıkış rotalarının 
genel görünümü ise 
şöyle: Geçtiğimiz yıl 
bayram seyahatleri 
Arife günü Cumarte 
si gününe denk 
geldiği için Cuma 
günü başlamıştı.
Trafik yoğunluğunun 
başladığı Cuma 
günü, D-100 Karay- 
olu’nda Uzunçayır 
Kavşağı'ndan 
Çayırova Kavşağı'na 
giden rota, normal 
bir Cuma trafiğiyle 
kıyaslandığında 
trafikteki bekleme 
süresi 13.00 
itibarıyla 1 saate ve 

akşamüstü 2 saate 
kadar çıktı. Yol nor
mal seyrine ancak 
gece 02.00’den 
sonra dönebildi. 
TEM Otoyolu’nda 
Kavacık’tan Kurtköy 
Kavşağı'na giden ro
tada Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’n- 
den sonra trafik 
yoğunluğu 
geçtiğimiz yıl aynı 
gün sabah 09.00’dan 
itibaren yükselmeye 
başladı ve ertesi gün 
öğlen 12.00’ye kadar 
devam etti. Bu ro
tada normalde 25 
dakika süren bek
leme süresi, akşam 
saatlerinde 2 saatin 
üzerine çıkarak 
bunaltıcı bir boyuta 
ulaştı. D-100 Kara 
yolu’ndan Os- 
mangazi Köprüsü’ne 
giden bir diğer çıkış 
yolunda, Çayıro va’- 
dan Osmangazi 
Köprüsü’nün girişi 
ne kadar oldukça 
yoğun bir trafik 
oluşabiliyor. Geçen 
sene bu bölgedeki 
yol çalışmasının da 

etkisiyle 20 dakikalık 
sürüş süresi 55 
dakikaya çıkmıştı. 
Yandex Navigasyon, 
Eskihisar-Topçular 
feribotuna da giden 
bu rotayı tercih ede
cek kullanıcılarına 
sabah erken 
saatlerde yola 
çıkmayı öneriyor. 
TEM Otoyolu’nda 
Şekerpınar 
Kavşağı'ndan Os
mangazi Köprüsü’ne 
giden rotada trafik 
öğlen 12.00’den 
sonra artmıştı. Gece 
saatlerinde de 
trafiğin etkisi azal
mazken, ertesi gün 
sabah 07.00’ye kadar 
devam etti. 
İstanbul’dan 
Ankara’ya gidenlerin 
alternatif yollarından 
biri olan Anadolu 
Otoyolu’nda, Gebze 
Muallimköy Viyadü 
ğü ile Adapazarı 
Gişeleri rotasında, 
geçtiğimiz yıl Arife 
günü normalde 45 
dakika olan mesafe 
2,5 saati aştığı 
görüldü.

Tüm Gemlik halkının 
Ramazan Bayramını 

Kutlar, 
sağlıklı, yaşanabilir 

kentlerde 
mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

MİMRRLflR OD6SI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA

BETÜLARI
Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 38 05

Gemlik halkının, 
basketbolcularımızın, 

velilerimizin, 
desteğini esirgemeyen 

esnafımızın bayramını kutlan 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

GEMLİKSPOR 
BASKETBOL
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'600 Mu kişi latil için yollarda olacak'
Okulların kapanma 
sının ardından Ra
mazan Bayramı 
tatilini değerlen 
dirmek isteyen 
vatandaşlar için 
hazırlıklarını 
tamamlayan turizm
ciler, tatilin kısa 
süreli olmasına 
rağmen otel 
doluluklarında 
görülen yüksek 
artış dolayısıyla 
ciddi anlamda 
yoğunluk yaşanma 
sini bekliyor.
Konuya ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan Türkiye 
Otelciler Federas 
yonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman 
Ayık, bu sene yurt 
dışından turizmci
leri son derece 
mutlu eden bir 
talebin olduğunu 
belirterek, bu 
talebin çok hızlı 
şekilde geliştiğini 
kaydetti.

2018 yılı itibarıyla 
turizm açısından 
daha iyi bir yıl 
olacağını belirttik
lerini hatırlatarak, 
şu an için aynı 
döneme oranla 
2014 yılı rakamla 
nna yaklaşıldığını 
ifade eden Ayık, 
"Bayramda, özel
likle Antalya için 
otellerin doluluk 
oranlan yüzde 
100’lere ulaşmış 
durumda.
Türkiye'nin her 

yönünden çok ciddi 
bir hareketin olma 
sini bekliyoruz." 
dedi. Ayık, tatil 
süresinin kısa 
olmasına rağmen 
yaklaşık 550-600 
bin kişinin seyahat 
etmesini bekledik
lerine dikkati çekti. 
Ramazan Bayra 
mı'nda tatil süresi 
nin az olmasına 
rağmen başta An
talya olmak üzere, 
Bodrum ve Çeş 
me'nin en çok talep 

edilen destinasyon- 
lar olduğunu vur
gulayan Ayık, "Yurt 
dışına olan talep
lerin düşüşü, yurt 
içi taleplerini 
artırdı. Ancak yurt 
dışı tercihlerine 
baktığımız zaman 
özellikle İtalya 
başta olmak üzere 
Orta Avrupa baş 
kentlerine ve 
Yunanistan’a 
Igi büyük.” 
dedi 
VATANDAŞLAR

PAKET TURLARI 
TERCİH EDİYOR" 
Ayık, genellikle 
vatandaşların paket 
turları tercih ettiğini 
belirterek, ayrıca 
serbest piyasa 
ekonomisi kapsa 
mında, helal turizm 
alanında çalışan 
otellerin de bayram 
sezonların da yo 
ğun talep gördü 
ğünü söyledi.
Vatandaşların daha 
çok seçim tarihleri 
ne göre rezervas 
yon yaptırdıkları 
için tatil iptalleri ile 
karşılaşmadıklarını 
ifade eden Ayık, 
şunları kaydetti: 
"Belki ertelemeler 
olacaktır ancak bu 
durumun ramazan 
ayının bitmesi ve 
okulların kapanma 
sini da göz önünde 
bulundurduğumuzd 
a genel anlamda 
turizm hareketlili 
ğini etkileyeceğini 

düşünmüyorum. 
Özellikle, Antalya 
gibi yabancı turist
lerin çoğunlukta 
olduğu bölgeler 
seçimden etkilen
meyecektir. Seçim
lerin ikinci tura 
kalması duru
munda Çeşme 
gibi daha çok 
yerli turistlerin 
tercih ettiği 
bölgelerde bir 
miktar farklılıklar 
olabilir." 
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı 
Firuz Bağlıkaya ise 
bu yıl ki Ramazan 
Bayramı tatilinin 
kısa olacağını, 
buna rağmen üye 
acentalardan 
aldıkları bilgiye 
göre bayram 
dönemi talebinde 
geçen yıla nazaran 
yüzde 15-20 civa 
rında artış yaşan 
dığını kaydetti.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının 

Ramazan Bayramıı" 
en içten 

dileklerimizle kutlar, 
bayramın sağlık, 
mutluluk ve huzur 
getirmesini dilerim

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞURESİ

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER ŞİMŞEK

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Ramazan Bayramını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KUGPERATİFİ
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irim 31 Han'a uzatıldı
Gayrimenkul 
şirketleri tarafından 
15 Mayıs'ta konut 
satışlarında 
başlatılan yüzde 5 
peşinat ve yüzde 20 
indirim kampanyası, 
30 Haziran 2018'e 
uzatıldı.
İstanbul İnşaatçılar 
Derneği (İNDER) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi 
Durbakayım, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Konut Geliştiricileri 
ve Yatırımcıları 
Derneği (KONUT- 
DER), Gayrimenkul 
Ve Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) 
ve İNDER iş 
birliğiyle düzenlenen 
kampanyayı aşırı 
talep görmesi ne
deniyle 15 gün 
uzatma karan 
aldıklarını bildirdi. 
Âfâyâ bayram 
tatilinin girmesi ne
deniyle birçok 
kişinin süreyi 
uzatma talebinde

bulunduğunu kayde
den Durbakayım, 
"İlk başlangıçta 41, 
daha sonra 50'yi 
geçen firmalârlri bif 
kısmı kampanya için 
ayırdıkları dairelerin 
tamamını sâtti. GYO- 
DER, İNDER ve 
KÖNÜTÖEft üyesi 
firmalarımız, satışta 
olan projelerinden 
sinirli sayıda 
dairesini bu kampa- 
nya kapsamına 
almıştı. Kampanyaya 

şühdükları dairelerin 
tarriâmını satan üye 
firmalarımız, 
kampanyayı daha 
erken bitirebilir." 
ifadelerini kullandı. 
Durbakayım, bekle
nenden daha yüksek 
bir başarı gösteren, 
sektöre ye 
ekonomiye cah süyü 
katan kampanya 
kapsamında 15 
Mayıs-11 Haziran'da 
Vâklâşık 2 bin adet 
konut satıldığını

aktardı.
"0,08 oranında ver
ilen konut kredisi 6 
milyar liraya Ulaştı" 
GYODER Başkanı 
Doç. Dr. Feyzullah 
Yetgin de GYODER 
olarâk, KONUTDER 
ve İNDER ile birlikte 
hayata geçirdikleri 
kampanya sonrası 
satış ofislerine 
girenlerin sayısının 
arttığını, kampa
nyaya katılan bazı 
firmaların 

telefonlarının 
kilitlendiğini, satış 
ofislerinde, özellikle 
hafta sonları hem 
projeleri incelemek 
hem de konut almak 
isteyen tüketicilerin 
ilgisinden dolayı 
yoğunluk 
yaşandığını kaydetti. 
Yeni kampanya ile 
yüzde 0,98 faiz 
oranına ek yüzde 20 
indirim fırsatı 
sunarak özellikle 
orta gelir grubuna 
ev sahibi olma 
imkanı sağladıklarını 
bildiren Yetgin, 
konut alıcılarının il
gisi sonucu, sadece 
3 kamu bankasının 
verdiği konut kredisi 
rakamlarının bugün 
itibarıyla 6 milyar li
raya ulaştığını 
aktardı.
Yetgin, "Bu oranın 
yüzde 80 olduğunu 
varsayarak diğer 
bankaları da 
eklediğimizde, bu 
kısa süre içinde 
toplam 8 milyar 

lirayı bulan konut 
kredisi kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Bu 
güç birliği 
kampanyasının, 
hem vatandaşa 
hem sektöre hem 
ülkemiz ekonomi
sine 
katkıda 
bulunduğuna 
inanıyoruz. Ev 
almayı planlayan 
ancak sınırlı 
imkanları olan 
vatandaşlarımız 
bu fırsatları iyi 
değerlendirmeli." 
ifadelerini kul 
landı.
Yetgin, tüm 
gelişmeleri 
değerlendirerek, 
daha fazla konut 
alıcısının 
yararlanması 
amacıyla GYO 
DER, İNDER ve 
KONUTDER olarak 
aldıkları ortak 
kararla kampanyayı 
30 Haziran'a kadar 
uzatma kararı 
aldıklannı bildirdi.

www.fbmarkareklam.com

Yüreklerde bir esinti ve barış 
paylaşımına en sıcak 

merhabadır bayramlar.

Ramazan Bayramınız 
kutlu, her şey 

gönlünüzce olsun...

FİKRET BEKMEZCİ 

Marka & Reklam 
Danışmanlığı

Üyelerimizin ve 
değerli Gemlik halkının 

Ramazan Bayramı’nı 
en içten dileklerimizi 

kutlar, 
esenlikler dileriz.

GEMLİK TİCARET BORSASI
Dr. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 

Gemlik / BURSA
Tel: 0 224 513 46 00-0 224 513 43 73
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SELİMİYE CAMİİ İBATEDE ACİLDİ
Gemlik
Belediyesinin 
katkılarıyla Armutlu 
İlçesine bağlı Se
limiye Köyünde 
yaptırılan Selimiye 
Camii mehter 
eşliğinde ibadete 
açıldı.
Törene Armutlu 
Kaymakamı Uğur 
Sezer, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ar
mutlu Belediye 
Başkanı Mehmet 
Birkan, Armutlu İlçe 
Müftüsü Ahmet 
Mehmetalioğlu, Se
limiye Köyü Muhtarı 
Emir Kayaoğlu, 
siyasi parti 
başkanları, meclis 
üyeleri, birim amir
leri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Programda açılış 
konuşmasını 
gerçekleştiren Ar
mutlu İlçe Müftüsü 
Ahmet Mehmetali 

oğlu "Cami yapmak 
önemlidir, ama 
camide cemaati 
olmak daha önem
lidir" dedi.
Caminin yapımında 
emeği dernek 
yönetimi ve 
hayırseverlere 
teşekkür eden 
Mehmetalioğlu, 
"Hiçbir siyasi ve 
ticari geri dönüşüm 
beklemeden kendi 
belde ve bölgesinin 
dışında bir yere 
bu kadar büyük 
yardımı yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanımıza da 
sonsuz teşekkür 
ediyorum. Selimiye 
Camiimiz hayırlı 
olsun” diye konuştu. 
Armutlu Belediye 
Başkanı Mehmet 
Birkan konuşma 
sında, “Camileri inşa 
etmek kadar içinde 
ki cemaati doldur 
manında Önemli

olduğuna dikkat 
çekti. Katkılarından 
dolayı Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a ve 
camii dernek yöne
timine teşekkür eden 
Blrkan, Selimiye 
Camiinin köy halkına 
hayırlı olmasını 
diledi.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz da birlik ve 
beraberlik vurgusu 
yaptığı 
konuşmasında, 
“Böyleşine güzel bir 
eserin ortaya 
çıkmasından son 
derece mutluyuz, 
huzurluyuz. İnşallah 

bu minareden 
kıyamete kadar ezan 
sesleri okunur. 
Kuran-i kerim tilavet
leri kalplere ve 
gönüllere işlenir. 
Camiler birlik, be
raberlik ve kardeşlik 
duygularını en üst 
şekilde yaşadığımız 
nezih mekânlar.

Medeniyetimizin 
özünde yer alan 
camilerimizin her 
daim cemaatimiz 
tarafından doldu 
rulmasını diliyorum. 
Ramazan Bayramı 
nızı şimdiden tebrik 
ediyorum" diye 
konuştu.
Son olarak söz alan 
Armutlu Kaymakamı 
Uğur Sezer de, 
"Gemlik, eski köyü 
Selimiye’yi 
unutmadı" dedi. 
Selimiye köyümüze 
Gemlik Belediye 
sinin büyük destek
leriyle çok güzel bir 
eser kazandırıldı. 
İnşallah camiimiz 
garip kalmaz diye 
konuşan Sezer, 
vatandaşların 
bayramlarını kutla
yarak, Selimiye 
Camiinin, Selimiye 
köyüne hayırlı 
olmasını diledi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

W YILPORT’ MB GEMPORT

Ramazan Bayramınız 
Kutlu Olsun!

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu bir bayram 

geçirmeniz dileğiyle...
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Bayramda dengeli beslenmenin ipuçları
Gıda, beslenme ve 
sağlık alanında en 
güncel, bilimsel bil
giyi basit ve anlaşılır 
dilde topluma ulaştı 
ran Sabri Ülker Vak 
fı, Ramazan Bayra 
mı’nda yeterli ve 
dengeli beslenme 
nin önemine dikkat 
çekiyor.
Ramazan ayının 
ardından, bayramla 
birlikte yeme düze 
nindeki değişim pek 
çok kişinin beslen 
me ve sağlık duru
munu etkileyebil! 
yor. Bayram coşku 
su ve bayram ziya 
retleri ile artan besin 
ve İçecek tüketimi, 
kan şekeri ve kan 
basıncı düzeyleri ile 
mide ve sindirim 
sistemini olumsuz 
etkileyebiliyor. Sabri 
Ülker Vakfı,Özellikle 
şeker hastalarının, 
insülin direnci olan 
bireylerin ve obezite 
gibi sağlık sorunu 
olan kişilerin bay 
ram süresince de

beslenmelerine 
özen göstermesi 
gerektiğini hatırlatır 
ken, dikkat edilmesi 
gereken noktaları 
şöyle sıralıyor.

Kahvaltıya dikkat 
Bayram sabahla 
rında kahvaltı 
sofraları doldukça 
zengin olur. Sofrada 
bulunan bu kadar 
bol çeşide hayır 
demek zordur ancak 
tüketim miktarlarını 
yani porsiyonları 
kontrol etmek gere 

kir. Az tuzlu peynir 
ve zeytin, domates, 
salatalık, biber gibi 
taze sebzeler, 
haşlanmış yumurta, 
taze veya kuru 
meyveler ile cevize 
ve tam tahıllı ekmek
ten oluşan bir 
kahvaltı yapılabi 
lir.Tercih ediliyorsa, 
kahvaltılık tahıl veya 
yulafa, sütle veya 
yoğurtla, badem, 
ceviz ve meyveler 
eklenerek hazırla 
nan bir kahvaltı da 
tercih edilebilir.

Bayram ziyaret
lerinin vazgeçilmezi 
tatlı ikramıdır.
Bayram ziyaret
lerinin bir geleneği 
olarak misafirlere 
çoğunlukla şerbetli 
tatlılar, çikolata veya 
lokum gibi şekerle 
meler ikram edilir. 
Bayram süresince 
şerbetli tatlı ve 
şekerleme tüketimi 
olmazsa olmaz 
ancak tüketim 
miktarını kontrol 
etmek gerekir. İkram 
edilen tatlıyı payla 

şabilir veya yarısını 
tüketebilirsiniz. Zi
yaretlerden birisin 
de şerbetli tatlı ter
cih ederken diğerin 
de çikolata veya 
lokum tükete
bilirsiniz. Bayram 
süresince tatlının 
yanı sıra kahve ve 
çay tüketimi de 
artar. Çay ve kahve 
tüketim sıvı alımına 
destek olur ancak 
suyun yerini tutmaz. 
Aynı zamanda, 
fazla miktarda içilen 
çay ve kahve be
raberinde vücut 
suyu atımını da 
getirebilmektedir. 
Günde en azından 
1,5-2 litre su içilmesi 
gerekir. Suyun 
haricinde tüketilen 
açık çay, kahve, 
çorba, ayran, cacık, 
taze sıkılmış meyve 
suları ve maden 
suları da toplam sıvı 
atımına destek olur. 
Ramazan ayı ve 
oruç sonrası yeterli 
günlük su ve sıvı 

tüketimi metaboliz 
manın ve sindirim 
sisteminin yeni 
beslenme düzenine 
adapte olması 
açısından son 
derece önemlidir.

Bayramda artan 
besin tüketimine 
karşı aktiviteyi 
atlamayın

Bayramda artan 
besin tüketimi ye 
enerji alımı ne
deniyle, hareketi 
de artırmakta 
fayda var. Bayram 
ziyaretlerinde 
yakın mesafelerde 
araç kullanmak 
yerine yürüyüş 
yapmak, asansör 
yerine merdiven 
kullanmak, gün 
içinde hafif 
egzersizlerle 
metabolizmayı 
canlandırmak ve 
enerji harcamasını 
arttırmak gerek 
mektedir.

I GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ORASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

Bmptmıuıc eaım} tie ooıuıtkıvuııuga, 
tuta, tie çmkteıiHuja, ta IulBuhu^ kayuh öûmuu; 

ödyhktı, teıeke® tie ko^fc 
güııtoı geltaeoiKi diteli^

Yönetim Kurulu adına Başkan

İsmail BEKİ
Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt. ALtı No: 1616600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010 www.gemlikeso.org

http://www.gemlikeso.org
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Tatil mesajlarına kanmanın uyarısı
Tüketiciler Hak 
Arama Genel Baş 
kanı, bazı turizm 
firmalarının vatan 
daşlara "her şey 
dahil" gibi kısa 
mesajlar gönderdi 
ğini belirterek, “Her 
şey dahil diye bir 
şey yok, tamamen 
kandırmaca" dedi. 
Tüketiciler Hak 
Arama Genel 
Başkanı Nihat Altay, 
bayram tatili başta 
olmak üzere yaz tatili 
döneminde bazı 
turizm firmalarının 
vatandaşlara kon
aklama konusunda 
"her şey dahil" gibi 
kısa mesajlar gön 
derdiğini belirterek, 
"Tatil mesajı gön
deren firmalara 
vatandaşımız kanı 
yor ve internetle 
telefon üzerinden 
kredi kartıyla kayıt 
yaptırıyor ancak 
vatandaşımız otele 
gittiği zaman ya o

şartlarla karşılaşmı 
yor, ya da tamamen 
dolandırılabiliyor. 
Her şey dahil diye 
bir şey yok, tama
men kandırmaca." 
dedi.
Altay, yaptığı açıkla 
mada, yaz ayları ve 
özellikle bayramların 
dolandırıcıların en 
çok sevdiği dönem 
olduğunu ifade 
ederek, bazı turizm 
firmalarının da bu 
dönemde müşteri 
kazanmak için 
vatandaşlara çeşitli 
kısa mesajlar 
gönderdiğini belirtti.

"MESAJLARA 
İTİBAR 
EDİLMEMELİ"

Bu mesajlara inanıp 
otellerde, tatil belde 
lerinde rezervasyon 
yapan vatandaşların 
mağdur olabildiğini 
kaydeden Altay, 
özellikle tatil kent
lerindeki firma ve 
acentelerden vatan 
daşlara gelen mesaj 
ların yasal olmadı 
ğım ve bu tarz 
mesajlara itibar 
edilmemesi 
gerektiğini ifade etti. 
Altay, vatandaşlara 

turizm firmalarından 
tatil mesajı gön 
derilmesinin suç 
olduğunu belirterek, 
"Bu tarz mesaj 
gönderen turizm 
şirketleri suç işliyor. 
Çünkü 6563 sayılı 
Elektronik 
Haberleşme Ka- 
nunu'nun 60. mad 
desine göre bu tarz 
mesajların gönde 
rilmesi yasal değil. 
Bunları şikayet eder
sek cezai yaptırım 
uygulanıyor. 
Tatil mesajlarına 
kanmayın." dedi. 
Turizm firmalarınca 
tüketicilere yaz 
aylarının başlarıyla 
özellikle bayram
larda mesajlar 
gönderildiğini anla
tan Altay, şöyle 
devam etti:

"VATANDAŞLAR 
ÇOK DİKKATLİ 
OLMALI" 
"5 gün, 4 gece her 

şey dahil şu fiyat 
veya her şey dahil 5 
yıldızlı konaklama, 
tatil imkanı, erken 
rezervasyon 
şeklinde mesajlar 
gönderiliyor. 
Vatandaşlarımız da 
internet veya telefon 
üzerinden bu 
mesajlara cevap 
verip rezervasyon 
yaptırıyor ancak şu 
konuda mağduriyet 
yaşayabiliyorlar. Her 
şey dahil deniliyor 
ama tatil yerine git
tiklerinde her şey 
dahil çıkmıyor veya 
otel istediği şartları 
sunamıyor. Bu 
yüzden bu mesaj 
lara cevap verir 
ken, okurken 
vatandaşların çok 
dikkatli olmak 
gerekiyor. Ayrıca bu 
mesajları gönderen 
firmaların 
güvenilirliğini mut
laka sorgulamak 
gerekiyor."

"MESAJ 
GÖNDERENLERİ 
ŞİKAYET EDİN" 
Tüketicilerin bu tür 
mesaj gönderen 
firmaları şikayet 
etmesi gerektiğini 
kaydeden Altay, 
"Mesaj gönderen 
firmaları, otelleri 
şikayet edin. Eğer 
şikayet olmazsa 
karşı taraf vatandaş 
alakasız diyerek 
mesaj göndermeye 
devam edecektir. 
Mutlaka bu mesajları 
gönderen şirketleri 
Bilgi Teknolojileri 
Kurumu, ticaret 
odaları, ticaret il 
müdürlüklerine 
şikayet etsinler ki 
bunlara yaptırım 
uygulansın ve bir 
daha gönderme 
sinler. Zaten bu 
mesajları göndermek 
suç. Suç işleyen bir 
firma ne kadar güve
nilir olabilir ki." 
ifadelerini kullandı

*C5errıilîlc Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ

Üyelerimizin ve Değerli Gemlik halkının 
Ramazan Bayramı'nı 

Kutlar Esenlikler Dileriz.
Yönetim Kurulu Başkanı 

Paşa Ağdemir
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım

Başkan Vekili Semih Aşkın - Başkan Vekili Abdullah Kavlak 
Muhasip Üye Şefik Yılmaz - Üye Hasan Hamaloğlu - Fatih Buluk - Üye Alaattin Akcan 

Genel Sekreter Agah ARDA
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Tatil mesailanna kanmanın mıansı
Tüketiciler Hak 
Arama Genel Baş 
kanı, bazı turizm 
firmalarının vatan 
daşlara "her şey 
dahil" gibi kısa 
mesajlar gönderdi 
ğini belirterek, “Her 
şey dahil diye bir 
şey yok, tamamen 
kandırmaca" dedi. 
Tüketiciler Hak 
Arama Genel 
Başkanı Nihat Altay, 
bayram tatili başta 
olmak üzere yaz tatili 
döneminde bazı 
turizm firmalarının 
vatandaşlara konak 
lama konusunda 
"her şey dahil" gibi 
kısa mesajlar gön 
derdiğini belirterek, 
"Tatil mesajı gön
deren firmalara 
vatandaşımız kanı 
yor ve internetle 
telefon üzerinden 
kredi kartıyla kayıt 
yaptırıyor ancak 
vatandaşımız otele 
gittiği zaman ya o

şartlarla karşılaşmı 
yor, ya da tamamen 
dolandırılabiliyor. 
Her şey dahil diye 
bir şey yok, tama 
men kandırmaca." 
dedi. Altay, yaptığı 
açıkla mada, yaz 
aylan ve özellikle 
bayramların dolan 
dırıcıların en çok 
sevdiği dönem 
olduğunu ifade 
ederek, bazı turizm 
firmalarının da bu 
dönemde müşteri 
kazanmak için 
vatandaşlara çeşitli 
kısa mesajlar 
gönderdiğini belirtti.

"MESAJLARA 
İTİBAR 
EDİLMEMELİ" 
Bu mesajlara inanıp 
otellerde, tatil belde 
lerinde rezervasyon 
yapan vatandaşların 
mağdur olabildiğini 
kaydeden Altay, 
özellikle tatil kent
lerindeki firma ve 
acentelerden vatan 
daşlara gelen mesaj 
ların yasal olmadı 
ğım ve bu tarz me 
sajlara itibar edil 
memesi gerektiğini 
ifade etti.
Altay, vatandaşlara 
turizm firmalarından 

tatil mesajı gönde 
rilmesinin suç oldu 
ğunu belirterek, "Bu 
tarz mesaj gönderen 
turizm şirketleri suç 
işliyor. Çünkü 6563 
sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanu 
nu'nun 60. mad 
desine göre bu tarz 
mesajların gönde 
rilmesi yasal değil. 
Bunları şikayet eder
sek cezai yaptırım 
uygulanı yor. Tatil 
mesajlarına 
kanmayın." dedi. 
Turizm firmalarınca 
tüketicilere yaz 
aylarının başlarıyla 
özellikle bayram 
larda mesajlar 
gönderildiğini anla
tan Altay, şöyle 
devam etti:

"VATANDAŞLAR 
ÇOK DİKKATLİ 
OLMALI"
"5 gün, 4 gece her 
şey dahil şu fiyat 
veya her şey dahil 5 

yıldızlı konaklama, 
tatil imkanı, erken 
rezervasyon 
şeklinde mesajlar 
gönderiliyor.
Vatandaşlarımız da 
internet veya telefon 
üzerinden bu 
mesajlara cevap 
verip rezervasyon 
yaptırıyor ancak şu 
konuda mağduriyet 
yaşayabiliyorlar. Her 
şey dahil deniliyor 
ama tatil yerine git
tiklerinde her 
şey dahil çıkmıyor 
veya otel istediği 
şartları sunamıyor. 
Bu yüzden bu mesaj 
lara cevap verir 
ken, okurken 
vatandaşların çok 
dikkatli olmak 
gerekiyor. Ayrıca bu 
mesajları gönderen 
firmaların 
güvenilirliğini mut
laka sorgulamak 
gerekiyor." 
"MESAJ 
GÖNDERENLERİ

ŞİKAYET EDİN" 
Tüketicilerin bu tür 
mesaj gönderen 
firmaları şikayet 
etmesi gerektiğini 
kaydeden Altay, 
"Mesaj gönderen 
firmaları, otelleri 
şikayet edin. Eğer 
şikayet olmazsa 
karşı taraf vatandaş 
alakasız diyerek 
mesaj göndermeye 
devam edecektir. 
Mutlaka bu me 
sajlan gönderen 
şirketleri Bilgi 
Teknolojileri Ku
rumu, ticaret odaları 
ticaret il müdürlük
lerine şikayet etsin
ler ki bunlara 
yaptınm uygulansın 
ve bir daha gön
derme 
sinler. Zaten bu 
mesajları gönder 
mek suç. Suç 
işleyen bir firma 
ne kadar güvenilir 
olabilir ki." 
ifadelerini kullandı

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mutluluk dolum.
Swdikİ£finkk£^yunım^

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

HEP BİR ARABA, 

SEVGİ BOLU VE 

HUZURLUNİCEBAYRAMLAR 

GEÇİRMEK BİLEĞİYLE, 

RAMAZAN BAYRAMINIZ

KUTLU OLSUN!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.
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SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE

Ar

AYTAŞ
Nak. Haf. Ltd. Şti.

AYDINLAR AY BETON
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www.aydinlarmaden.com
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Ramazan Bayramınız 
Kutlu Olsun...

Muharrem Gül - Enes Haşıloglu
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BursalIlara Hacımla ulaşım ınüiüesi
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bur
sa'da metro, tram
vay ve otobüslerin 
Ramazan Bayramı 
süresince tüm 
vatandaşlara yüzde 
50 indirimle hizmet 
vereceğini açıkladı. 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nin 
Haziran ayı olağan 
toplantısı 
gerçekleştirildi. 
Ankara Yolu'ndaki 
meclis binasında 
yapılan toplantıda, 
ulaşımda 'geçici 
olarak' yüzde 50 in
dirim karan alındı. 
Konuya ilişkin ön
erge, AK Parti 
meclis üyesi ve 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanvekili Ahmet 
Yıldız tarafından 
verildi. Yapılan 
değerlendirmede, 
Bursa'da bayram 
müddetince yüzde 
50 indirimle seyahat 
etmeyi kapsayan 
önerge, oybirliğiyle 
kabul edildi, 
öğrencilere ekstra

inci yüzde 50 in
dirim 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, yaptığı 
açıklamada, kararın 
hayırlı olmasını 
diledi. Ramazan ayı 
müddetince Bur
sa'da 9 an noktada 
her gün iftar 
sofralan 
kurduklarını, aynı 
uygulamayı 17 ilçe 
ile 7 ayrı ülkede de 
gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Başkan 
Aktaş, mecliste on
aylanan yüzde 50'lik 
indirimle birlikte 
vatandaşa ikinci bir 
bayram yaşatacak 
olmaktan dolayı 
mutlu olduklarını 
söyledi. Alınan 
kararın yaş ve cin
siyet sınırlaması 
olmaksızın tüm 

vatandaşları 
kapsadığını, engelli 
İle öğrenciler için 
'mevcut indirim üz
erinden* ekstra bir 
yüzde 50 daha fiyat 
düşüreceklerini 
söyleyen Başkan 
Aktaş, "Üniversite 
sınavına girecek 
kardeşlerime de bu
radan bir müjde ver
mek istiyorum. 
Elinde sınav giriş 
kağıdı olan tüm 
öğrencilerimiz de 
metro, tramvay ve 
otobüslerden yüzde 
50 indirimle yarar
lanabilecek. Rahat 
şekilde ulaşımlarını 
sağlayacaklar. 
Aldığımız kararların 
hayırlı olmasını 
diliyorum. Şimdiden 
herkesin Ramazan 
Bayram ı'nı tebrik 
ediyorum" dedi.

Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
kaçak alkol satışına 
dair yaptıkları 
baskınlardan N.M. 
isimli bir şahsın iş 
yerinde 662 şişe 
yurt dışı bandrollü 
kaçak içki ele 
geçirdi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü KOM 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri kentte 
kaçak alkol 
satıldığına dair 
yapılan ihbarları 
değerlendirerek söz 
konusu adreslere
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baskın düzenledi. 
Baskında merkez 
Yıldırım ilçesi Kazım 
Karabekir Mahalle- 
si'nde M.N. isimli 
şahsın iş yerinde 
662 şişe gümrük 
kaçağı olduğu tespit 
edilen yurt dışı 

bandrollü içki ele 
geçirildi. N.M. 
gözaltına alınarak 
ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü. Konuyla 
ilgili başlatılan in
celeme devam 
ediyor.

Ticari araç şaramııole warlandi
Bursa'da 
FETÖ/PDY'ye yöne
lik soruşturma 
kapsamında açılan 
davada itirafçı olan 
iş adamının mahke
meye sunduğu ek 
ifadede, örgütün, tu
tuklu üyelerin 
bağlılığını sürdürme 
leri ve çözülmeleri 
önlemek için kaldık 
lan cezaevlerinde 
onları nasıl motive 
ettiğine yönelik bil
giler dikkati çekti. 
Bursa 8. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
süren eski vali 
Şahabettin Har 
put'un da aralannda 
bulunduğu 14'ü tu
tuklu 60 sanıklı 
davada yargılanan 
ve 12 Ocak'taki 
duruşmada ev hapsi 
verilerek tahliye 
edilen iş adamı M.K, 
etkin pişmanlık 
hükümlerinden 
yararlanmak için ek 
ifade verdi.
İtiraflarda bulunan 
M.K, ifadesinde, 
FETÖ'nün darbe 
girişiminden yakla 
şık bir ay sonra tu
tuklanarak aynı 
soruşturma kapsa 
mında yargılanan 21 

sanıkla cezaevine 
girdiğini belirtti. 
Kaldıkları koğuşlar 
da, örgüte ait yurt
larda müdürlük, 
hocalık, öğrenci evi 
sorumluluğu, 
örgütün kuramların 
da muhasebecilik 
yapmış, devlet 
kuramlarında me 
mur olarak çalışmış, 
öğretmen, esnaf, 
tüccar ve iş adam 
larından oluşan 
kişilerin bulundu 
ğunu vurgulayan 
M.K, "Kendi aramız 
da yaptığımız soh
betlerde, herkeste 
kendisinin bir suçu 
olmadığı, bu işlere 
dini amaçlı girdikleri 
görüşü hakimdi." 
ifadesini kullandı. 
M.K, zaman zaman 
tutuklanan örgüt 
üyelerini motive 
etmek için koğuşta 
görülen rüyaların 
anlatıldığını ve bun
lara yorum 
getirildiğini dile ge
tirerek, şunları kay
detti: "Bazen doktor 
görüşlerinde veya 
avukata gidip 
gelinirken diğer 
koğuşlarda kalan 
örgüt üyeleriyle

karşılaşıldığında 
onların da gördüğü 
rüyalar anlatılırdı. 
Açık görüşlerde, 
örgütle irtibatı 
devam edenlere, 
biraz sabredilmesi 
gerektiği, kısa bir 
zaman sonra se
lamete kavuşula 
cağı şeklinde haber
ler ve mesajlar ge
tirilerek içeridekiie 
rin motivasyonu ve 
örgütten çözülme 
lerin önüne geçilme 
si sağlanmaya 
çalışılırdı." 
"Cumhurbaşkanına 
suikast sanığı 
Kuzu'ya telsiz veren 
asker" 
İtirafçı M.K, ceza
evinde etkin 
pişmanlık hükümleri 
kapsamında ifade 
verenler için özel 
bir koğuş oluş 
turul duğuna da 
değinerek, "Bu 
kapsamda ifade ve 
renler 2017 yılından 
itibaren bir koğuşta 
bir araya getirildik. 
Bu tarihten itibaren 
bugüne kadar 
koğuşumuza bir 
çok yeni kişi geldi 
ve bazıları da 
tahliye oldu

İnegöl de meydana 
gelen kazada 
kontrolden çıkan 
hafif ticari araç takla 
atıp şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
4 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Balıkesir'den 
Ankara'ya seyir 
halinde olan sürücü 
Sezgin P. yönetimin
deki 10 SG 204 
plakalı hafif ticari 
araç, Yen i köy ma

marMı saplan 15 yılılır aranıyordu!
Uyuşturucu ticareti 
yapmak başta ol 
mak üzere 8 farklı 
suçtan aranan, 15 
yıldır firari olan 
A.O. isimli şahıs 
Bursa'da Narkotik 
Ekipleri tarafından 
yapılan UYAP sorgu 
sunda yakalandı. 
Bursa'da hakkında 
adli makamlarca 
arama karan 
bulunan şahıs, 
Narkotik Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
Ekipleri'nin

hallesi mevkiinde 
kontrolden çıktı. 
Savrulan araç, 
şarampole yuvarla
narak takla atıp ters 
durdu. Kaza sonrası 
emniyet kemerleri 
takılı olduğu 
öğrenilen sürücü ile 
araçta bulunan Nur
can P., Fulya P. ve 
Seda P. yaralandı. 
Hafif şekilde 
yaralanan 4 kişi, 
kaza yerine sevk 

çalışmaları sonu
cunda yakalandı. 
Uyuşturucu 
ticareti yapmak 
başta olmak üzere 8 
farklı suçtan aranan 

edilen sağlık ekip
leri tarafından 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
İnegöl Devlet Has
tanesi Acil Servi
sine getirilerek 
tedavi altına alındı. 
Kazada hurdaya 
dönen araç çekici 
yardımıyla yoldan 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

ve 15 yıldır firari 
olan A. ö. emniyet
teki işlemlerinin 
ardından çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.



BAYRAM ÖZEL Gemlik KŞrfez 14 Haziran 2018 Perşembe

Tapu Dağıtım töreninde arsa sahipleri, kat artışı talebinde bulundu...

Kuzey manlannııı tapuları dagrtiltli

Gemlik’te yılan 
hikayesine dönen 
Kuzey Planlarının 
Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’nde 
araziden arsaya 
dönüştürülerek 
tapu sicillerine 
işlenmesinin 
ardından, dün 
düzenlenen 
törenle mal 
sahipleri tapu 
larına kavuştu. 
Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’nden 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına 
gönderilen 
Kuzey Planlarında 
yerleri bulunan 
vatandaşların 
tapularının 
dağıtımı için dün 
Bahkpazarı kahve
haneleri önünde 
tören düzenlendi. 
Törene, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, AKP 2. 
Bölge Milletvekili 
adayı Zafer Işık, 
Belediye Per 
söneli, AKP ilçe 
yöneticileri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Tapu Dağıtım 
töreninde konuşan 
AKP İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, 
konuşmasında 
uzun bir uğraştan 
sonra kuzey 
planlarının tapu 
larının dağıtıldığını 
binlerinin 
konuşacağını 
kendilerinin icraat 
yapacaklarını 
söyledi. İslam, 
“Onlar konuşacak 
biz iş yapacağız." 
dedi/

şeklinde konuştu.Daha sonra, 
söz alan AKP 
milletvekili adayı 
Zafer Işık ise 
konuşmasında 
kuzey planlarının 
birinci etabının 
tapularını dağıtmak 
tan mutluluk 
duyduklarını, 
emeği geçen 
herkese 
teşekkür etti. 
"Biliyoruz ki 
Gemlik bu bölge 
lerden vazgeçti. Bu 
bölgeleri zengin 
olarak görmüyorlar 
ve bakmadıkları 
için, doğa 
şartlarının da 
geçirdiği bir 
takım süreçlerden 

dolayı özellikle 
Mermerağıl Böl
gesi zeytine 
elverişli bölge ol
maktan çıktı. 
Oolayısıyla 
Gemlik’in de 
ihtiyacı olan imar 
alanlarını böyle
likle Gemlik 
kavuşmuş oldu. 
Bunda gayret 
gösteren Belediye 
Başkanımıza özel
likle sizin şahsınız 
da teşekkür ediyo
rum. Tapuların her 
hissedara hayırlı 
olmasını dilerim. 
Bu alanlarda güzel 
planlarla, güzel 
konutların yapılma 
sini diliyorum."

BAŞKAN 
KONUŞUYOR 
Daha sonra söz 
alan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, kuzey 
planları konusunda 
bilgi verdi.
"Tam 11 yıllık 
bir süreçten 
bahsediyoruz. 
Bu uzun bir süreç. 
Türkiye de 
bürokrasinin ne 
kadar işlere ket 
vurduğunu göster
mek için en son 
örnek Gemlik 
kuzey planlarıdır. 
2007 de başladık 
bu sürece 

rahmetli Hikmet 
Şahin belediye 
başkanımızın 
döneminde imar 
komisyonu üyesiy
dim. Kendilerine 
Gemlik’in duru
munu arz ettik. 
O dönem risk aldı. 
Bu bölgelerin 
imara açılması için 
çalışma başladı. 
İlçe Tarıma, 
İl Tarıma görüş 
sorulsaydı, 
olumlu görüş 
gelmeyecekti. 
Görüş sormadan 
işlem yapıldı. Ama 
ne oldu sonra 
kendimizi 
mahkemede bul
duk. Anayasa 
Mahkemesi’nde 
yargılandık.
Mahkemenin sonu
cunda beraat ettik. 
Daha sonra planlar 
iptal edildi. 
Danıştay İdare 
Mahkemesi’nin 
iptal kararını 
bozdu. Tekrar plan
lar için çaba sarf 
ettik. Gelinen nok
tada bugün tapu 
teslim törenini 
yapıyoruz" dedi. 
Kadastroda 
zorluklar yaşadık 
larını belirten 
Yılmaz, "Ankara’da 
Tapu Kadastro 
Müdürlüğü’nde 
kuzey planlarının 
çıkması için özel 
bir yönetmelik ile 
tekrar hayata geç 
miş oldu. Bu işin 
her aşaması çileli 
bir yolculuktu. 
Bu planlar Gem
lik’in ihtiyacıydı." 
şeklinde konuştu. 
Manastır’ın 

planmasında 
sağlık ocağı, 
yeşil alan, okul 
yerlerinin spor 
alanlarının olma 
dığını, bu planlarda 
3 tane okul alanı, 
2 cami alanı, 
3 ayrı bölgede 
park alanları, 
3 ayrı bölgede spor 
alanları bulunduğu 
nu yolların geniş 
tutulduğunu, 
bunun içinde 
DOP’un yüzde 
4O’ı bulduğunu 
"Bunu yaparsak 
Gemlik zengin hale 
gelir. Öbür türlü 
Manastır’da şu 
anda büyük bir otel 
düşünmedik. 
Kendine yeten bir 
mahalle olsun iste
dik.” dedi.
Refik Yılmaz’ın 
kendisinin ve 
devletin yaptığı 
hizmetleri anlattığı 
konuşmasından 
sonra tapuların 
dağıtımına geçildi. 
Balıkpazarı’nda 
bulunan arsa 
sahipleri tapu 
larını aldılar. 
Bu arada bazı 
vatandaşlara, 
Kuzey planlarında 
DOP’un Cihatlı, 
Hisartepe Mahal
lelerine göre düşük 
tutulduğunu, 
bunun yük
seltilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Bunun üzerine 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 1 
kat artışı getire 
bileceklerini bunun 
çalışmalarını 
yapacaklarını 
söyledi.
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AKP 2. Bölge adayı Zafer Işık, partililerle birlikte Adliye, Güvenli, 
Islamköy’de milletvekili olmak için en yakın aday olduğunu söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YENİKAPI MİTİNGİ ÜZERİNE
Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaş 

kanı adayı ve Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın pazar günü İstanbul’da yaptığı 
mitingi tv. ekranlarından izledim.

Zaten hangi televizyon kanalını tıklasann 
karşınıza Erdoğan’ın mitingi, mitingleri 
çıkıyor.

En az 13 kanal bu konuşmaları veriyor. 
Bu nedenle zorunlu olarak izliyoruz. 
Ama izlemek istemezseniz, kanalı 

karartabilirsiniz. Devamı sayfa 4’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

l SAĞLIK
TRAFİK SİGORTASI 

KASKO 
EV VE İŞYERİ YANGIN

DEPREM SİGORTASISiGORTaCILIK

□ +90 532 414 36 28
<3 +90 224 512 22 39 |

+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39
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Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Zafer 
Işık, Bayra mın üçüncü gününde Gem 
lik'te farklı köyleri ziyaret etti. Adliye, 
Muratoba, Kurtul, Güvenli ve İslam 
köy'e konuk olan Milletvekili adayına 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Ak 
Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam ve ilçe 
teşkilatı da Işık'a destek verdi. Işık, 
Gemlik'ten çıkacak bir milletvekiline 
destek vereceğinizi biliyorum" dedi.

Haberi sayfa 2’de

MHP adayları, Samsunlular, Ağrılılar 
ve Dağ-Der’i ziyaret ettiler

MHP adayları 
ziyaretlerini 
sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi, seçim çalışma 
lan kapsamında dernek ziyaretlerini 
sürdürdü. Gemlikli Milletvekili Adayı 
Muhammet Tekin ve Bursa Milletvekili 
Adayı Feyzi Zırhhoğlu, Samsunlular, 
Ağrılılar ve Dağ-Der’i ziyaret etti. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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MHP adayları, Samsunlular, Ağrılılar ve Dağ-Der’i ziyaret ettiler

MHP adayları ziyaretlerini sürdürüyor
Milliyetçi Hareket 
Partisi, seçim 
çalışmaları kapsa 
mında dernek 
ziyaretlerini 
sürdürdü.
Samsunlular, 
Ağrılılar ve Dağ-Der 
ziyaretlerini yapan 
MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatına, ziyaret
lerinde Gemlikli 
Milletvekili Adayı 
Muhammet Tekin ve 
Bursa Milletvekili 
Adayı Feyzi Zırhlı 
oğlu da eşlik etti.

ÖZCANBAZ; 
CUMHUR İTTİFAKI 
HALKTA 
KARŞILIĞINI 
BULDU 
Ziyaretlerde söz 
alan MHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Öz-

canbaz; "Biz her 
zaman bu milletin 
sigortası olduk. 
Hiçbir partinin tek 
başına 50+1 alma 
şansı yoktu.
Seçim sonrası itti
fak ve pazarlıklarda 
yer almak yerine, 
milletin ve devletin 
önceliklerini 
düşünen ittifak 

yapısıyla Cumhur 
İttifakını kurma 
kararı aldık. Sîzler, 
MHP'nin şehitleri 
mizin anılarını yok 
sayarak, ellerine 
şehit kanı bulaşan 
tarla bir arada 
olmasını düşüne 
bilir miydiniz? 
Bizler, asla terörist 
lere hayranlık 

duyanlarla bir 
araya gelmeyiz. 
Milletimize de bu 
ihaneti yapamayız" 
dedi.

TEKİN; BU MODEL 
BAHÇELİ'NİN 
MODELİ
MHP Bursa Mil
letvekili Adayı 
Muhammet Tekin 

ise; "Ortaya koyu
lan Cumhurbaş 
kanlığı modeli, 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin 
modelidir. Diğerleri 
nin istediği gibi 
Anayasanın 
ilk 4 maddesini 
değiştiren, CHP ve 
HDP'nin de 
desteklediği gibi 
eyaletlere ve bölün
melere yol açacak 
model değil, güçlü 
bir hükümet sistemi 
ile ün iter devlet 
yapımızı koruyacak 
modeldir. Ak Parti 
ile bu Cumhurbaş 
kanlığı sisteminde 
uzlaşınca bir araya 
geldik. Ülkemizin 
bölünmesini 
sağlayacak tüm 
modellerin 
karşısındayız.

Ak Parti son mil
letvekili seçim
lerinde Anayasa 
mızın değişti rile 
meyecek olan 
ilk dört madde 
sinde tasarrufu 
olanlara, 
ülkenin bütünlü 
ğünden yana 
olmayanlara yer 
vermeyerek 
MHP'nin de 
güvenini 
kazanmıştır. 
Bizler Milliyetçiler 
olarak seçim 
sonrasında da 
milletimizin 
yararına olan 
konulan des 
tekler, yarar 
görmediğimiz 
konuların karşı 
sında dururuz" 
şeklinde 
konuştu.

AKP 2. Bölge adayı Zafer Işık, partililerle birlikte Adliye, Güvenli, İslamköy’de 
milletvekili olmak için en yakın aday olduğunu söyledi.

MPaiamlşılıBemlik'insoıuılatınıcflnnelicimisieii
Bursa 2. Bölge 
Milletvekili adayı 
Zafer Işık, Bayra 
mın üçüncü günün 
de Gemlik'te farklı 
köyleri ziyaret etti. 
Adliye, Muratoba, 
Kurtul, Güvenli ve 
İslamköy'e konuk 
olan Milletvekili 
adayına Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti 
İlçe Başkanı Yaşar 
İslam ve ilçe teşki 
latı da Işık'a destek 
verdi.

YOLDA 
KARŞILADILAR 
Köylere belirli 
mesafe kala araç 
larını durduran ve 
yürüyerek devam 
eden Ak Parti 
heyeti, vatandaşlar 
tarafından yolda 
karşılandılar.
Kendisi de Adliye

Köyü kökenli olan 
AKP Bursa Mil
letvekili adayına

gösterilen ilgi Ak 
Partililer tarafın 
dan memnuniyetle

karşılandı. Işık;
"Köylere Ak Parti 
hükümetleri döne

minde önemli 
hizmetler verildi. 
Gemlik ve bölge 
nin köyleri adına 
da, köylerin 
sorunlannı bilen 
bir kardeşiniz 
olarak mecliste yer 
almam önemli 
kazanç olacaktır. 
Bunlardan sonra 
köylülerimizden 
beklentilerimiz, 
eksikleri ve ihti 
yaçları bizlere 
iletmesi olacaktır. 
Çözüm adına bizler 
de teşkilatlarımızla 
köylerimizin yanın 
da olacağız.
AKP, son dönem 
de önemli ivme 
kazandı. Bunun 
da bazı kesimleri 
rahatsız etmesi 
kadar doğal bir 
durum yok.
Bizler bir yandan 
oylarınıza talip

olurken, bir yan
dan fikirlerinizi 
de alma imkanı 
buluyoruz. 
Son düzlükte, 
bugüne kadar 
nasıl yanımızda 
olduysanız, 
Gemlik'ten 
çıkacak bir mil
letvekiline destek 
vereceğinizi 
biliyorum" dedi. 
Zafer Işık ziyaret
leri sırasında en 
önemli mesaisini 
yaşlılar ve çocuk
lara ayırdı. 
"Yaşlılarımızın 
tecrübeleri bizler 
için yol gösteri
cidir. Çocukla 
nmızın da hayalleri 
ve istekleri, biz- 
lerin de hedefleri 
olmalı. Geleceğin 
büyüklerinin de 
söz hakkı olmalı" 
dedi.

F^feebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri Bursa'da 
nefes kesen bir 
uyuşturucu 
operasyonu 
gerçekleştirdi. 
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri doğu il
lerinden Bursa’ya 
yüklü miktarda 
uyuşturucu madde 
getirileceği ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. Narkotik ekip
lerince Mihraplı Ma
hallesinde yapılan

Bursa'da TIR şoförünün hazin sonu
Bursa'da, evine git
mek üzere TIR ile 
seyir hâlindeyken 
tuvalet ihtiyacını 
gidermek için yol 
kenarında duran 
şoförün kalbi durdu. 
7 saat boyunca 
haber alınamayan 
TIR şoförünün 
cansız bedeni GPRS 
ile bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Ankara'dan 
Bursa'daki hâle mal 
getiren 45 yaşındaki 
S.G,yükünü 
bıraktıktan sonra, 
Osmangazi'ye bağlı 
Selçukgazi köyün
deki evine gitmek 
için yola çıktı. Seyir 
hâlindeyken tuvalet 
ihtiyacını gidermek 
için Demirtaş 
viyadüğünün üze 
rinde aracını kenara 
çeken S.G'den uzun 
süre haber 

operasyonda durdu
rulan aracın 
bagajındaki LPG 
yakıt tankının içeri
sine zulalanmış 
vaziyette toplam 19 
kilo 500 gram eroin 
ele geçirildi.

alınamadı. Ailesi 
yaklaşık 7 saat 
boyunca ulaşa 
madıkları S.G'nin 
çalıştığı firmayı 
aradı. Firma yetkili 
leri GPRS üzerinden 
tırın yerini tespit 
etti. TIR'ın bulun 
duğu noktanın etra 
fında şoförü arayan 
firma çalışanları, 45 
yaşındaki adamın 

Operasyon netice 
sinde yakalan Y.A 
isimli şahıs uyuştu 
rucu veya uyarıcı 
madde ticareti yap
mak suçundan 
mahkemeye sevk 
edildi.

cansız bedenine 
ulaştı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 
soruşturma başlattı. 
S.G'nin kalp krizi 
geçirdiği şüphesi 
üzerinde duru
lurken, kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için cenazesi 
adli tıp kurumuna 
sevk edildi.

Osmangazi'ye bağlı 
Panayır ma
hallesinde seyir 
halindeki bir otomo
bil alev alev yandı 
Olay dün saat 13:00 
sıralarında Os
mangazi'ye bağlı 
Panayır ma
hallesinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, İstanbul 
Caddesi üzerinden 
kent merkezine git
mekte olan otömobil 
nedeni bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
yanmaya başladı. 
Araç sürücüsü ve 
diğer sürücüler 
hemen 110 itfaiye

Hıram Msii itti M
Bursa'da Doğancı 
Barajı yakınlarında 
minibüsle otomo
bilin çarpışması 
Sonucu 3 kişi 
yaralandı.
Kaza, saat 23.00 
sıralarında Bursa- 
Orhaneli karayolu 
Doğancı köyü 
girişinde meydana 
geldi. Büyükorhan'- 
dan bayram tatilin
den Bursa'ya dönen 
Celaleddin Acar(40) 
yönetimindeki 16 
HK 199 plakalı oto
mobil, hatalı Sol
lama yapan 16 CUH 
07 plakalı minibüsle 
kafa kafaya çarpıştı.

Gemlik Kjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

ekiplerine haber 
verdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
ekipler yanan araca 
müdahale ederek 
otomobili 
söndürdüler. 
Kısa süreli panik

Kazada otomobil 
sürücüsü Celaled
din Acaf(40) ve 
minibüste ismi Belir
lenemeyen 2 kişi 
yaralandı. Bayramın 
bitmesiyle oluşan 
yoğun trafiğe kaza 

yaşayan ve ismini 
vermek istemeyen 
otomobil sücüsü, 
yangının çıkış 
nedenini bilmediğini 
açıkladı. Ekipler 
olayla ilgili inceleme 
başlattı.

da eklenince, dağ 
ilçelerini Bursa'ya 
bağlayan yolda 
uzun kuyruklar 
oluştu.
Yaralılar ambu
lanslarla has
tanelere kaldırıldı.

Oyun oynarken kaybolan çocuk uyurken bulundu
Keleş'te akşam 
kuzeniyle evin 
önünde oynarken 
ortadan kaybolan 
Meyra Abi (3), 3,5 
saatlik arama 
çalışması sonucu 
ağacın altında 
uyurken bulundu. 
Aramaya katılanlar, 
küçük Meyra'ya, 
yürürken ayağından 
çıkan terliklerinden 
ulaştı.
Bursa'da yaşayan 
Nilgül-Ramazan Abi 
çifti, dün yakınla 
rıyla bayramlaşmak 
için Keleş ilçesinin

kırsal Düvenli Ma
hallesine gitti. Abi 
çiftinin Meyra isimli

kızları ile onun 
teyzesinin oğlu 
Mert Aydoğdu (5)

evin önünde oy
narken saat 19.00 
sıralarında ortadan

kayboldu. Küçük 
çocuklarının evin 
önünde olmadığını 
fark eden aileler, 
Jandarma Arama 
Kurtarma Timi 
(JAK) ile AFAD 
ekiplerine haber 
verdi. Mert 
Aydoğdu, bir süre 
sonra yürüyerek, 
eve dönerken, 
Meyra ise gelmedi. 
Çevrede arama 
yapılırken, küçük 
Meyra'nın yürüdüğü 
sırada ayağından 
çıktığı tahmin 
edilen terlikler fark 

edildi. Terliklerin 
görüldüğü yeri 
arayan ekipler, saat 
22.30 sıralarında 
Meyra'yı ağacın 
altında uyurken 
buldu. Anne- 
babasının 
kucakladığı küçük 
Meyra, Keleş 
Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü. Bir süre 
müşahede altında 
tutulan Meyra Abi, 
taburcu edildi. 
Küçük çocukların 
kaybolmasıyla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış Belediye Halı saham ihale ediyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

YENİ KAPI MİTİNGİ ÖZERİNE
Erdoğan, Yenikapı miting Meydanını 

doldurdu.
İstanbul Türkiye nin en kalabalık ili.
2014 nüfus sayımına göre 14 milyon 806 

bin 116 olduğu, 2018 nüfusu sayımına 
göre ise 15 milyon 29 bin 231 kişiye yük
seldi.

İstanbul nüfusu 201 ülkenin nüfusun
dan 129’unu geride bıraktığı belirtiliyor.

Böyle devasa nüfusa sahip olan bir 
Kentte belediye başkanlığı yapmış, ülkeyi 
16 yıl boyunca başbakan ve cumhurbaş 
kanı olarak tek adam olarak yönetmiş 
birinin bu kalabalığı toplaması normaldir.

Bu kalabalık yalnız İstanbullulardan 
meydana gelmiyor.

Çevre iller ile ilçeler, Marmara Bölgesi, 
İç Anadolu illeri ve ilçeleri, Karadeniz 
kıyılarından gelenlerden oluşuyor.

Aslında Türkiye var orada.
Yani toplama bir kalabalık.
Bir gövde gösterisi...
önemli olan kalabalıkların toplanması 

değil.
Cumhurbaşkanlığına aday olan ve 

ülkenin kurucu değerlerini değiştirmek 
isteyen, hatta rejimi tek adam rejimine 
dönüştürmek isteyen birinin konuşma 
sının içeriğidir.

Türkiye 16 yıldır ekranlarda her gün 
Recep Tayyip Erdoğan'ı izledi.

Girmediği ev, girmediği işyeri yok.
Yandaş kanallar nedeniyle evlerin bir 

ferdi oldu adeta...
Erdoğanın konuşmasının başından so

nuna kadar CHP ye ve CHP’nin Cumhur 
başkanı adayı Muharrem Ince’ye ayırdı.

Ayırdı sözü ydtersız kalır, çaTtr.
Ağzını bozdu, söylemediği söz kalmadı. 
CHP’yi defalarca faşistlikle suçladı.
Ezanı Türkçeye çevirdiği için halka 

zulum etmekle itham etti.
Gbrs&ıehe Adnan'Menderes ■ ve ah<a 

daşlarının idam edilişini göstererek, eski 
VP'ineri Vö ras^tAaa ıfıânKühııafı uze 
rinden hamaset yaptı.

Aslında bayat propaganda araçlarıydı 
bunlar.'. ,

Halk bu tür hamaset kokan sözlere artık 
itibar etmiyor.

. Erdoğan neden İnce ye bu kadar yük
leniyor?

Çünkü İnce bu güne kadar karşısına 
çıkan rakiplerinden farklı.

Bir kez hazır cevap.
Nasrettin Hocanın torunu sanki.
Erdoğan’ın hiç altında kalmıyor, hatta 

üstüne çıkıyor.
Halk,. Erdoğan karşısında güçlü ve farklı 

Vırfıdefıe karşı karşıya ka'ıdı.
Bunu sokakta, İşyerlerinde, evlerde her 

yerde görmeniz mümkün.
Bu nedenle 24 Haziran seçimlerine 

şunun şurasında 5 gün kala Türkiye bir 
değişime doğru gittiği hissi yaygın. Bunu 
gören Erdoğan tüm oklarını Ince’ye 
çevirmiş durumda.

HDP yİ baraj dışı bırakma hayalleri de 
tutmayacak. Göreceksiniz tepki oyları 
bundan önceki gibi HDP’yl yüzde 10’un 
üzerine çıkaracak. Ve Erdoğan Güney 
doğu Anadolu da HDP nin oylarına kona’ 
mayacak.

Eğer bu seçimlerde yeni bir hile yapmaz 
larsa Türkiye yeni bir değişime gidecek.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptın 
lan Osmaniye Ma
hallesindeki halı 
saha olarak yapıla 
cak spor tesisi 10 
yıllığına kiraya 
çıkarılıyor.
Bugün Gemlik, 
Belediyesi Kent

Abdullah Güleri kavhettik
İlçemizin tanınmış 
simalarından 
emekli işadamı 
Abdullah Güler (63) 
yaşamını yitirdi. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 
geçirdiği beyin 
ameliyatından 
sonra kılcal damar 
larından pıhtı atma 
sı sonucu yoğun 
bakıma alındı. 
Güler, geçtiğimiz 
günlerde Tıp Fakül
tesinden Esentepe 
Hastanesine sevk 
edilmişti, yoğun 
bakımda sürdürü

KRAVAT TAKMA 
SORUNUN SORDU

Eğitim Bir Sen Gem
lik Temsilcisi Halil 
Gemicinin kılık kıya 
fetle ilgili sorusunu 
cevaplayan Başba 
kan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu 
'Bir genelgeye ba 
kar, seçimden 
sonra gündemimize 
alalım' diye 
cevap verdi. 
Başbakan Yardımcı 
sı ve Bursa Milletve 
kili Hakan Çavuş 
oğlu Eğitim Bir-Sen 
Bursa Şubesinde 
bayramlaşma 
programına katıldı. 
Memur-Sen Bursa İl 
Temsilciliğinin 
sendika binasında 
düzenlediği gelenek
sel bayramlaşma 
töreninde 11 İş hiz 
met kolunun başkan 
lan, yönetim kurulla 
rı ve üyeleri bayram

KAYIP ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 240801-240850 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURAM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

HÜSEYİN KAPTAN

Konseyi Salonunda 
saat 9.oo da yapıla 
cak olan ihale 
katılmak isteyenler 
6 bin 408 lira geçici 
teminat yatırarak 
ihaleye katılabile 
çekler. 3503 metre 
karelik alanda 
yapılacak olan hah 

len tedavisi devam 
ederken yaşamını 
kaybetti.
Dün öğle 
namazından sonra

Asım Kocabıyık 
Camiinde kılınan
cenaze namazı 
ardından Abdullah 
Güler, Küçük Kumla

mezarlığında 
toprağa verildi.

laşma törenine 
yoğun katılım sağla 
dı. Bayramlaşma 
törenine katılan 
Başbakan Yardım 
cısı Hakan Çavuşoğ 
lu, “Binleri halen es
kiye özlem duyuyor. 
Ne yapacaklarmış, 
12+1 eğitim sistemi 
nl getireceklermiş. 
Bu ne demek biliyor 
musunuz? Yine 
İmam hatip liselerini 
kapatacağım. Yine 

saha spor tesisi 
aylık tahmini bin 
780 liradan İhale ye 
çıkarıldı.
İhaleye katılmak 
isteyenler saat 
8.30’a kadar geçici 
teminat bedelini 
vezneye yatırarak 
makbuzunu sun

meslek liselerini 
kapatacağım. Yine 
sana hayat hakkı 
tanımayacağım de 
mek. Maazallah Tür 
klye bunların yöne
timine kalsa, varın 
düşünün halimizi. 
Ama bu millet san 
dığa gittiğinde düşü 
necek ve gereğini 
yapacaktır" dedi.

GEMİCİ, 
ÖĞRETMENLERİN 

mak zorundalar. 
İhale Devlet İhale 
Yasasının 45.mad- 
desine göre açık 
teklif usulü ile 
yapılacak. İhaleye 
girmek isteyenler 
yüzde 3 geçici 
teminat yatırmak 
zorundalar.

Toplantıda Eğitim 
Bir Sen Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemlci'nin 
öğretmenlerin kılık 
kıyafetiyle,kravat 
takıp takmamasıyla 
uğraşan bazı 
mülki amirlerin 
olduğunu ifade 
ederek 'Bu konunun 
en kısa zamanda 
çözümlenmesini is
tiyoruz' şeklindeki 
sözlerine karşılık 
Başbakan Yardım 
cısı Halil Gemici'ye 
bu konuyu çıkarta 
cağımız bir* 
genelgeyle çok 
rahat bir şekilde 
düzen leyebillrlz. 
Seçimden sonra 
gündemimize alalım' 
diye cevap verdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sağlık Bakanlığı, 
“Okul Yemeği 
Programı” üzerinde 
çalışmalarına 
devam ediyor. 
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
çocuklara öğle 
yemeğinde ücretsiz 
3 kap yemek verile
cek ve menüler 
bakanlık tarafından 
hazırlanacak. 
Devletin bedelini 
ödeyeceği bir sis
tem için uğraştık 
larını söyleyen 
yetkililer, devletin 
çok büyük paralar 
vermeden bu işi 
halledebileceğini, 
mali kısmında 
Sağlık ve MEB’in 
birlikte çalıştığını 
kaydetti. Yetkililer, 
okul sütü ve kuru 
üzüm program 
larının önemli 
adımlar olduğunu 
belirterek, “Beslen 
me çocukların 
gelişimi için çok 
önemli. Devlet bu 
konuda elinden ge-

leni yapıyor. 
Gerekirse insan 
sağlığı yönünden 
zararlı olduğu belir
tilen yiyecek ve içe
ceklere ek vergi 
konulsun, sağlana 
cak kaynak okul 
yemeği programına 
aktarılsın” dedi 
Yemek transferi 
konusunda da 
çalışıldığını kayde
den yetkililer, “Okul 
sütünün bile trans
ferinde bazı sorun
lar çıktı. Yemekte 
transfer konusu

tartışılıyor. Biz de 
yerel olsun istiyo 
ruz. 81 ilde, o kadar 
ilçede yönetmek 
zor olur. Para da 
tek bir yerde 
kalmasın. Her II 
kendi firmasını kur
sun. Böylece para 
yerelde de kalmış 
olacak" dedi.
Velilere seçenek de 
sunulacağını söyle 
yen yetkili, şunları 
söyledi: “İstemeyen 
veliler de olabilir. 
‘Ben çocuğuma 
kendim para ve

rerek yemek sağla 
yacağım' diyebilir. 
Özel okullar zaten 
böyle yapıyor. 
Öğünlerle ilgili 
çalışmalar da 
tamamlandı. 
Çocukların yaş 
gruplarına göre 
hangi ürün grup 
larından ne kadar 
kalori almaları 
gerektiğiyle ilgili 
planlarımız hazır. 
Obeziteyi ve 
bodurluğu önlemek 
için menüler 
hazırlandı"

Itmıriı M neni ili
ishı ürttilecck

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
öğretilen yabancı dillere yenilerinin ek
lenmesini İçeren Bakanlar Kurulu kararı, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Buna göre, örgün ve yaygın eğitim 
veren kurumlarda Malayca ve En- 
donezce dillerinin eğitimleri de verile
cek. Söz konusu karar, MIHI Eğitim 
Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 
tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu 
tarafından alındı.

FWffl ABONE OLDUNUZ MU?
■■SSfflR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEMLİK TİCARET 
VE SANAYİ ODASINDAN 

AİDATLAR HAKKINDA 
ÖNEMLİ DUYURU

5174 SAYILI KANUNUN 24. VE 25. MADDELERİ GEREĞİNCE TAHSİL 
EDİLMEKTE OLAN YILLIK AİDAT İLE MUNZAM AİDATLARINIZIN 1. 

TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 30 HAZİRAN 2018, İKİNCİ TAKSİTLERİN 
SON ÖDEME TARİHİ İSE 31 EKİM 2018 'DİR. BU TARİHTEN SONRAKİ 

ÖDEMELERDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI KANUNU GEREĞİ 
GECİKME ZAMMI İŞLETİLECEKTİR.

BORÇLARINIZI https://uye.tobb.org.tr/hizllaidatodeme.jsp 
ADRESİMİZDEN SORGULAYABİLİR VE İNTERNET ÜZERİNDEN DE 

ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ. GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARINIZI KREDİ KARTI 
İLE BONUS'A 5 AXESS'E 3 TAKSİTLE ODAMIZDAN ÖDEYEBİLİRSİNİZ. 

AYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKA İBAN NUMARALARINA DA 
ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ. BANKA ARACILIĞI İLE YAPILAN ÖDEMELERDE 

FİRMA ADI VE PARANIN HANGİ İŞLEM İÇİN YATIRILACAĞI 
BELİRTİLMELİDİR,

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 224-5131023 (DH: 115 ) 
ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA İBAN NUMARALARIMIZ

AKBANK GEMLİK TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28
GARANTİ BANKASI GEMLİK TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
ZİRAAT BANKASI 
HALKBANK 
TEB
YAPI KREDİ 
T.İŞ BANKASI 
DENİZBANK 
VAKIF BANK 
FİNANS BANK

GEMLİK TR79 0001 0000 6309 9767 5350 01
GEMLİK TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
GEMLİK TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02
GEMLİKTR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
GEMLİK TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
GEMLİK TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
GEMLİK TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
GEMLİK TR84 00111000 0000 0029 8827 56

Firmamız adına Gemlik Gümrük Müdürlüğünde 
işlemleri gerçekleştirilen aşağıda tarih ve sayılı 

G.ç.B. kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
BEYANNAME TESCİL NO VE TARİHİ 

18160400EX019760 / 27.02.2018 
18160400EX020686 / 01.03.2018 
18160400EX022286 / 06.03.2018 
18160400EX022313 / 06.03.2018 
18160400EX023303 / 08.03.2018 
18160400EX023848 / 09.03,2018 
18160400EX024337 /12.03.2018 
18160400EX024364 /12.03,2018

POLYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE ARAŞTIRMA 
VE EĞİTİM A.Ş.

ERTUĞRULGAZİ 7320055809

Firmamız adına Gemlik Gümrük Müdürlüğünde 
İşlemleri gerçekleştirilen aşağıda tarih ve sayılı 

G.Ç.B. kaybolmuştur» Hükümsüzdür. 
BEYANNAME TESCİL NO VE TARİHİ

18160400EX040724 / 26,04.2018
ALBAKSAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.

KfiŞ€D€ lttKl€M€K YOK
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

https://uye.tobb.org.tr/hizllaidatodeme.jsp
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Haıırsevere KDll tesııilıi geliyor!
Hayırseverlerin 
inşa edecekleri 
okul, kreş, yurt, 
hastane, sağlık 
tesisi ve ibadetha 
nelerin yapımında 
kullanılan her 
türden inşaat 
malzemesinden 
KDV alınmayacak. 
KDV istisnasından 
kurum ve dernekler 
de yararlanabile
cek.
Okul, hastane, yurt 
ve cami yapan 
hayırseverleri 
teşvik etmek için 
bu yapıların inşaat 
maliyetini düşüre 
cek Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
muafiyeti geliyor. 
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, bir grup 
gazeteciye KDV 
teşvikinin ayrıntıla 
rım anlattı. Gazete 
Habertürk'ün 
haberine göre 
Ağbal, "Kamuya 
okul, sağlık tesisi, 
yetiştirme yurdu, 
huzur evi, ibade
thane gibi yapıları 
yapan hayırsevere 
'KDV istisnası' 
teşviki uygulaya 
cağız. Bundan 
sonra yaptıkları 
hayrın inşaatında 
kullanılan çimento, 
demir, fayans gibi 
tüm malzemeler 
için hiçbir şekilde 
KDV ödemeyecek" 
dedi.
KDV istisnasının 
uygulanmasına 
ilişkin usul ve 
esasları belirledik

lerini kaydeden 
Ağbal, kısa sürede 
konuyla ilgili tebliği 
yayımlayacaklarını 
söyledi. Ağbal, 
sistemin nasıl 
işleyeceğini şöyle 
anlattı: "Hayırsever 
ile ilgili kamu 
kuruluşu arasında 
bağış protokolü 
düzenlenecek. 
Örneğin okul 
yaptırmak iste 
niyorsa Milli 
Eğitim 
Bakanlığı'yla, 
cami yapmak is
teniyorsa Diya 
net İşleri 
Başkanlığıyla 
protokol düzen
lenecek. Protokolde 
yapılacak inşaatın 
teknik özellikleri, 
derslik sayısı, 
kapalı, açık alan 
sayıları belirlene 
cek. Buna daya
narak da okulun 
nasıl yapılacağına 
dair bir 'uygulama 
projesi' hazırlana 
rak ilgili makamlar

dan onaylattın 
lacak. İnşaat 
ruhsatı aldıktan 
sonra hayırseve 
rimiz vergi daire
sine fiziken gelerek 
ya da internet üze 
rinden müracaat 
ederek KDV 
istisnasından yarar
lanmak istediğini 
beyan edecek.” 
istisnasından yarar
lanmak isteyen 
hayır sahibine bir 
"istisna belgesi" 
vereceklerini 
söyleyen Ağbal, 
listede inşaatta 
kullanılan tüm 
malzemelerin kalem 
kalem belirtilece 
ğini kaydetti. 
Hayırseverin 
inşaata başladıktan 
sonra mal almak 
istediği firmaya is
tisna belgesini 
ibraz edeceğini be
lirten Ağbal, 
firmanın KDV tahsil 
etmeksizin malı tes
lim etmek zorunda 
olduğunu

İşsizlik rakamları 
açıklandı

vurguladı. 
İki grup 
hayırseverin 
bulunduğunu 
söyleyen Ağbal, 
"Bir mükellef ol
mayan gerçek 
kişiler, iki mükellef 
olan şirketler. Yaşlı 
bir amcamız okul, 
cami yapmak is
tiyor ama ken
disinin vergi 
mükellefiyeti yok. 
İkinci örnekte de bir 
şirket sosyal so
rumluluk projesi 
olarak okul yapmak 
istiyor. Hayırsever 
vatandaşımız 
mükellef olmadığı 
için bütün bu cami 
yapımı sırasındaki 
malzeme alıntılarını 
kendisi takip 
ediyor, ama şirket 
yaptığı zaman 
defter kayıtlarına 
girerek yapılıyor. 
Her iki grubun yanı 
sıra dernekler de 
bu teşvikten fay
dalanabilecek" 
diye konuştu.

TÜİK işsizlik rakamlarını az önce 
açıkladı. Buna göre Şubat, Mart, Nisan 
aylarını kapsayan Mart döneminde 
işsizlik oranı 10,1 oldu. 
İşsizlik oranı martta geçen yılın aynı 
ayına göre 1,6 puan düşüşle yüzde 10,1 
oldu. İşsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 
milyon 210 bin kişiye düştü. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart 
ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 
martta geçen yılın aynı dönemine göre 
432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin 
kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik 
oranı 1,6 puan düşerek yüzde 10,1 oldu. 
İşsizlik oranı martta bîr önceki aya göre 
ise 0,5 puan azaldı.
Mart ayında tarım dışı işsizlik oranı 1,8 
puanlık azalışla yüzde 11,9 olarak tah
min edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 3,7 puanlık 
azalışla yüzde 17,7'ye geriledi, işsizlik 
oranı, 15-64 yaş grubunda da 1,7 puan 
azalarak yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
RAYAN ROLAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

^UHEVVEBESUnl 
İstiklal Caddesi M 

5136950
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

- Güler Ajans
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Kiralardaki artış bekarı ev şahitti yaptı
Yapılan araştırmaya 
göre son 10 yılda 
2,2 milyon bekar 
tek başına eve 
çıkarken, bunların 
yüzde 60'ının bu 
konutu satın aldığı 
tahmin ediliyor.
Yapılan araştırmaya 
göre son 10 yılda 
hızla artan kiralar 
bekarları ev sahibi 
yaptı. Son 10 yılda 
2,2 milyon bekar tek 
başına eve 
çıkarken, bunların 
yüzde 60'ının bu 
konutu aldığı tah

min ediliyor. 
Türkiye'nin önde 
gelen yapı ve mo
bilya sistemleri 
şirketi Hafele'nin 
Eurostat veri
lerinden yaptığı 
araştırmaya göre, 
Türkiye'de tek 
başına yaşayan 
bekarların sayısı 
2007'de 1,3 milyon 
seviyesindeyken bu 
rakam 2017'de 3,5 
milyona yaklaştı. 
Son 10 yılda (2008- 
2017) 2,2 milyona 
yakın bekar kendi

evine taşınırken, 
bunların yüzde 
60'ının satın alma 
yoluyla bu konut
lara taşındığı 
tahmin ediliyor. 
Hafele Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı

Hilmi Uytun, konuya 
ilişkin yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de 2007 
yılında hane 
halklarının yüzde 
7,Tünü bekarlar 
oluştururken, bu 

oranın 2017 yılında 
yüzde 15,1'e 
yükseldiğini, bekar 
olarak yaşayanların 
sayısının ise 1,3 mi
lyondan 3,5 milyona 
çıktığını söyledi. 
Uytun, "Bu konu 
daki ana etken söz 
konusu dönemde 
kiralardaki yüksek 
artış ve gelir düze 
yindeki yükseliş. 
Ayrıca konut sek
törünün son yıllarda 
toplumun farklı ke 
simlerine yönelik 
geliştirdiği projeler 

bu yükselişteki 
önemli etkenler 
arasında." dedi. 
"Son 10 yılda 
kiralardaki artış 
ortalama 
yüzde 115" 
Uytun, son 10 
yılda konut kira 
fiyatlarındaki artışın 
ortalama yüzde 115 
olduğunu kayde 
derek, bu rakamın 
İstanbul gibi metro 
pollerde daha yük
sek rakamlara 
ulaşabildiğini 
söyledi.

lrtanlılttarelıeteneca!Yıltla2taeinarinı«lacai
Ekonomi Bakanlığı, 
365 gün süren 
indirim kampan 
yalan na son ver 
meye hazırlanıyor. 
Çalışmayla haksız 
rekabetin Önüne 
geçilecek, tüketi 
cinin yanıltılması da 
engellenecek, 
konomi Bakanlığı 
neredeyse yılın 
365 günü süren 
indirim kampanyası 
vaatlerine son ver
meye hazırlanıyor. 
Hemen her firmanın 
uyguladığı ve 
tüketiciyi yanılttığı 
düşünülen 'indirim 
kampanyalarının' 
kanun tasarısıyla

yılda iki defa 
yapılması için 
çalışma başlatıldı. 
Beyaz eşyadan 
mobilyaya hazır 
giyimden teknoloji 
ürünlerine tüm 

perakende sek
törünü kapsayacak 
olan yeni 
çalışmayla, ilkbahar 
ve sonbahar olmak 
üzere, sınırlı bir 
zaman diliminde in

dirim kampanyası 
uygulanacak.
Yeni çalışmayla 
tüketicinin 
yanıltılması engel
lenirken haksız 
rekabetin de önüne 

geçilmesi 
hedefleniyor.

YILDA İKİ 
KEZ OLACAK 
İndirim 
kampanyalarının 
firmalar arasında 
haksız rekabete 
neden olduğunu be
lirten Mobilya 
Sanayi İşadamları 
Derneği (MOBSAD) 
Başkanı Nuri Gür
can, kampanyaların 
artık halk nezdinde 
de inandırıcılığının 
kalmadığını söyledi. 
Gürcan, "Uzun 
zamandır bu sorun 
perakende sektörü 
için tartışılıyordu.

Konuyu Ekonomi 
Bakanlığı'na 
taşımıştık.
Gündemlerine 
aldılar. Peraken 
dedeki her sektör, 
paydaşıyla bu 
konuyu görüşü 
yorlar" dedi. 
Çalışmanın ana 
batlarıyla 
şekillendiğini ak
taran Gürcan, 
"Kampanyanın ilk
bahar ve sonbahar 
olmak üzere yılda 
iki kere ve belirli 
süre diliminde 
yapılmasını ön
erdik. Bakanlık da 
pozitif yaklaştı" 
diye konuştu.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez -GülerAjans
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GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

H VAPUR-FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

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

R
Famukkele •12 ©O 20
DENlZ UÇAÖI ®13 •• 1®
Pegesus Akmto Seyahat 314 S3 02
METRO «13 12 12
Aydın Turizm S13 20 77
SOaor Turtam 612 1O 72
KantxroQIU'Eaada* 614 4S 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç «12 0103

DAĞITICILAR

E 
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GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergez 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 08 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Oosğı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem .280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol ö13 1O 7O
MAR-PET 0i 3 30 33
Tuncay Otogaz 013 ıs 4S
Bayza Potrol 013 O1 03
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık GTSO ve GTB’sını ziyaret etti...

Karabıyık; Geliştirilmiş parlementer 
sisteme geçmek istiyoruz”

50 Kr.

TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK j
irfanunluemlak.sahibinden.com

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış□

Sokak Hayvanları ve Binnur Toplu 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili 

seçimlerine şunun şurasında 4 gün 
kaldı. Bugün sîzlerle sokak hayvan 
lannı yazacağım.

Günlerdir siyasi konuşmalardan 
başımız şişti. Siyasiler televizyon
larda konuşmaya başladığında Tv.nin 
sesini kısıyorum, Dünya Kupası maç 
lannı izlemeye çalışıyorum.

Geçtiğimiz bayram tatilinde, Emin 
Dalkıran Kordonu’nun turlarken, eski 
Adliye Sarayı karşısında bulunan 
elektrik trafosunun yanında bir yapı 
dikkatimi çekti. Devamı sayfa 4’de

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 
Gemlik’te esnafı ziyaret ederek, 

Balıkpazan’nda vatandaşlarla buluştu

Bozbey, “Gemlik 
zeytininin ününü 

açacak siyasi 
İradedir”

CHP Bursa 1. Bölge adayı Lale Karabıyık, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına konuk 
oldu. CHP ekonomik politikalarını anlatan 
Karabıyık'ı,"Baskın seçim olsa da, bizler tah
min ediyorduk. Bu nedenle hazırlıklıydık. 
Muharrem Ince'nin gerçek manada bağımsız 
Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz."dedi. 
CHP heyeti, daha sonra Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret ettiler. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT3CILIK

□ +90 532 414 36 28
© +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Boz 
bey, Balıkpazan’nda halka seslendi. 
Gemlik’in çok önemli bir yer olduğunu 
vurgulayan Bozbey kredi kartı borçlan 
malarında altını çizerek “Böyle giderse 
milletimiz kredi kartı borçlarını ödeye
meyecek” dedi. Haberi sayfa 2’de

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

ft Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK
A Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

28 erdogansaglik@hotmail.com

http://www.kavlak.com.tr
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık GTSO ve GTB’sını ziyaret etti...

MMlL^,Gelisıirilmi$Parleıneııtersisıemegecmekisttvorıız’,

sona erdi.CHP Bursa 1. Bölge 
adayı Lale Karabı 
yık, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odasına 
konuk oldu. CHP 
ekonomik politikala 
rını anlatan Karabı 
yık'ı GTSO Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım ve 
yönetim kurulu ile 
meclis üyeleri 
karşıladı. Karabı 
yık'a CHP İlçe Baş 
kanı Cemil Acar ve 

ilçe yöneticileri de 
katıldılar. Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Paşa Ağdemir 
yaptığı konuşmada 
; "Odamızın pro
jeleri ile alakalı 
kapınızı çaldığımız 
da destek aldık, 
size Gemlik ve oda 
mız adına teşekkür 
ediyorum.
Akademik yönünüz 
le de meclise önem 
li katkı sağhyorsu 
nuz" dedi.

Ardından söz alan 
Lale Karabıyık, 
"Baskın seçim olsa 
da, bizi er tahmin 
ediyorduk. Bu ne
denle hazırhklıydık. 
Muharrem Ince'nin 
gerçek manada 
bağımsız Cumhur 
başkanı olacağına 
inanıyoruz. Biz eski 
sisteme dönmek is
temiyoruz, geliştiril 
miş parlamenter sis 
teme geçmek istiyo 
ruz. Siyaset dünya 

sının etik kurallarını 
belirlemek adına 
Siyasi Ahlak Yasa 
sini benimsiyoruz. 
Türkiye'nin bütçesi 
pek çok şeye yete
bilir. Türkiye'de 
önemli sorun 
bütçedeki kaynak 
lann doğru kullanıl 
maması ve TBMM 
Plan Bütçe 
Komisyonu 
denetlenmiyor. 
Günlük çözümler 
uygulanıyor,

bundan da fayda 
sağlanmıyor. 
18'inci yüzyıl 
kavramları ile 
21'inci yüzyılın 
sorunlarını 
çözemezsiniz. 
Kaynaklan doğru 
kullanmadığımız 
için 5 Milyar 
Dolar cari açık 
veriyoruz" dedi. 
Ziyaret meclis 
üyelerinin çeşitli 
soru ve cevaplan 
mn ardından

BORSA’YI ZİYARET 
ETTİLER
CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Millet 
vekili adayı Lale 
Karabıyık ve 
CHP heyeti 
GTSO dan sonra 
Gemlik Ticaret 
Borsası’na 
giderek Borsa 
Yöneticilerini zi
yaret ettiler.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gemlik’te esnafı ziyaret ederek, Balıkpazarı’nda vatandaşlarla buluştu

Bozbey, “Gemlik zeytininin önünü açacak sinsi iradedir”
Nilüfer Belediye 
Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Balıkpazarı’nda 
halka seslendi. 
Gemlik’in çok 
önemli bir yer 
olduğunu vurgu
layan Bozbey 
kredi kartı borçlan 
malannda altını 
çizerek "Böyle 
giderse milletimiz 
kredi kartı borçla 
nnı ödeyemeye
cek" dedi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı seçim 
çalışmaları kapsa 
mında Bahkpazarı’ 
nda vatandaşlarla 
buluştu.
Buluşmaya Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
CHP Bursa 2. 
Bölge Milletvekili 
Adayı Kemal Atan, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, Kadın ve 
Gençlik Kolları ile 
çok sayıda 
vatandaş katıldı.

“NE OLDU O

TABELAYA?” 
Gemlik çok önemli 
bir yer çünkü, 
Gemlik deyince 
aklımıza hemen o 
Orhan Veli’nin şiiri 
gelir. Gemlik’e 
doğru denizi göre
ceksin, sakın 
şaşırma. Nerede o 
tabela? Bursa’dan 
gelen herkes o 
tabelayı gördükten 
sonra şöyle bir 
kendine geliyordu 
ve denizi görüyor 
du. Nasıl Osmanga 
zi’den Nilüfer’e 
girerken Gülüm
seyin Nilüfer’desi 
niz yazan tabela 
var ya oradan esin

lendik biz işte ama 
o tabelayı da 
kaldırdılar.

“ZEYTİN 
GEMLİKLİNİN 
CEBİNİ 
DOLDURMUYOR” 
Gemlik gerçekten 
bizim için çok 
önemli bir yer 
Gemlik zeytini 
dediğimizde şöyle 
bir baktığımızda 
Türkiye’nin her 
yerinde bilinen 
ama Gemliklinin 
cebini doldur
mayan bir düzeye 
geldi. Evet teşvik 
veriliyor. Sizin bu 
kıymetli zeytininiz 

konusunda proje 
geliştirip sadece 
ülkeye değil dünya 
ya pazarlayacak 
bir anlayış oldu 
mu? Bir zihniyet 
meselesi bu, sade 
ce sizlerin 
ürettiğini yok say
mak değil sizlerin 
ürettiğiniz zeytine 
olanak sağlamak 
önemlidir. Siyasi 
irade bu kanalları 
açacak ki ticaret 
erbabı da bu böl 
geye gelir getire
cek.

“İNSANLAR 
SANDIKLARA 
KOŞTURA

CAKLAR” 
“Muharrem İnce 
hakikaten bir ışık 
yaktı, Umut tazelet- 
tirdi bize umudu
muzu ümidimizi 
ortaya koydu ben 
kendisine teşekkür 
ediyorum. Ülkenin 
dört bir yanında 
Muharrem İnce’nin 
destekçileri git 
gide artıyor. An
ketlere falan hepsi 
yanılacak en fazla 
yanılan anketler, 
anketörler bu 
seçim yanılacak. 
Çünkü insanlar 
kendini hazırlamış 
24’ünü bekliyor, 
hesabı soracaklar, 
hesabı sandıkta 
soracaklar. Onun 
için Muharrem in
ce’nin mitingleri 
nereye giderse 
gitsin inanılmaz 
kalabalık ben 
Muharrem Ince’nin 
1. turda seçilece 
ğine inanıyorum. O 
gün göreceksiniz 
insanlar sandıklara 
gidecekler koştura 
caklar ve Muhar

rem İnce’ye oy 
verecekler, CHP’ye 
oy verecekler.
25 Haziran sabahı 
uyandığımızda 
yepyeni farklı 
bir güneş bizleri 
ısıtmaya başlaya 
cak. Gemliklilere 
özel bir görev 
düşüyor.
Kalan 6 günde 
bu süreci çok 
iyi bir şekilde 
geçirmemiz 
gerekiyor. Özel 
likle bu seçimin 
kaderini kadınlar 
ve gençler be
lirleyecek Onun 
için kadınlara ve 
gençlere mutlaka 
uğraşmamız 
gerekiyor.
Kadınların oyunun 
%50’si CHP’ye 
gelsin biz gerçek
ten iktidarız, kadın 
lar bu devrimi ya
pacak ardından ise 
gençler yapacak 
ve değişim yaşana 
cak. Hep birlikte 
başaracağız” 
diyerek sözlerini 
tamamladı.
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CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI

MİLLET İÇİN 
GELİYORUZ!

Orhan SARIBAL
ÇİFTÇİ - ZİRAAT MÜHENDİSİ

CHP TARIM PROGRAMI

1
 ÇİFTÇİ HAKLARI

1. Çiftçilerimizin tarımsal kredi 
borçlarının faizlerini sileceğiz.
2. ıarifti desteklerini İKi'Katına 

çıkaracağız.
3. Çiftçinin üretimde kullandığı 
mazottan ÖTV ve KDV yi 
kaldıracağız.
Böylece mazotun litresini çiftçiye 
3 TL’den vereceğiz.
4. Tohum, gübre ve tarım ilacı gibi 
girdilerin vergilerini düşüreceğiz.
5. Tarımsal destekleri çiftçinin girdi 
maliyetlerini hesaplayarak ve 
üzerine çiftçinin karını ekleyerek 
belirleyecek ve bir yıl önceden 
açıklayacağız.
Destek tutarlarını en az enflasyon 
oram 'Kadar artıracağız.
6. Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi 
kayıt altına alacağız.
Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK 
primlerini devlet tarafından 
karşılayacağız.
7. Çiftçilerin sisteme kayıtlı ürün
lerini, üretim araçlarını ve hayvanla 
rım tarım sigortası kapsamına alacak 
ve primlerini devlet tarafından 
karşılayacağız.
8. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimini 
sınırlayacak, yerli pancar şekerini 
destekleyeceğiz.
9. Köylerde ve tarımsal sulamada 
şebeke, sondaj ve boru maliyetlerini 
bütçeden 'Karşfıayacağız.
10. Meraların köyün ortak malı 
olarak kalmasını sağlayacağız ve 
amaç dışı kullanılmalarına izin 
vermeyeceğiz.

2
 MEVSİMLİK İŞÇİ HAKLARI

1. Mevsimlik tarım işçilerinin 
tamamının İŞ-KUR tarafından kayıt 
anına aıııııııûsiiTı* v’e ouoy'a' yû'VSîî 

ceye kavuşmasını sağlayacağız.
2. Mevsimlik tarım işçilerini, Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
kapsamına alacağız.
3. Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, 
barınma ve güvenlik koşullarını iy i leştire 
ceğiz. Sağlık hizmetlerine erişimini 
güvence tfftrna afıacağız.
4. Çocukların mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalıştırılmasını kesinlikle önleye
cek, işçi çocuklarının eğitimine desteği 
sağlayacağız.

3
 ORMANCILIK

1. Orman köylülerinin ormancılıkla 
ilgili çalışmalarını sosyal güvence 
kapsamına alacağız. Sigorta prim

lerini bütçeden karşılayacağız.
2. Vahid-i fiyatın belirlenmesinde orman 
kooperatiflerinin görüşlerini dikkate 
alacağız.
3. Orman Kanunu’nda orman köylüsü 
aleyhine yapılan değişiklikleri 
kaldıracağız.
4. Orman köylerinde kooperatifleşmeyi 
teşvik edeceğiz.
5. ORKÖY kredilerinin hibe oranını 
artıracak, kredi ödeme koşullarını 
iyileştireceğiz.
6. Devlet ormanlarının devlet tarafından 
işletilmesini sağlayacağız.
7. Ormancılık işlerinde ve satışlarında, 
dikili ağaç satışı uygulamasına son 
vereceğiz.
8. Orman alanlarının daraltılmasına ve 
özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz.

A HAYVANCILIK

U 1. Hayvan varlığını artırmak için 
TF küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
yaygınlaşmasını sağlayacak, 
kooperatifleşmeyi destekleyeceğiz. 
2. Okul sütü programını yeniden 
tasarlayarak, kamu atımlarını sektörü 
desteklemek üzere kullanacağız.

5
 TARIMSAL KALKINMA

1. Tüm tarımsal KIT’lerin özelleş 
tirme süreçlerini durduracağız.
2. Şeker fabrikalarının özelleş 
tirme ihalelerini iptal edeceğiz. 

Pancar kooperatifleri ve işçi sendikala 
nm fabrikalara ortak edeceğiz.
3. Yerli sanayicilerin ve tütün üretici 
kooperatiflerinin, tütün mamulleri 
üretmelerini engelleyen kapasite 
sınırtamasrnı düşüreceğiz.
4. Tütün üreticilerinin örgütlenmeleri 
ni destekleyecek, Türkiye’yi yeniden 
tütün ihraç eden bir ülke haline 
getireceğiz.
5. Üzüm üreticileri kooperatiflerini ve 
kuracakları sosyal işletmeleri 
destekleyeceğiz.
6. 2018 yılı fındık alım fiyatını en 
az 15 TL olarak belirleyeceğiz.
7. Zeytinyağına litre başına 1,5 TL ve 
sofralık zeytine kilo başına 1 TL 
deSteVdeme pnrrii vereceğiz.
8. Çay alımı kotasını kaldıracak, Çay- 
Kur’un üreticinin bütün çayını 
aımasını sağlayacağız.
TO. Zeyûrirftüeri 'Koruyacağız.
11. Pamuk destekleme primini 5 yıllık 
dönemler için açıklayacak ve üretim 
maliyeti ile dünya fiyatlarını dikkate 
atarak ğünceYıeyeceğız.
12. Yağlı tohumların üretimini 
destekleyeceğiz. Girdi maliyetlerini 
düşürerek, ithalat bağımlılığını sona 
erdireceğiz.
13. Yerel tohumların üretimini destek 
leyecek ve üzerindeki kısıtlamaları 
kaldıracağız.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Sokak Hayvanları ve Binnur Toplu
Yaklaştım.
Demir profillerden yapılmış 2 metre 

yüksekliğinde, 3 metre eninde bir hay
van barınağı olduğunu gördüm.
önce anlam veremedim.
Belediye mi yaptı acaba derken, 

içinde küçük kediciklerle uğraşan ve 
barınağın içini paspaslayan, hayvan 
dostu Binnur Toplu’yu görünce 
anladım.

Barınağın içinde yeni doğum yapmış 
onlarca yavru kediler ve anneleriyle 
doluydu.
Binnur Toplu’yu yıllardır tanırım. 

Sabahın erken saatinde elinde tor
balar dolusu kedi köpek yemeği, arka 
sında onlarca kedi ve köpek onu izler.

Binnur ise herbirine kendi koyduğu 
adıyla seslenerek yanına çağırır.

Belli noktalara yemek bırakır, arsızlık 
yapanlara kızar, bağırır.

Onlarla öylesine bir diyalog içindedir 
ki görülmeye değer.

Tam bir belgesellik konu.
Binnur, doğum yapan ana kedilerin 

yavrularının başka hayvanlar tarafın 
dan öldürüldüğünü, bu hayvanların 
yaşam haklarının bulunduğunu be
lirterek, böyle bir barınağın ı'ntı'yaç 
olduğunu söyledi.
Barınak değil aslında kedi doğum evi 

gibi geldi bana.
Doğan yavru kediler kendilerine ayrıl 

mış küçük odacıklarda, ana kedinin 
yanında beslenirken, Toplu da anne 
kediye ve yemeye başlayan yavru 
kedilere de yemek bulup veriyor.

Barınağı temiz tutmak gerektiğini 
söylüyor bana.

Elinde paspasıyla temizlik yaparken 
benimle konuşuyor.

Barınağı yaptıran Can Ertürk’e 
teşekkür ediyor.

Bu barınak yapılmasaydı onlarca 
yavru kedi ölecekti diyor.

Gemliklilerden sokak hayvanları için 
yardım beklediğini söylüyor.

Bir yandan da belediyeden gerekli 
yardımı alamadığından yakınıyor.

Belediyenin Sokak Hayvanları barına 
ğı ve rehabilitasyon merkezinin neden 
yapılmadığını sorguluyor.

Gemlik’te böyle sokak hayvanlarına 
ilgi gösteren yalnız Binnur Toplu yok. 
Benim sokakta da bir anne kedi 2 yav 
ru kedisi var.

Bütün mahalle seferber oldu o kedi
leri besliyor.

5 kiloluk pet şişeleri kesip su kabı 
yapmışlar kaldırımlara.

Karşımdaki Feyzan Restorandan 
yemekler, çay ocağı sahibinden so
sisler veriliyor kedilere.

Biz de pencerede yolun kenarında 
oynayan kara kediyi izliyoruz gün 
boyu.

Sokak hayvanları Belediyece 
aşılanıyor, kulaklarına çip takıp uzak
tan kontrol ediliyor. Kimileri bu hay
vanlardan ürküyor ama zararsızlar. 
Bugüne kadar kimseye zararları 
dokunmadı. Yeter ki karınları doysun, 
yatacak bir yer bulurlar onlar.

Kendini sokak hayvanlarına adayan Binnur Toplu, şimdi de yeni 
doğan kedileri yaşatmak için çaba harcıyor..

II

Hayvan sever Bin
nur Toplu, kendini 
sokak hayvanlarına 
adadı.
Yıllardır ilçemizdeki 
sokak hayvanla 
nmn yaşamlarını 
sürdürmesi için 
gecesini gündüzü 
ne katan Binnur 
Toplu, şimdi de 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bir 
yardımseverin 
yaptırdığı kedi 
Barınağında, yavru 
kedilerin hayata 
tutunması için 
çaba harcıyor.
Sabahın erken saat
lerinden, gecenin 
geç saatlerine 
kadar sokak hayvan 
lan için çeşitli ku
ramlardan yiyecek 
toplayan Binnur 
Toplu, vatandaşla 
nn sokak hayvanla 
rina kötü davranma 
siTTukrı şıiVayetÇı;

YAVRU KEDİLERİ 
YAŞATIYORUZ... 
Kedilerin doğum 
mevsimi geldiğinde 
büyük hayvanların 
yavru kedileri 
öldürülmesini en
gellemek için hay-

vansever iş adamı 
Can Ertürk’ün 
desteği ile Emin 
Dalkıran Kor- 
donu’na Kedi 
Barınağı yaptığını 
söyleyen Toplu, 
“Kedilerin doğum 
dönemlerinde dün 
yaya gelen yüzlerce 
kediden büyük 
çoğunluğu ölüyor, 
öldürülüyor. 
Bunun önlenmesi 
için Can Beyin 
desteği ile yaptın 
lan Kedi Bakım 
evide doğum ya
pacak anne kedileri 
toplayarak doğum 
lan gerçekleşti. 
Dünyaya gelen 
küçük kedicikleri

güvenli bir ortamda 
korumaya aldık. 
Çevreden yapılan 
yardımlarla onlann 
beslenmesini, aşı 
/anmasını ve bakımı 
nı yapıyorum. 
Günümün büyük 
bölümü sokak hay 
vanlarının beslen
mesi ve bakımı ile 
geçiriyorum. 
Kapı, kapı dolaşıp 
yiyecek topluyo
rum. Sağolsunlar 
bana destek oluyor 
lar. Ancak, ben 
Belediyemizden 
destek bekliyorum. 
Onlann yapması 
gereken bir hizmeti 
bir hayvansever 
olarak ben yapıyo

rum. Gemlik 
Sokak Hayvanlan 
Barınağı ve reha 
bilitasyon merkezi 
yıllardır verilen 
sözlere rağmen 
yapılmadı.
Büyük bir alanda, 
doğa içinde bir 
hayvan barınağı 
acilen yapılmalıdır. 
Bu görevi 
yasalanmız 
belediyelere 
vermiş. Belediye 
başkanımızdan bu 
konuda daha etkin 
hizmet bekliyoruz. 
Vatandaşlardan ve 
kurumlanmadan da 
sokak hayvanları 
mız için destek 
bekliyorum” dedi.

Saadet Partili adaylar Bayram ve sonrası köy köy dolaşıyorlar

Saadei Partisidir
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Anmet Vakkas 
Yıldız, 24 Haziran 
seçimlerinde 
alternatif partinin 
Saadet Partisi, 
Cumhurbaşkam’mn 
da Temel Karamolla 
oğlu olduğunu 
söyledi.
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Milletvekili 
Adayları ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
birlikte seçim çalış 
malarını sürdürüyor. 
Ramazan Bayramı 
ve sonrasında 
ilçemizde bulunan 
köyleri tek tek gezen 
ve halkın görüşlerini 
alan Başkan Yıldız, 
almış oldukları 
teveccühler

karşısında mutlu 
olduklarını söyledi. 
“Herkes bilsin ki, 
Saadet Partimiz 
sandıktan çok güçlü 
bir şekilde çıkacak 
tır. Gittiğimiz yer
lerde, insanlarımızın

artık YETER dedi 
ğini görüyoruz. 
Seçim anketörlerini 
karşılarında görenler 
gerçek düşüncele 
rini söylemekten ya 
çekiniyor ya da 
anket yapmadan

yanlanndan 
ayrılıyorlar; çünkü 
kendilerine bir zarar 
gelmesinden endişe 
ediyorlar. O endişe 
içerisinde olan 
kesim neredeyse 
%80’leri bulmuş 
durumda. Bunların 
ekseriyeti Saadet 
PartisTne oy vere
cek ve inşallah par
timiz milletimizin 
bu desteği ile en 
güzel yere gelecek
tir.” dedi.
Yıldız, seçimlerde 
alternatif partinin 
Saadet Partisi, 
alternatif Cumhur 
başkanının da 
Cumhurbaşkanı 
Temel 
Karamollaoğlu 
olduğunu söyledi.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

’ TÜM KULÜPLER BİR OLALIM
Gemlik’te futbol 

can çekişirken biz 
ler daha nelerle 
uğraşıyoruz. Bizler, 
sosyal medyadan 
birbirimizi suçluyo 
ruz. Haber çirkinlik
leri oluşturuyoruz. 
Spora yıllarını 
vermiş insanları 
adeta yerin dibine 
sokuyoruz. Bunlar 
iyi şeyler değil. 
Kimseyi bilmeden, 
etmeden suçlama
mak gerek.

Gemlik spor Bal 
ligine çıktığında biz 
profesyonel takım 
hayalleri kuruyor
duk. O anki Orhan 
Koç ve yönetimini 
adeta yerin dibine 
vurduk. Takım ve 
yönetim başanlıy 
dik. Yönetimi 
cezalandırdık.
Yaptığımız doğru 
muydu. Kesinlikle 
hayır. O anki' mev
cut kadroya bir iki 
takviye yapsak 

takım Bal liğinde 
mevcut kadroya bir 
iki takviye yapsak 
takım BAL liğinde 
tutunurdu.

Bir sonraki sene 
de şampiyonluğa 
oynardı.

Dünya futbolunda 
başarılı olan ülkeler 
hep ayaklara yani 
temele bakar. Bizim 
gibi ülkeler ise hep 
gökyüzüne doğru 
bakarız. Bizim için 
hazır sporcu önem
lidir. Onlar ise alt 
yapıdan gelen 
yetenekleri takip 
ederler. Bizim para 
mız boşa giderken 
onlar sporcu üretir
ler. Bir de masrafı 
aza indirmek için 
Afrika’dan kalitesiz 
futbolcu getirirler. 
Senin yetiştirdik 
lerin çöpe gider. 
Ondan sonra Al
manya dan mı'nî 
takıma sporcu 
kandırmaya

çalışırlar.
Gemlik te de 

plansız ve program 
sız çalışmalar başa 
rıh takım ve başarılı 
sporcu çıkmasına 
en büyük engeldir. 
Ben yıllardır adeta 
yalvarıyorum bana 
iyi çalışacağım bir 
saha birazcık ta 
malzeme verilsin. 
Türkiye şampiyonu 
olacak yaş grupları 
çıkaracağım.

Her gittiğimiz tur
nuvada birinci turda 
eleniyoruz. Hep 
Bursa takımları 
başarılı. Bizim on
lardan neyimiz 
eksik.

Biz düşünce 
olarak eksikiz. Hep 
yanlıştan yana tavır 
alıyoruz. Doğruları 
yapmıyoruz. 7-8 
yaşta tespit edilen 
yetenekli çocukları 
mızı hep üzerine ko
yarak yetiştirdiği 
mizi düşünün 14-15 

yaşta bu çocuklar 
uçuşa geçer. 
Yeteneksiz 
eğiticilerle de bu iş 
olmaz. Herkes 
eğitmen olamaz. 
Lütfen birbirimizi 
kandırmayalım. 

Bir defa güçlü 
takımları güçlü 
yönetimler oluştu 
rur. Üç kişilik yöne
timlerle bu iş olmaz. 
Hayal görmeyelim 
lütfen. İleride 
sporcularının mut
suz olmasını is
temiyorsan onların 
isteklerine cevap 
verebilecek yöne
timler oluşturman 
lazım. Sporcusu 
mutsuz olan 
takımdan hayır 
gelmez. Başarı 
hayal olur.

Gemlik’te futbolun 
kalkınması için bu 
işe zarar verenlerin 
bu organizasyon
dan arınması lazım. 
Temiz insanların 
futbola hizmet etme 
si lazım. Futbolu 
kavga ve dövüş 
ortamlarından uzak 
tutacak kişiler 
görev alması lazım. 
Spor kişi ve 
toplumları birbirine 
kaynaştıran 
pekiştiren bir kav 
ramdır. İçeriğinde 
şiddete yer yoktur.

Güzellikler vardır. 
Biz sekiz Gemlik 

takıma asla bir 
olamıyoruz.
Kenetlenemiyoruz. 
Bütün takımların 
kutupları ve 
çıkarları farklı. Bir
likten kuvvet doğar 
mantığı Gemlik’te 
geçerli değil.

Bir de dedikodu 
almış başını gidiyor. 
Sanki en iyisini biz 
biliyoruz.

Biz en iyisini 
bilsek ve yapsak 
takımlarımız çok 
başarılı olmaz mı? 
Hani nerede başarılı 
takımlar. Bu işin 
mantığında bir 
olmak yatar. Birlikte 
yapılan ve herkesi 
eşit şartlarda kap
sayan planlamalar 
tüm takımlarımıza 
fayda sağlayacaktır. 
Dedikodu mantığı 
bu işin en kötü 
tarafıdır.

Bir defa hep bir 
olup eski sahamızın 
bir an önce faaliye 
te geçmesi sağlan 
malıdır. Zeminin bir 
an önce suni çime 
çevrilmesi lazımdır. 
Ancak bu şekilde 24 
saat Gemlik’in 
sporuna hizmet 
verir. Şu an 3 yıldır 
atıl durumdadır.

O saha bütün 

kulüplerin ortak 
sahasıdır. Mevcut 
suni çim sahada 
kimse maç seyret
mek istemiyor.

Oturacak kalkacak 
yeri yok.

Sporcular kafes 
içinde gibi. Bursa 
daki bu tip sahalara 
hep oturma yerleri 
yapıldı. Tribün 
önüne gelen tel 
örgüler ortadan 
kaldırıldı.

İşin özü Gemlik’in 
futbolunun önünde 
bu kadar çok engel 
var iken lütfen bir
birimizi sulayıcı 
yazılar yazmayalım. 
Birbirimizi 
kırmayalım. 
Mümkünse 
birbirimize destek 
olalım. Kötü niyetli 
insanlar yüzünden 
birbirimize girmeye* 
lim. İnanın Gem
lik’in futbolu bu 
işten zarar görür. 
Gemlik sporda 
yıllarca top 
oynamış başkanlık 
yapmış insanları 
bilmeden ve din
lemeden zor du
rumda bırakma 
yalım. Kimse kim
seyi dinlemeden 
suçlamasın. İnanın 
herkesin hakli 
olduğu bir durum 
muhakkak vardır.

Bursa'da İl Sağlık 
Müdürlüğü bünye 
sinde hizmet veren 
helikopter ambu
lansla son 5 yılda 2 
bin 159 hasta ve 
yaralı taşındı. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından daha 
kısa sürede daha 
nitelikli hizmet ve 
rilmesi Bursa'ya 
tahsis edilen he- 
likop ter ambulans 
hız kesmiyor. 
Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulu
nan Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, helikopter 
ambulansın 2009 
yılından itiba ren 
112 Komuta Kontrol 
Merkezi'nin koordi
nasyonunda ve 
Ankara Hava Koor
dinasyon ile enteg 
re olarak hizmet 
verdiği bilgisini 
verdi. Ambulans 
helikopterin gün

doğumu-gün batımı 
esasına göre hiz 
met verdiğini be
lirten Dr. Akan, 
uçuş ve uçuş görev 
süreleri Sivil 
Havacılık Talimatla 
rina uygun olarak 
planlanan he
likopterin görev 
emrini takiben en 
geç 7 dakika içinde 
kalktığını ifade etti. 
Ambulans helikop
terde bir doktor, bir 
yardımcı sağlık per
soneli, Sivil Hava 

cılık mevzuatına 
uygun biri 
sorumlu, biri de 
yardımcı olmak 
üzere 2 pilottan 
oluşan 4 görevli 
bulunduğunu dile 
getiren Dr. Akan, 
"Helikopter ambu- 
lan simiz yoğun 
bakım donanımlıdır. 
Helikopter ambu
lanslar daha çok 
ulaşımın zor oldu 
ğu, kırsal alanlarda, 
yakın uçuşlarda ve 
kara ambulansı ile

Türkiye'ne sadece 
Bursa'da «ar

nakli uygun 
görülmeyen has
taneden hastaneye 
istenilen trans 
ferlerde 
kullanılabilmektedir 
. Her ambulans he
likopter hasta 
taşıyabilir ama her 
hasta her ambulans 
helikopter ile 
taşınamaz” dedi. 
Son 5 yılda 2 bin 
159 hastanın 
ambulans he
likopterle taşındı 
ğına dikkat çekildi.

Türkiye'de sadece Bursa Hayvanat Bah 
çesi'nde bulunan dev karıncayiyen yavru 
sunu dünyaya getirdi. 2016 yılında Al
manya Dortmund Hayvanat Bahçesin
den Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayva 
nat Bahçesi'ne getirilen bir çift dev kann 
cayiyen yavruladı. İri tırnaklarıyla karınca 
yuvalarını kazıyarak karın çaları yiyerek 
beslenen bu türün yavrusu 1 yaşına ka 
dar annesinin sırtında yaşıyor. İlk 3 ayı 
anne sırtından inme yen, daha sonra gör 
düğü tehlike karşısında 1 yaşı na kadar 
anne sırtına çıkan yavru, 50 kilograma 
kadar büyüyor. Bursa Hayva nat Bahçesi 
yetkilisi, "Karıncayiyenler 2016 yılında 
Alman ya'nın Dortmund Hayvanat Bahçe
sinden getirildi. Aynı zaman da Dort
mund Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayva 
nat Bahçeleri ve Akvaryum Birliğinin 
karıncayiyenler koordinatörüdür.” dedi



20 Haziran 2018 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

2018 yılı Kurban 
Bayramı’nda kesile
cek kurbanlıklara 
ilişkin uygulanacak 
esaslar belirlendi. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 2018 
Yılı Kurban Bayra 
mı’nda ve 2019 Yılı 
Kurban Hizmet
lerinin Uygulan 
masına Dair Tebliğ 
yürürlüğe girene 
kadar kesilecek 
kurbanlarla ilgili 
esaslar, alınacak 
tedbirler ve bu 
konulara ilişkin 
diğer hususları 
kapsayan tebliği 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

SATIŞ VE KESİM 
YERLERİ 
YAYINLANACAK 
Belirlenen esaslara 
göre il ve ilçelerde 
hazırlanan kurban 
satış ve kesim yer
leri 1 Ağustos 2018 
tarihinden itibaren 
kurul ve komisyon 
üyesi kurum ve 
kuruluşların web 
sayfalarında 
yayınlanacak.

İLK GİRİŞ 6 
AĞUSTOSTA 
Başta kist hidatik, 
şarbon, bruselloz, 
kırım kongo kana 
malı ateşi, tüberkü 
loz gibi hayvanlar
dan insanlara 
geçen hastalıklar 
olmak üzere toplum 
ve çevre sağlığı, 
etin usulüne uygun 
işlenmesi, pişirilme

si, tüketilmesi, 
sakatatların çöpe 
atılmaması, evcil ve 
yabani hayvanlara 
verilmemesi ve 
benzeri konularda 
vatandaşlar bil
gilendirilecek. İs
tanbul Anadolu 
yakasına kurbanlık 
hayvan girişleri de 
6 Ağustos 2018 ta 
rihinde başlayacak.

DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR 
Tebliğe göre hay 
vanlann pazarlarda 
ve özellikle satılma 
yâîıı'mTıî yeı’i uOıiüş 
terinde herhangi bir 
risk taşımaması 
için, sevk öncesi 
Yurtiçi Veteriner 
Sağlık Raporlarının 
düzenlenmesinde 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğının Hayvan 
Hastalıkları ile Mü
cadele ve Hayvan 
Hareketleri Kont 
rolü Genelgesi ve 
diğer talimatlarında 
belirtilen koruyucu 
aşılamalara ilişkin 
hükümlere göre 
hareket edilecek

olup özellikle şap 
hastalığı yönünden 
aşı ve bağışıklık 
sürelerine dikkat 
edilecek. Kurban 
satış yerlerine 
girişlerde bu bel
geler mutlaka kon
trol edilecek. 
Kurbanlık hayvan 
yetiştiren işletme 
lerdeki büyükbaş 
ve küçükbaş hay
vanlar salgın 
hastalıklar yönün
den kontrol edile
cek. Hayvan pazarı, 
borsa, geçici kur
ban satış ve kesim 
yefîeFİnin resmî ve 
belediye veteriner 
hekimlerince yapı 
lan kontrol ve dene
timleri sıklaştınla 
cak. Hayvan pazarı, 
borsası, geçici kur
ban satış merkezi, 
kesim yerleri ile 
nakil araçlarının 
temizlik ve dezen- 
feksiyonu aksatıl 
madan yapılacak. 
Görevlilerce dezen- 
feksiyon kayıtlan 
tutularak kontroller 
gösterilecek. Tebliğ 
ile hayvan nakil 
araçlarında kullanıl

mak üzere hayvan 
pazarı, borsa ve 
hayvan satış yer
lerinde temiz altlık 
bulundurulması 
zorunlu kılınırken 
nakil sonrasında 
araçlarda bulunan 
altlık ve gübreler 
şap hastalığını 
bulaştırma riskinin 
yok edilmesi açı 
sından güvenli bir 
şekilde imha edile
cek. Bunların gübre 
olarak arazide 
kullanılmasına izin 
verilmeyecek.

ALINACAK 
ÖNLEMLER 
Belirlenen esaslara 
göre kurban satış 
yerlerine getirilen 
hayvanların il içi 
hareketlerinde pas- 
aport/nakil belgesi, 
iller arası hareket
lerinde ise veteriner 
sağlık raporları, 
pasaport/nakii bel
geleri kontrol edile 
rek, belgeleri tam 
olanların girişine 
izin verilecek. Sığır 
cinsi hayvanların 
tanımlanması, tes
cili ve izlenmesi 
yönetmeliğine ve 
koyun ve keçi türü 
hayvanların 
tanımlanması, tes
cili ve izlenmesi 
yönetmeliğine göre 
küpelenmemiş ve 
kayıt altına alınma 
mış hayvanların 
kurban satış yer 
lerine girişlerine 
müsaade 
edilmeyecek.

Konut fiyat endeksi 
Nisan'da yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), 2018 yılı Nisan ayı konut fiyat 
endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna 
göre, KFE Nisan ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre de yüzde 10.06 artışla 
259,64 seviyesinde gerçekleşti. KFE, Üç 
büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
yıllık bazda sırasıyla yüzde 3,77, yüzde 
6,71 ve yüzde 17,46 artış gösterdi. 
Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 
2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1,06 oranında artan HKFE, 
bir önceki yılın aynı ayına göre nominal 
olarak yüzde 9,31 oranında artarken, 
reel olarak ise yüzde 1,39 oranında 
azaldı.
Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen 
özelliklerinin zaman içinde kontrol edile 
rek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat 
değişimlerini izlemek amacıyla hesapla 
nan Hedonik Konut Fiyat Endeksi 
(HKFE), 2018 yılı Nisan ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,06 oranında ar
tarak 222,32 seviyesinde gerçekleşti.

KAŞ€D€ B€Hl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇHGlMEVYENEllflI 
İstiklal Caddesi No:19 

5136950
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

F^^bppksâyfa^izsGemliklCörfez - Güler Ajans
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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı
Motorlu Araç Satıcı 
lan Federasyonu 
(MASFED) Bşşkanı 
Aydın Erkoç, 
"Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) ile 
bir protokol 
imzaladık, mesleki 
yeterlilik sınavları 
yapıyoruz ve başa 
nlı olanlara belge 
veriyoruz. Bu bel 
geye sahip olmayan 
lar artık araç alıp 
satamayacak." dedi. 
Erkoç, MASFED 
tarafından düzenle
nen organiza

syonda yaptığı 
konuşmada, otomo
tiv sektörünün 
inşaatla birlikte 
Türkiye'nin en 
önemli iş 
kollarından biri 
olduğunu söyledi. 
İkinci el otomotiv 
ticaretinin düzen
lenmesi ve mesleğe 
bir standart getiril 
meşinin çok önemli 
olduğuna dikkati 
çeken Erkoç, 
"Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ile bir pro
tokol imzaladık,

mesleki yeterlilik 
sınavları yapıyoruz 
ve başarılı olanlara 
belge veriyoruz. Bu 
belgeye sahip ol
mayanlar artık araç 

alıp satamayacak. 
Türkiye'de yılda 
yaklaşık 6 milyon 
araç el değiştiriyor. 
Bu araçların önemli 
bir kısmı devlete hiç 

vergi ödemeden iş 
yapanlar tarafından 
satılıyor. İnşallah 
bunun önüne 
geçeceğiz." diye 
konuştu.
Erkoç, sektöre 
yönelik mesleki 
yeterlilik standart 
larının getirilme
siyle tüketici şika 
yetierinin ortadan 
kalkacağına işaret 
etti. Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
Başkanı Adem Cey
lan da Türkiye'nin 
gelişmesi ve 

büyümesi için 
eğitim ile istihdam 
arasındaki bağın 
güçlendirilmesi 
gerektiğini anlattı. 
Kurum olarak 
nitelikli birey 
yetiştirmek için 
kuramlarla çok 
yönlü çalışmalar 
yaptıklarını ifade 
eden Ceylan, 
yapılan sınavlar 
sonucunda 355 bin 
kişinin mesleki 
yeterlilik belgesine 
kavuştuğunu 
kaydetti.

Çatısına koyan para tıastı!
Binasının çatısında 
elektrik üretip, ihti 
yaç fazlası elekt 
riğini sisteme sa
tanlara vergi mua 
fiyeti getirilmesinin 
ardından çok 
sayıda vatandaş 
oturdukları binaları 
nın çatısına koydu 
ğu enerji panelleri 
üzerinden para 
kazanmaya başladı. 
Lisanssız elektrik 
üretiminde çok 
önemli bir süreç 
yaşanıyor.
Vatandaş, 1 
megavatın altında 
kurulu güce sahip 
güneş tesislerinden 
elektrik üretip sa

tarak, mart ayında 
321 milyon TL 
kazandı.
HERKİLOVATSAAT 
İÇİN 13.3 DOLAR 
Vatandaş, ağırlıklı 
olarak güneş olmak 
üzere rüzgâr, 
biyokütle gibi 
kaynaklardan 1 
megavatın altında 
tesis kurarak 
ihtiyaç duyduğu 
elektriği üretiyor, 
ihtiyacından 
fazlasını da sisteme 
satıyor. Vatandaş, 
güneşten ürettiği ve 
sisteme sattığı her 
kilovatsaat elektrik 
için 13.3 dolar- 
sent alıyor.

6 MİLYAR 
KİLOVATSAAT 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru- 
mu’nun (EPDK) 
“Elektrik Piyasası 

Sektör Raporu’ha 
göre, bu yılın mart 
ayında lisanssız ku
rulu gücü (güneş, 
rüzgâr, biyokütle) 4 
bin 523 megavata 
çıktı. Bu rakam, 
2016 yılında bin 
40 megavat, 2017 
yılında 3 bin 173 
megavat düzeyinde 
bulunuyordu.
Vatandaş, ihtiyacını 
karşıladıktan sonra 
mart ayında ürettiği 
elektriğin 595 mi

lyon kilovatsaatini 
sisteme sattı. 
Rapora göre 
vatandaş, bu satış 
karşılığında 321 
milyon TL aldı, 
vatandaşın, ocâK- 
mart döneminde 
sisteme sattığı elek
trik miktarı, 1 milyar 
258 milyon kilovat
saat oldu. Yıl so
nunda ihtiyaç 
fazlası olan ve 
sisteme satılması 
öngörülen elektrik 
miktarı 6 milyar 
kilovatsaat.
EN BÜYÜK PAY 
GÜNEŞİN 
EPDK’nın mart ayı 
verilerine göre

lisanssız tesislerin 
kaynaklara göre 
dağılımı:
Güneş: %95.82 
Biyokütle: %2.80 
Rüzgâr: % .131.08 
Hidrolik: %0% .13 
LİSANSSIZ 
ÜRETİMDE 
KONYA ÖNDE
Eski TEDAŞ Genel 
Müdürvekili Osman 
Nuri Doğan, Haber 
türk’ün sorusu üze 
rine, lisanssız 
tesislerde elektrik 
üretim miktarının 

her yıl arttığını 
söyîedî. Doğan, 
vatandaşın bu sis
temde ürettiği elek- 
tri ğin bir bölümünü 
de kullandığını be
lirterek, “Vatandaş, 
ihtiyaç duyduğu 
elektriği kullanıyor. 
Kalanını da sisteme 
satıyor. Kullanılan 
elektrik de dikkate 
alındığında 321 
milyon TL’den çok 
daha yüksek bir 
tutar söz konusu 
olacak” dedi.
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Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46

5134521-23
51345 20

514 57 96
513 23 25

51345 21-182 
5134521-111

Yalnız 185

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 85 00

Bütünler Llkltgaz
Akçagaz
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz

613 80 00
514 88 70

mailto:korfezofset@hotmail.com


SAADET

Temel KARAMölLAOGLU
Cumhurbaşkanı Adayı
#TürklveveBilgeBaşkan
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Bursa Valisi dün ilçemize gelerek GTSO’yu ziyaret ederek 
। çalışmalar hakkında bilgi aldı.

WMiWiiMiiiiiaBi
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

âf] Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz’ın Mescit ısrarı
Gemlik Belediye Meclisi’nde Gemlik’te 

‘denizden görülür ışıl, ışıl bir cami veya 
mescit’ yapımı için AKP’li üyelerin verdiği 
önerge, yine AKP’lilerin oy çokluğu ile 
kabul edildi.

AKP’liler “Denizden Görülür” bir camii 
veya mescit ile reklam yapacaklar her
halde. Kayıkhanedeki camii yıkıp yerine 
Denizden Görülür yeni bir camii yapabilir
lerdi ama yapmadılar.

İşi siyası reklama dönüştürdüler.
CHP ve MHP liter bu kez Sosyal Yaşam 

Merkezi parkı içine yapılacak mescit için 
olumlu oy kullanırken, bu yeni mescit için 
olumsuz oy kullandılar. Devamı 4’de

Bursa Valisi İzzettin Küçük, ilçelere gerçek 
/eştirdiği ziyaretler kapsamında Gemlik 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Vali Küçük’e 
Gemlik’te yaptığı hizmetleri anlattıktan sonra 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan 600 
kişilik toplantı salonunu gezdirdi. Vali 
Küçük, oradan TSO ya giderek, yeni yöneti
ciler ile biraraya geldi. Haberi sayfa 2’de

CHFnin “Gemlik 
Millet için yürüyor” 
yürüy üsü ue mitingi 

yarın yapılacak
24 Haziran günü yapılacak olan Cumhur 
başkanlığı ve milletvekili seçimleri ne
deniyle Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı yürüyüş düzenledi. 
CHP İlçe Başkanlığımdan yapılan 
açıklamada, 22 Haziran 2018 cuma günü 
saat 19.oo da Kapalı Pazar yeri önünden 
İskele Meydanı’na kadar “Gemlik Millet 
için Yürüyor” yürüyüş ve mitingi 
düzenlendiği bildirildi.
Tüm Gemliklileri yapılacak yürüyüşe 
davet eden CHP Gemlik İlçe Başkanı 
Cemil Acar, “Güçlü parlamenter sistem 
için, Gemlikli Hemşerilerimiz büyük 
yürüyüşümüze davet ediyoruz.” dedi. 
CHP’nin yürüyüş ve mitingine CHP Mil
letvekili Berhan Şimşek de katılacak.

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİGORT8CILIK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

□ +90 532 414 36 28
© +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39

# Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
# Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

■
SB erdogansaglik@hotmail.com

http://www.kavlak.com.tr
21_Haziran_2018_Per%25c5%259fembe_www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Bursa Valisi, dün ilçemize gelerek, Belediye ve GTSO’yu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali İzzettin Kücükün Gemlik çıkarması

Bursa Valisi izzettin 
Küçük, ilçelere 
gerçekleştirdiği zi
yaretler kapsamın 
da, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bursa 
Valisi Küçük’ü 
makamında 
ağırladı.
Vali İzzettin Küçük’e 
Yılmaz, Gemlik’te 
yapılan belediye 
hizmetlerini anlattı. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
Vali izzettin 
Küçük’ü belediye 
binası önünde 
karşılayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, daha sonra 
makamında ağırla 
dığı Vali Küçük ile 
bir süre sohbet etti. 
Ziyaret sonunda, 
Vali İzzettin Küçük’e 
zeytinyağı saklama 
kabı hediye eden 
Başkan Yılmaz, 
Vali Küçük ile 
birlikte belediye 
hizmet binası 
yanında yapımı 

devam eden 600 
kişi kapasiteli 
çok amaçlı salonda 
da incelemelerde 
bulundu.
Vali Küçük, Gem
lik’te hayata geçen 
tüm projelerin 
Bursa’ya değer 
katan çalışmalar 
olduğunu ifade 
ederek, Gemlik 
Belediyesi’nin 
yaptığı ve yapmayı 
planladığı projelere 
Valilik olarak 
gereken desteği 
sağlamaya hazır 
olduklarını söyledi.

Gemlik Belediye 
ziyareti çıkışında bir 
süre vatandaşlarla 
da sohbet etti.

TİCARET ODASINI 
ZİYARET ETTİ

Vali Küçük, daha 
sonra Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
GTSO Toplantı Sa- 
lönu’ndâ Sanayi ve 
Ticaret Odası yö
neticilerine sesle
nen Vali İzzettin 
Küçük, “Gemlik 
muhteşem bir ilçe, 

dünya vitrininde yer 
alan firmaları ile 
hem ticaret alanın 
da, hem de eşsiz 
sahili ile insanları 
kendi cazibesinde 
toplayan bir şehir. 
Çok eski zamanlar
dan beri gelen ve 
dünyanın farklı 
noktalannda 
sofraları süsleyen 
Gemlik zeytininin 
eski ihtişamına 
kavuşması için 
tüm gücümüzle 
çalışacağız.
2800 dönümlük or
mandan Gemlik

Belediyemize geçen 
arazi ufkumuzu 
çok açmıştır.
Burası ilçenin 
taşınma değil, 
genişleme noktası 
dır. Gemlik'in güçlü 
bir sanayisi var. 
Onlann da ihtiyaç 
lan var. Gemlik 
adına güzel şeyler 
olacak. Yapılan 
hizmetleri yerinde 
gördük. Yapılan 
yatırımlar bile 
taşınma dedikodu 
sunun yalan oldu 
ğunu kanıtlıyor" 
dedi.

Denizıleıı Görülür Mescit yapımına Haşlanıyor

Yıkılan Tıbel Otel 
ve Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
bulunduğu alana 
yapılacak olan 
‘Denizden Görülür 
Mescit’ için 
çalışmalara 
bugün başlanıyor. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde, AKP’li 
üyeleri n oylarıyla 
yapılmalına karar 
alınan, ^şll alan 

üzerine mescit 
yapımı için 
dün yer belirleme 
çalışmaları 
yapıldı.
GİRTAŞ İnşaat 
tarafından kaba 
inşaatı yapılacak 
olan ‘Denizden 
Görülür Mescit’in 
kaba inşaatının 
bitiminden sonra 
ince işçilik ve iç 
donanımının

Hasan Okumuş 
tarafından 
babasının anısına 
tamamlanacağı 
öğrenildi.

ADI NE 
OLACAK?

Gemlik Belediyesi 
tarafından biri 
Manastır’da bir 
tanesi Sosyal 
Yaşam Merkezi

Parkı içinde 
yapımı devam 
eden, bir diğeri ise 
Özdilek firması 
tarafından yaptın 
lan Kız İmam Hatip 
Okulu girişinde 
yapılmakta olan, 
Hz. Ali, Hz. 
Ebubekir ve Hz. 
Ömer Mescidlerin 
den sonra, deniz
den görülmesi 
istenen yeni 

yapılacak mescidin 
adının Hz. Osman 
mı, yoksa 
Okumuş ailesinin 
merhum Baba 
lan Osman 
Okumuş’un adının 
mı verileceği 
kesinleşmedi.
4. mescit yapımı 
için iş makinaları 
otopark alanına 
getirilerek, 
çalışmalara bugün 

başlanması bek
lenirken, otoparkın 
küçültülmesi araç 
sahiplerini ve 
bilhassa abonelerin 
tepkisine neden 
oluyor.
Yapılacak olan 
mescit konusu 
Gemlik’te yer 
konusu seçimi 
nedeniyle 
eleştirilere neden 
olmuştu.



21 Haziran 2018 Perşembe Gemlik Körfez 1 Sayfa 3

MÎLLET İÇİN
GELİYORUZ!

CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI

HAYVANCILIKCHP TARIM PROGRAMI
ÇİFTÇİ HAKLARI 

■ 1. Çiftçilerimizin tarımsal kredi 
™ borçlarının faizlerini sileceğiz.

2. iarııYı defteki erin i İKi Katına 
çıkaracağız.
3. Çiftçinin üretimde kullandığı 
mazottan ÖTV ve KDV yi 
kaldıracağız.
Böylece mazotun litresini çiftçiye 
3 TL’den vereceğiz.
4. Tohum, gübre ve tarım ilacı gibi 
girdilerin vergilerini düşüreceğiz.
5. Tarımsal destekleri çiftçinin girdi 
maliyetlerini hesaplayarak ve 
üzerine çiftçinin karını ekleyerek 
belirleyecek ve bir yıl önceden 
açıklayacağız.
Destek tutarlarını en az enflasyon 
oran ı 'Kadar artıracağız.
6. Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi 
kayıt altına alacağız.
Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK 
primlerini devlet tarafından 
karşılayacağız.
7. Çiftçilerin sisteme kayıtlı ürün
lerini, üretim araçlarını ve hayvanla 
rını tarım sigortası kapsamına alacak 
ve primlerini devlet tarafından 
karşılayacağız.
8. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimini 
sınırlayacak, yerli pancar şekerini 
destekleyeceğiz.
9. Köylerde ve tarımsal sulamada 
şebeke, sondaj ve boru maliyetlerini 
bütçeden Karşılayacağız.
10. Meraların köyün ortak malı 
olarak kalmasını sağlayacağız ve 
amaç dışı kullanılmalarına izin 
vermeyeceğiz.

MEVSİMLİK İŞÇİ HAKLARI

1. Mevsimlik tarım işçilerinin 
tamamının İŞ-KUR tarafından kayıt 
anına aıııııııası'nı* v'c £G£y*aı ffütfcîî

ceye kavuşmasını sağlayacağız.
2. Mevsimlik tarım işçilerini, Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
kapsamına alacağız.
3. Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, 
barınma ve güvenlik koşullarını iyileştire 
ceğiz. Sağlık hizmetlerine erişimini 
güvence afftrna a'ıacağız.
4. Çocukların mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalıştırılmasını kesinlikle önleye
cek, işçi çocuklarının eğitimine desteği 
sağlayacağız.

ORMANCILIK

J 1. Orman köylülerinin ormancılıkla 
ilgili çalışmalarını sosyal güvence 
kapsamına alacağız. Sigorta prim

lerini bütçeden karşılayacağız.
2. Vahid-i fiyatın belirlenmesinde orman 
kooperatiflerinin görüşlerini dikkate 
alacağız.
3. Orman Kanunu’nda orman köylüsü 
aleyhine yapılan değişiklikleri 
kaldıracağız.
4. Orman köylerinde kooperatifleşmeyi 
teşvik edeceğiz.
5. ORKÖY kredilerinin hibe oranını 
artıracak, kredi ödeme koşullarını 
iyileştireceğiz.
6. Devlet ormanlarının devlet tarafından 
işletilmesini sağlayacağız.
7. Ormancılık işlerinde ve satışlarında, 
dikili ağaç satışı uygulamasına son 
vereceğiz.
8. Orman alanlarının daraltılmasına ve 
özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz.

1. Hayvan varlığını artırmak için 
Th küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
yaygınlaşmasını sağlayacak, 
kooperatifleşmeyi destekleyeceğiz. 
2. Okul sütü programını yeniden 
tasarlayarak, kamu alımlannı sektörü 
desteklemek üzere kullanacağız.

TARIMSAL KALKINMA

1. Tüm tarımsal KIT’lerin özelleş 
tirme süreçlerini durduracağız.
2. Şeker fabrikalarının özelleş 
tirme ihalelerini iptal edeceğiz.

Pancar kooperatifleri ve işçi sendikala 
rını fabrikalara ortak edeceğiz.
3. Yerli sanayicilerin ve tütün üretici 
kooperatiflerinin, tütün mamulleri 
üretmelerini engelleyen kapasite 
sınrrtamasını düşüreceğiz.
4. Tütün üreticilerinin örgütlenmeleri 
ni destekleyecek, Türkiye’yi yeniden 
tütün ihraç eden bir ülke haline 
getireceğiz.
5. Üzüm üreticileri kooperatiflerini ve 
kuracakları sosyal işletmeleri 
destekleyeceğiz.
6. 2018 yılı fındık alım fiyatını en 
az 15 TL olarak belirleyeceğiz.
7. Zeytinyağına litre başına 1,5 TL ve 
sofralık zeytine kilo başına 1 TL 
destekleme primi vereceğiz.
8. Çay alımı kotasını kaldıracak, Çay- 
Kur’un üreticinin bütün çayını 
a'ımasını sağlayacağız.
"ıü. Zeyûrfiftderi koruyacağız.
11. Pamuk destekleme primini 5 yıllık 
dönemler için açıklayacak ve üretim 
maliyeti ile dünya fiyatlarını dikkate 
a'ıara'K ğünceYıeyecegrz.
12. Yağlı tohumların üretimini 
destekleyeceğiz. Girdi maliyetlerini 
düşürerek, ithalat bağımlılığını sona 
erdireceğiz.
13. Yerel tohumların üretimini destek 
leyecek ve üzerindeki kısıtlamaları 
kaldıracağız.
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Güne BaklS
____________________________._____ ■ . . IsOriürirö semeıiBiffllm^

AKP adayı Zafer Işık STK yöneticileriyle blraraya geldi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yılmaz’ın Mescit ısrarı
Refik Yılmaz İmam Hatip mezunudur. 
Hukuk okumamış olsaydı, imam 

olurdu herhalde.
Doğal olarak aldığı dini eğitim sonu 

cu, Belediye Başkanı olduğunda ibadet 
hanelere önem verecektir.

Veriyor da.
7 yıllık görevi süresince, en büyük 

hizmetler sıralamasında camii ve 
mescit yapımına var.

Sponsorlar bularak, her yere camii ve 
mescit konduruluyor.

İhtiyaç mı, diye bakmıyor.
Buradan sayın Müftümüze sormak is

terim, camiilerimizin doluluk oranı 
nedir? Bilmiyorlarsa bir araştırma, 
yapsınlar, nasıl bir sonuç çıkacak 
görelim.

Biliyorum ki cuma günleri ve bayram 
namazları dışında vakit namazlarında 
camiilerde yüzde 50 bile doluluk yok.

Çevre yolunun Çarşı Deresi’nin iki 
kenarında birbirine 200 metre uzaklık 
ta, karşılıklı camii yapıldı.

Bu ihtiyaç mı, binlerinin reklamı mı? 
Gelelim konumuza.
Eski Tibel Otel ve Ticaret ve Sanayi 

Odası’hm binaları çürük diye yıktırıldı.
Bu alan, 1/5000’lik imar planlarına 

yeşil alan olarak işlendi.
Böyle olunca yıkılan Ticaret ve Sana 

yi Odası’nın aynı yerde hizmet binası 
yapılması istemelerine karşın, bu yerin 
yeşil alan olduğu gerekçe gösterilip, 
bina yapımı engellendi.

Onun yerine, Sosyal Yaşam Merkezi 
Parkı içine TSO binası yapıldı.

Şimdi o PARKIN ortasına bir de mes 
cit yapılıyor.

Sanki parkın kenarlarında uygun yer 
yokmuş gibi. Oysa o mescit de ihtiyaç 
değildi. Çevresinde 2 camii var.

Ticaret Odası’nın yapımına yeşil alan 
diye izin çıkmazken, plan değişikliği 
yapılarak, Denizden Görülür bir mescit 
için bugün otopark olarak kullanılan 
alanda mescit yapılıyor.

Gemlikliler bunun dedikodusunu yapı 
yorlar, ama tepki koymuyorlar.

Laf salatasıyla bu işler olmaz.
Bir toplum, kendilerini yönetenlere 

karşı demokratik tepkilerini koymaz 
larsa, o zaman çoğunluğu ellerinde 
tutan bu kişiler, olumsuz da olsa kendi 
istedikleri her şeyi yaparlar.

Toplumsal muhalefet hataları önler.
Bir kuruma yeşil alan deyip, kendi 

binalarını yaptırmayan belediye, ihti 
yaç olmadığı (300 metre ötesinde Asım 
Kocabıyık camii yapıldı) halde deniz
den güzel görülsün diye ilçenin en 
güzel yerine mescit yaptırıyor. Bunu da 
hayırseverleri kullanarak yapıyor.

Halk ise susuyor.
Gemlik’in en önemli sorunu mescit 

yapımı değil.
Gemlik’te ihtiyacın üzerinde camii ve 

mescit var.
Ama yeterli yeşil alanı ve otoparkı 

yok.
Kenti yönetenler o kentin ihtiyaçların 

daki öne lige göre hizmet yapar, göste 
riş olsun wye değil.

Bursa 2. Bölge Mil
letvekili Adayı Zafer 
Işık, Sivil Toplum 
Kuruluşları ile bir 
araya geldi.
Gemlik Ramada 
Otel'de yapılan 
yemeğe, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Ak Parti İlce 
Başkanı Yaşar Is 
lam ve teşkilat yöne 
timi de eşlik etti. 
Yemekli toplantıda 
konuşan AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Yaşar İslam; "Türki 
ye'nin gelişimi ve 
refahı için sandığa 
gidip oy kullanaca 
ğız. İnanıyoruz ki 
Türkiye yeniden Ak 
Parti diyecek.
Vekilimizi de en 
güçlü şekilde 
meclise göndere 
ceğiz. Gemlik 
farkını burada da 
gösterecektir. Gem
lik Ankara’ da en 
güçlü şekilde temsil 
edilecek" dedi.
Daha sonra konu 
şan Belediye Başka 

iyi Parti Bursa 2. 
Bölge milletvekili 
adayı Hasan 
Toktaş, pazar günü 
iskele Meydanında 
yaptığı basın 
açıklamasında, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a çattı. 
Toktaş, Yılmaz’ın 
seçim konuşma 
larında partilerinin 
genel başkanı ve 
cumhurbaşkanı 
adayı Meral 
Akşener’i Fetöcü 
lükle suçlamasına 
Refik Yılmaz’ın bir

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

BİRSEN APAK

KAYIP ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 240801-240850 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURAM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

HÜSEYİN KAPTAN 
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m Refik Yılmaz ise, 
"Gemlik kabuğunu 
değiştiriyor. Bu 
değişime de, katkı 
çok daha fazla ola
cak. Bu nedenle 
vekilimizi Ankara'ya 
çok daha güçlü gön 
dermek son derece 
önemli. Muhalefet
ten vekiller, iktidar 
kadar önem arz 
etmediğinden, ikti
dar kanadında 
güçlü temsil edil 
mek önemli. Gem- 
lik'in iyi bir vekil 
çıkarması daha 
önemli. Gemlik ilçe
den milletvekili 
çıkarmanın heyeca 
nını duyuyor" dedi.

BİRBİRİMİZİ 
SEVMEMİZ 

yabancı ülkedeki 
kilise defterine 
yazdığı yazıyı oku
yarak yanıt verdi. 
Vatandaşlara da 
dağıtılan Refik 
Yılmaz ın kilise 
defterine yazdığı

GEREKİYOR 
AKP Bursa Mil
letvekili Adayı Zafer 
Işık ise konuşma 
sında şunları 
söyledi: "Bizler 
görevi teslim alan 
ve göreve icra eden 
kişileriz. Daha önce 
de birbirimizi 
sevmemiz gerekti 
ğini vurgulamıştık. 
Tekrar aynı şeyi 
söylüyorum. Hizmet 
ettiklerimizi sevmeli 
ve kendimizi sevdir 
meliyiz. Sevgi ol
madan, zoraki yapı 
lan hizmetten de 
fayda gelmez. Gem
lik, ilçeden vekil 
çıkması için irade 
gösterdi, üst 
makamlarımız ve 
Cumhurbaşkanımız 

yazıda, Fettullah 
Gülen için şu satır 
lara yer verilmişti: 
“Dinler arası 
dialog diyor bir 
büyüğümüzl Bugün 
daha çok ihtiyaç 
var buna”

da bu isteği onayla 
dı. Siyasi partileri 
bizimle aynı olmasa 
da, Gemlik'ten vekil 
çıkması konusunda 
destek aldık. Bize 
bu desteği veren
lere teşekkür ediyo
rum. Sîzlerden yine 
hem seçimde, hem 
de seçim sonrasın 
da destek istiyo
rum. Güçlü Meclis 
ve Güçlü Türkiye 
konusunda sorun 
yok. Cumhurbaş 
kanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ilk 
turda seçimi 
kazanacak, bizler 
de meclis çoğunlu 
ğunu sağlayacağız. 
Bizim Gemlikten de 
güçlü çıkmamız, 
orada Gemlik'i tem
sil ettiğimde, sîz
lerin desteğini de 
arkamda görmem 
lazım. İyi bir sonuç 
la çıkarsak, daha 
güçlü oluruz. Sîzler
den, bu seçimde de 
fedakarlık istiyo
rum." 

ıHasan Toktaş 
konuşmasında, 
Meral Akşener’in 
Fetö ile hiç bir bağı 
olmadığını, ancak 
AKP’nin15yıl 
süresince Gülen ile 
iç içe çalıştıklarını 
ve devlet içine her 
istedikleri makama 
Fetöcüleri getirdik
lerini belirterek, 
“Kimsenin 
uyarılarını din
lemediler sonunda 
Ne istedikse verdik, 
Allah bizi afetsin 
dediler” dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

9
Son Viraja Girerken

Siyasi partiler 
günler süren 
çalışmalarının so
nuna geldi. Etek
lerindeki taşları 
döktüler, söylene 
cek sözlerini 
söylediler. Bundan 
sonra 24 Haziran’da 
vatandaşların ter
cihlerini heyecanla 
bekleyecekler.

Bu seçimlerde an
ketler AKP’nin 
umduğunu bulama 
yacağını hatta bir 
şok yaşayacağını 
gösteriyor. AKP’nin 
bir sloganı dikka
timi çekiyor: “Vakit 
Türkiye vakti, vakit, 
Bursa vakti, vakit 
Gemlik vakti” bu 
sözle ne anlatmak 
istiyorlar. 16 yıldır 
iktidarda olan parti 
hangi vakitten söz 
ediyor. Milletvekili 
adayları kendi 

yörelerinin 
sorunlarını bildik
lerini ve çözmek 
için aday 
olduklarını dile ge
tirmektedirler. 
Bunca zaman men
sup oldukları parti 
iktidarda niçin 
çözmediler 
sorunları? BÖyle- 
sine içi boş sözlerle 
vatandaşın karşısı 
na çıkmaktan da 
pek utanmıyorlar. 
Sanıyorum sözü 
edilen vakit iktidar
dan gitme vaktidir.

Gazetelerden 
okuyoruz yıllar 
önce sağlıkta dev 
rim yaptık dediler. 
Bunun bir aldat
maca olduğu çok 
geçmeden ortaya 
çıktı. Hastanelerde 
nefes almak 
mümkün değil, 
saatlerce sıra bekle

mek zorundasın bir 
ya da İki dakikalık 
muayene İle derdi 
ne deva arıyorsun. 
Doktorlar memnun 
değil, hastalar 
memnun değil; ama 
İktidar devrimden 
bahsediyor. Şehir 
hastaneleri gün
deme getirildi, aynı 
köprülerde olduğu 
gibi hasta garantisi 
veriliyor. Böylelikle 
sermayenin cebi 
doldurularak, 
vatandaş bir meta 
durumuna getirile
cek. Hastalardan 
katılım payı adı 
altında muayene ve 
ilaç parası 
alınmakta...

Şimdi soruyorum 
size, devrin bu işin 
neresinde?
Eğitimde de aynı 
sorunlar kendini 
göstermekte...

Basından 
öğreniyoruz ülkede 
yeni yetme zengin
ler yurt dışında 
gayrimenkul al
makta, o ülkenin 
vatandaşı olmayı 
hak kazanmakta, 
parasal varlıklarını 
dış ülkelere 
kaydırmaktadırlar. 
Bu da göstermekte
dir ki kendi 
ülkelerinde kalmayı 
pek istemiyorlar. İk
tidarla güçlü bağı 
olanlar zaten 
yurtdışında pek çok 
yatırım yaptı. 
Sıkıştıklarında 
hemen işleri hazır... 
Onlar için 
Türkiye’nin durumu 
ne olursa olsun hiç 
fark etmiyor. 
“Ortalığı sel bassa 
da ördeğe vız gelir,” 
sözü sanki bunlar 
için söylenmiştir.

AKP iktidarı 16 
yılda 2 trilyon dolar
dan fazla para 
topladı. Şimdiye 
dek bu para 
nerelere harcandı? 
Şimdi 450 milyar 
dolar borç nereden 
kaynaklandı? 
Cumhuriyetin 

kurduğu 
fabrikaların 
satışından elde 
edilen 70 milyar 
dolar nereye gitti? 
Köprü yol ve 
tünelden 
bahsediliyor, 16 yıl 
iktidarda olan bir 
parti hiç mi bir şey 
yapmayacaktır? 
İnsanın bunları 
söylerken yüzü 
kızarır. Adama so
rarlar köprüleri 
emanet parayla 
yaptırdın, taksit tak
sit ödüyorsun, ya 
harcadığın 2 trilyon 
nerede?

Basından 
öğreniyoruz, 78 bin 
esnaf kepenk 
kapatmış, çalışanlar 
da ha bu gün ha 
yarın kapanacak. 
Tarım dışa bağımlı 
hale getirildi, köylü 
perişan... Buğday, 
fındık, pamuk, 
zeytin, ayçiçeği ve 
pancar yetiştiren 
köylüler kan 
ağlıyor. Hâlâ fab
rikalar satılıyor, 
işçiler perişan... 
Hayvancılık bitti. 
Ülkenin genç nü
fusu işsiz iktidarın 

umurunda bile 
değil. Bütün bu 
olumsuzluklardan 
sonra milletten oy 
istemek akıl karı 
değil diye 
düşünüyorum. 
Bunların derdi 
varsa yoksa tek 
adamlık rejimi...

Bu seçimlerde 
muhalefet iktidarı 
bir açmaza bir 
paniğe sürükledi. 
Kim ne derse desin 
AKP genel 
başkanının 
süngüsü düşük, 
morali bozuk, gaf 
üstüne gaf yapıyor. 
Anketlerde istediği 
sonuçlar çıkma 
yınca çılgına 
dönüyor, konuş 
tukça batıyor. Bu 
durum sonun baş 
langıcı gibi görü 
nüyor. Dileriz 24 
Haziran seçimleri 
demokrasinin 
kuralları içerisinde 
yapılır, birtakım 
taşkınlıklara yer 
verilmez. Hile ve 
yolsuzluğa kimse 
yeltenmez. Halkın 
tercihi ortaya çıkar 
ve herkes buna 
saygı gösterir.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Değerli aile büyüğümüz, sevgili babamız

Aptullah GÜLER’i
18 Haziran 2018 günü ebediyete uğurlarken; 

cenazemize katılan, acımızı paylaşan, yanımızda bulunan ve 
taziye dileklerini sunan tüm sevenlerine, 

hastanede kaldığı sürede desteklerini esirgemeyen 
Esentepe Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu 

Dr. Berrin Altınören ve ekibine teşekkür ederiz.
Eşi

Ayşe GÜLER
Çocukları

Şerife ANAR 
Haşan Mustafa GÜLER 
Yasemin GÜLER APAK
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VKS sbm niris «erleri telli »Wı
Tüm Türkiye'nin 
beklediği üniversi 
teye geçiş sınavına 
sayılı günler kala 
heyecan doruklara 
çıktı. Sınav sistemi
nin değişmesiyle 
birlikte bu sene ilk 
kez YKS sınavına 
girecek öğrenciler 
gözünü sınav 
detaylarına çevirdi. 
Peki 2018 YKS 
sınav giriş yerleri 
açıklandı mı? Bir an 
önce sınava girece 
ği yeri öğrenmek 
isteyenler ÖSYM'- 
den gelecek açıkla 
mayı merak ediyor.

YKS SINAV GİRİŞ 
YERLERİ NE 
ZAMAN BELLİ 
OLACAK?

YKS kılavuzunda 
yer alan bilgiye 
göre belgeleri eksik 
olan adaylar sınava 
alınmayacak. Bu 
belgelerden biri de 
adayın kişisel* bilgi
lerinin yanı sıra 
sınava girilecek 
okul, sıra ve salon 
no gibi bilgilerin 
bulunduğu sınav 
giriş belgesi. Aday
lar, Sınava Giriş 
Belgelerini, T.C. 
Kimlik Numaralan 
ve şifreleri ile

ÖSYM’nin 
https://ais.osym.go 
v.tr internet 
adresinden sınav 
tarihinin 10 gün 
öncesinden 
başlamak üzere 
edinebileceklerdir. 
Yani 30 Haziran 
cumartesi 1 Tem
muz pazar günü 
düzenlenecek olan 
YKS sınav giriş yer
lerini bu hafta 
içerisinde 
öğrenebilirsiniz.

2018 YKS sınav 
giriş belgesi* erişme 
açılır açılmaz ÖSYM 
ile birlikte aynı 
anda haberimizde 
yayınlanacaktır.

2018 YKS BARAJ 
PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk 
milyon öğrencinin 

gireceği 2018 YKS 
sınavı baraj puanı 
belli oldu. Buna 
göre yapılan resmi 
açıklamalar 
çerçevesinde 
Yükseköğretim 
Kurumlan Sınavın 
barajını geçmek 
için en az TYT’de 
150’yi geçmek, 
Alan Yeterlilik 
Testi'ndeki (AYT) 
180'i geçmeleri 
gerek. Yani 
öğrenciler girdikleri 
sınavda TYT’den 15 
net AYTden 20 net 
yapmak zorunu^.

YKS SINAVINDA 
KAÇ SORU 
SORULACAK?

Yükseköğretim 
Kurumlan 
Sınavı’nın birinci 
oturumu olan Temel 
Yeterlilik Testi’nde

Türkçe temel 
yeterlilik testindeki 
40 soruya ek olarak 
20 Sosyal Bilimler 
(Coğrafya, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi, Felsefe, 
Tarih) sorusu, 
Temel Matematik 
testindeki 40 
soruya ek olarak 20 
Fen Bilimleri 
sorusu (Biyoloji, 
Fizik, Kimya) olmak 
üzere toplam 120 
soru yer alacağı 
kaydedildi. Soru 
başına düşen 
SÛİreCrIff h e i'h âıTy ı: m /i” 

değişikliğe ve 
kısıtlamaya 
gidilmediği belir
tilen açıklamada, 
soru sayısı dikkate 
alınarak sınav 
süresinin 135 
dakika olarak 
belirlendiği 
kaydedildi.

Gmaıl'e Android telefonları üzerinden 
girenler için sürpriz bir özellik sessiz 
sedasız yayınlandı. Yeni gelen güncelle
meyle kullanıcılann yararlanabileceği bu 
özellik bakın ne işe yarayacak?
Gmail kullanıcılarını sevindirecek minik 
bir güncelleme geldi. Android telefonlar 
için yayınlanan güncelleme beraberinde 
kullanıcılann fazlasıyla işine yarayacak 
bir özelliği getiriyor. Gmail uygulaması, 
bir süredir kaydırma hareketlerini 
destekliyor. Ancak sunulan seçenekler 
oldukça sınırlıydı: Okundu / okunmadı 
olarak işaretleme veya arşivleme / silme 
gibi seçenekler vardı.
Gmail 8.5.20 sürümü ile Google, 
kullanıcılara, sola veya sağa doğru 
kaydırma yaparken kaydırma hareke
tinin ne işe yarayacağını seçmek için 
beş farklı seçenek sunmaya başladı. 
Güncelleme ile sola ve sağa kaydırma 
hareketlerini özelleştirmek mümkün. Bu 
özelleştirmeler ise: "Arşivleme, silme, 
okundu / okunmadı olarak işaretleme, 
taşıma ve sessize alma."
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NUMARAL11 CİLT FATURAM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

HÜSEYİN KAPTAN 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 4990060718

KAŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

FART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON. 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ABANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇtâUREVYfMEKURl 
İstiklal Caddesi No:19 

5136950

NÇİldlU 
ümıü® 
■İM 

HNIKSHMH

05353181800
GÜLER AJANS
MATBAACILIK ^YAYltyCILIK - REKLAMCILIK

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

İ|a||ebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

https://ais.osym.go


21 Haziran 2018 Perşembe Gemlik KSrfez Sayfa 7

inşaat üreticileri faizlerin düşmesinden yana
Konut sektörü 
temsilcileri mayıs 
ayı konut satışının 
artıya çıkmasını 
memnuniyetle 9 
karşılarken, faizin 
yüzde 0.98'de 
kalması durumunda 
yıl sonu konut satış 
rekorunun kırılabile 
ceğini belirtiyor. 
Konut kredisinde 
faizlerin düşmesiyle 
satışlar artıya geçti. 
Şubat, mart ve 
nisanda önceki yılın 
aynı aylarına göre 
düşen konut

0 hordan Maliye Bakanlığı ödeyecek
43 üniversite has
tanesinin ilaç ve 
medikal şirketlerine 
olan borcunun 2.9 
milyar liralık kısmını 
Maliye devraldı.
43 üniversite has
tanesinin ilaç ve 
medikal şirketlerine 
olan borcunun 2.9 
milyar liralık kısmını 
Maliye devraldı.
Maliye Bakanı 
Ağbal, "400 milyon 
lira indirim aldık. 27 
Haziran'da ödeme 
yapacağız. Yeniden 
birikmemesi için 
ilave tedbir 
alacağız” diye 
konuştu.
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, üniversite

satışları mayısta 
yüzde 2,7 artarak 
119 bin 655'e yük
seldi. Sektör temsil
cileri, faiz oran 
lannın bu şekilde 
sürmesi halinde ilk 
4 aydaki gerile
menin telafi edilip 
yeni rekor kırılacağı 
görüşünde 
birleşiyor.
Ziraat Bankası'nın 
10 Mayıs'ta konut 
kredisinde faiz 
oranlarını yüzde 
0,98'e indirmesi 
sonrası diğer kamu 

hastanelerinin 31 
Aralık 2017 önce
sine ait ilaç ve 
medikal şirketlerine 
olan borçlarını 
üstlendiklerini, 27 
Haziran'da ise 
ödeme yapacak 
larını açıkladı.
Erken ödeme 
sayesinde 400 mi
lyon lira indirim 
sağlanırken, borç 
yükü nedeniyle 
sağlık hizmeti sun
makta zorlanan 
üniversite has
taneleri ise rahat 
nefes alacak. 
Konuya ilişkin bir 
grup gazeteciye 
açıklamalarda bulu
nan Naci Ağbal,

bankaları ile bazı 
özel bankalar da 
kredi oranlarını bu 
düzeye çekmişti. 
Uzun süredir hem 
tüketiciler hem de 
üreticiler tarafından 
beklenen faiz in
dirimi sonrası sek
tör hareketlenirken,

Maliye Bakanlığı 
olarak üniversite 
hastanelerinin 31 
Aralık 2017 tarihi 
itibanyla var olan 
borçlarını üstlendik
lerini belirtti. Ağbal, 
43 devlet üniver
sitesinin bu tarih 
itibanyla 3.8 milyar 
lira birikmiş borcu 
bulunduğunu, yasal 
düzenlemenin 
ardından ilaç 
firmaları ve medikal 
şirketlerin üniver
sitelere müracaat 
ettiklerini, bu kap
samda 2.9 milyar 
liralık borca ödeme 
imkânı sağladık 
larını söyledi.
400 MİLYON LİRA 

satışlar da 
artıya geçti. 
Toplam satışlar 
içerisinde ipotekli 
satışların payı 
nisanda yüzde 27,1, 
martta yüzde 29,6, 
şubatta yüzde 29,1, 
ocakta yüzde 29,6, 
aralık ayında yüzde

CEPTE KALDI 
Üniversitelerin bor
cunu kamunun 
üstelenmesiyie 400 
milyon lira erken 
ödeme iskontosu 
aldıklarını kaydeden 
Ağbal, "Üniver
siteler bütün firma 
taleplerini bize 
bildirdiler.
Firmaların üniver
sitelerden 2.9 mil
yar alacağına 
karşılık biz 2.5 mil
yar lira ödeyeceğiz. 
Yani bu uygulama 
sonucunda kamu 
400 milyon lira 
erken ödeme iskon
tosu almış oldu. Bu 
şekilde hem ilaç 
firmaları, hem

25,6, kasımda 
yüzde 30,4 olarak 
gerçekleşirken, 
mayıs ayında ise 
yüzde 30,8'e 
yükseldi.
Şubatta geçen yılın 
aynı ayına göre 
101 bin 468'den 95 
bin 953'e, martta 
128 bin 923'ten 110 
bin 905'e nisanda 
114 bin 446'dan 103 
bin 87'ye düşen 
Türkiye geneli 
konut satışları, 
mayısta ise geçen 
yılın aynı ayına göre 

medikal şirketler 
alacaklarını aldı, 
hem de kamu kayna 
ğı, erken ödeme ile 
daha verimli şekilde 
kullanılmış oldu" 
diye konuştu.
Toplam 43 devlet 
üniversitesinin 
borcu bulunduğunu 
kaydeden Ağbal, en 
borçluların 
Hacettepe, Ege, 
Ankara, Akdeniz, 
Çapa ve Cerrahpa 
şa tıp fakülteleri 
olduğunu söyledi. 
Yasal takvime göre 
öde melerin 12 Tem- 
muz'da başlaması

116 bin 558'den 
119 bin 655'e 
yükseldi.
Böylece ipotekli 
satışların toplam 
satışlar içindeki 
payı 6 aydan sonra 
tekrar yükselişe 
geçti. Sektör temsil
cileri, burada konut 
kredi faiz oranla 
nmn uzun süreden 
sonra ilk kez 
psikolojik sınır 
olan yüzde Tin 
altına inmesinin 
etkili olduğunu 
belirtiyor 

gerektiğini 
hatırlatan 
Ağbal, "İlaç 
firmalarının ve 
medikal şirket 
lerin taleplerini 
dikkate alarak, 
Hazine Müsteşarlığı 
ile de çalışarak 
erken bir tarihe 
çekmiş olduk. Biz 
üniversitelere 27 
Haziran itibanyla 
aktara cağız. 
Hemen ertesi 
gün ise ilaç firma 
larının ve medikal 
şirketlerin banka 
hesaplarına 
aktanlacak" dedi.
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İtfaiye 110 Telefon Anza 121
Polla İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat İM UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 51310 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 15 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 88
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Efit Md. 513 11 74
______MAYfAAKAMUM_____ Halk Kütüphane 

Askerlik Şb.
513 13 53
513 10 57Kaymakamlık 513 10 51 Karay otlan 513 13 08

C.Savcıhfiı 513 10 53 Liman Baş. 
Mal Müd.

513 11 33
C.8evcı Yrd. 513 29 54 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
PemeMisIs •1f oo za Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
DİNİZ UÇ Adi Müftülük 513 13*4PeoMoe AMmie Seyefeet âta ît îa Gümrük Md. 524 05 06
Ay dm Tu Nam at3 SO 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
KaNborejlM ■oedoş • 44 İlçe Tanm Müd. 513 10 45
Anrtuı
K«mN Moc 618 OT «a İlçe Seç. Md. 513 77 73

HASTANELER
H8IK tgıum MUCL 513 18 46
İŞ-KUR 513 7155

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

617 34 00
513 23 20 BELEBİYE

Mer.Sag.OcaOı 
Tomokey Tomografi 
Acıbadem

518 10 88
818 08 20
200 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BU SKİ 514 57 96
Körfez Takat 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Takal 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-152
Güven Takal 513 32 40 Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Gemlik Tekel 513 23 24 Su Anza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa
Mudanya 
Yenlkapt (
Yalova 
İDO İmam Aslan 
□inlenme Tas.

(220) 811 13 23

VAPUR - FERİBOT
Yalova (220) ata 10 20
Topçular (220) 303 43 10
■aklhlaar (202) 000 00 31

OTOBÜS

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

Mâmcmui
GEMDAŞ 013 20 29

Gemlik Körfez ffliiSilEUit

Mogaz
Ergaz 
Mllangaz 
H.ba,goz
Yani Llkltgaz
BP Gaz
Bütünler Llkltgaz
Akçagaz
Totalgas
Akcan Patrol 
MAR-PKT
Tuncay Otogaz

513 75 55
513 88 43
513 22 59
513 45 45
513 65 00
514 59 51
513 50 00
514 55 70

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6112 

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 GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
HÜRKUŞ 

13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU
CESARET Mi 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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TAPU TAKİP İŞLERİNDE UZMAN FİRMA

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

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

k GEMLİK 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

CHP İlçe Başkanlığının düzenlediği yürüyü^ve mitinge binlerce Gemlikli katılarak marşlarla yürüdü

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

GELECEĞİNİZBUSEÇİMEBAĞU
Yarın Türkiye halkı, geleceğini belirleye

cek bir seçime gidiyor.
Yann ülke genelinde ve yurt dışında 59 

milyon 391 bin 391 kişi oy kullanacak.
Gemlik’te İse 82 bin 136 kişi 236 sandık 

ta oy kullanacak.
Normal zamanından 1 yıl öne alınan ve 

baskın seçim şeklinde gerçekleşen 24 
Haziran Cumhurbaşkanı ve 37. dönem 
milletvekili seçimleri İçin yaklaşık bir 
aydır siyasi parti liderleri meydan meydan 
dolaşıp, seçmenlere seçildiklerinde neler 
yapacaklarını anlatıyorlar.

Bu seçimler, diğer seçimlere benzeml 
yor. Devamı sayfa 4’de______________

Seçimlere 2 gün 
kala CHP Gemlik 
İlçe Örgütünün 
düzenlediği Millet 
için yürüyoruz 
yürüyüşü ve mitingi 
büyük ilgi gördü. 
Kapalı Pazaryeri 
önünden başlayan 
yürüyüş, marşlar 
ve sloganlarla 
İstiklal Caddesi

üzerinden İskele 
Meydanı’nda son 
buldu. İyi Parti

ve Saadet Parti 
sinin de katıldığı 
yürüyüşte,

CHP eski 
Parti Meclisi 
üyesi Berhan 
Şimşek, Erdoğan’a 
çattı. CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
saha çalışmalarını 
tamamladıklarını, 
sandıklara sahip 
çıkacaklarını 
söyledi.
Haberi sayfa 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ 

SAĞLIK
SiGORTaCILIK

□ +90 532 414 36 28
<3 +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

# Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK
« Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

ggı erdogansaglik@hotmail.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:quler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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CHP İlçe Başkanlığının düzenlediği yürüyü^ve mitinge binlerce Gemlikli katılarak marşlarla yürüdü

CHFiiler "Millet Htiidarı'için nürütlü

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığının 
düzenlediği Millet 
İktidarı yürüyüşüne 
binlerce Gemlikli 
katılarak marşlarla 
İskele Meydam’na 
kadar yürüdüler. 
Dün saat 19.oo da 
Dr. Ziya Kaya Ma
hallesi Kapalı Pazar 
yerinden başlayan 
yürüyüşe, Mudanya 
Belediye Bandosu 
eşliğinde Orhangazi 
Caddesi, Ahmet 
Dural Meydanı 
yoluyla iskele Mey 
danı’nda son buldu. 
“Mustafa Kemal’in 
Askerleriyiz”, 
“Türkiye’e güvence 
Başkan Muharrem 
İnce”, “Hak, Hukuk 
Adalet” sloganlarıy 
la yol boyunca 

yürüyen CHP’lilere 
CHP Bursa İl 
Başkanı Hüseyin 
Akkuş, CHP eski 
Parti meclisi üyesi 
sanatçı Berhan 
Şimşek, Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayrı Türkyılmaz, 
Bursa 2. Bölge Mil
letvekili adayları 
Mustafa Şenyurt, 
Kemal Atan, Baran 
Güneş katıldı. 
Vatandaşların 
yürüyüş sırasında 
sevgi gösterileri ve 
alkışları yürüyenleri 
coştururken, uzun 
kortej İstiklal Cad
desinden İskele 
Meydanına ulaştı. 
Burada söz alan 
ilçe Başkanı Cemil 
Acar, yaptığı 
konuşmada, seçim 
çalışmalarında saha 

çalışmalarını biti 
rerek, 700 partilinin 
eğitilerek, seçimlere 
hazırladıklarını, 
saha çalışmalarını 
tamamladıklarını 
söyledi.
“Gece gündüz 
çalıştık. Artık bu iş 
tamamdır” diyen 
Cemil Acar, Muhar
rem İnce’nin cum 
hurbaşkanı adayı 
olmasından sonra 
tüm Türkiye’de 
barışın sağlandı 
ğını, İnce’nin Yalo
va’da başlattığı 
seçim mitingini 
Gemlik’te 
taçlandırdığını, 
saha çalışmalarının 
tamamlandığını, 
artık sonuca gitme 
zamanının geldiğini, 
seçimlerde bir tek 
oyun boşa 

gitmeyeceğini, bir 
tek oyu çaldırmaya 
caklarını, sandık ku
rulunda arkadaşla 
rın eğitildiğini be
lirtti. Acar, “Sîzler 
bize güvendiniz. 
Bizi er güvene layık 
olacağız" dedi. 
Daha sonra eski 
Parti Meclisi üyesi, 
eski milletvekili 
Berhan Şimşek, 
“İktidarın erken 
seçim kararı alarak, 
milleti sağcı solcu 
diye bölerek, ittifak 
yasasıyla bizim 
oğlan bizim kız mil
leti sağcı solcu fut
bolcu diye ayı ra 
caklar, malı götüre
cekler" dedi 
Buna milletin izin 
vermeyeceğini 
söyleyen Berhan 
Şimşek, yalanla ta

lanla 16 yıl geçtiğini 
belirterek, “AK ve 
MHP ye oy veren 
kerdeşlerim bana 
inanın milli duygu 
lannızı etnik mil
liyetçi duygularınızı 
istismar ediyorlar. 
Sadece cebi doldu
ruyorlar. Bizimle 
dalga geçiyorlar. 
Kendinizle dalga 
geçilmesine müsa 
de etmeyin." dedi. 
Erdoğan’ın vatan, 
millet, bayrak bir 
olacak dediğini 
hatırlatan Şimşek, 
“Arkadaş senden 
önce bu vatan da 
tekti, bu bayrak ta 
tekti, bu millette 
tekti, bu vatanda 9 
tekti. Eğer bunları 
tehlikeye düşürdüy 
sen sen düşürdün, 
sen. Bu ülkede

bayrak inmez, vatan 
bölünmez, ülkenin 
her kanş toprağına 
şehitlerin kanını 
verdik. O şehitler 
Türktü, kürttü, lazdı, 
Arnavuttu, 
Çerkezdi, Boşnaktı. 
Ama sen sadece 
bunları istismar 
ettin.” şeklinde 
konuştu.
Berhan Şimşek’in 
konuşmasından 
sonra Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, İl 
Başkanı Hüseyin 
Akkuş, 2. Bölge Mil
letvekili adayları 
Mustafa Şenyunt, 
Kemal Atan ve 
Baran Güneş’in 
birer konuşma 
yapmasından sonra 
miting ve yürüyüş 
sona erdi.

Saadet Partisi Gem
lik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda stant 
kurmasını eleştirdi. 
Yıldız konu ile ala 
kah olarak şu söz
leri söyledi.
“Görev süresi 
boyunca kendisini 
bu tür programların 
içerisinde görmedi 
ğimiz rwyrn beledi

ye başkanımız Refik 
Yılmaz’a ne oldu da 
tam seçim arifesin 
de halkın arasına 
indi gerçekten 
merak ediyoruz.
24 Haziran seçim
lerine sayılı günler 
kala büyüklerinin 
talimatıyla ‘Başkan 
Aramızda’ diyerek 
meydanlara çıkma 
larını Ak Parti adına 
yaşanan bir talihsiz
lik ve çaresizlik 
olarak görüyoruz. 
Kıymetli Başkanı

mız Sayın Refik 
Yılmaz’ın halkın 
arasına talimatla 
değil gönülden

indiğini görmek 
isteriz." diye 
konuşan Yıldız söz
lerini şöyle

tamamladı: 
‘Halkımızın, gerek 
belediye başkan 
larını gerekse mil
letvekillerini sadece 
seçim zamanlarında 
değil, geçim 
zamanlarında da 
yanlarında görmek 
istemelerine rağ 
men mevcut iktidar 
16 sene boyunca bu 
beklentiye cevap 
verebilmiş değildir. 
Oysa ki, gerek 
yaptığı gerekse 
yapacağı icraatlar

ve kazanacağı 
gönüller sayesinde 
Saadet Partisi bu 
beklentiye cevap 
verecektir. Saadet 
Partisi koruma 
ordularıyla değil 
gönül ordularıyla 
gelmektedir. 
Milletimiz 25 
Haziran sabahına 
kibir kulelerinin 
yıkıldığı yerine 
adil düzenin 
kurulduğu bir 
sabaha 
uyanacaktır.”
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MİLLET İÇİN
GELİYORUZ!

CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI

Orhan SARIBAL
ÇİFTÇİ - ZİRAAT MÜHENDİSİ

CHP TARIM PROGRAMI

1
 ÇİFTÇİ HAKLARI

1. Çiftçilerimizin tarımsal kredi 
borçlarının faizlerini sileceğiz.
2. ıarifti demeklerini İKi'Kaıına 

çıkaracağız.
3. Çiftçinin üretimde kullandığı 
mazottan ÖTV ve KDV yi 
kaldıracağız.
Böylece mazotun litresini çiftçiye 
3 TL’den vereceğiz.
4. Tohum, gübre ve tarım ilacı gibi 
girdilerin vergilerini düşüreceğiz.
5. Tarımsal destekleri çiftçinin girdi 
maliyetlerini hesaplayarak ve 
üzerine çiftçinin karını ekleyerek 
belirleyecek ve bir yıl önceden 
açıklayacağız.
Destek tutarlarını en az enflasyon 
oranı ‘Kadar artıracağız.
6. Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi 
kayıt altına alacağız.
Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK 
primlerini devlet tarafından 
karşılayacağız.
7. Çiftçilerin sisteme kayıtlı ürün
lerini, üretim araçlarını ve hayvanla 
rını tarım sigortası kapsamına alacak 
ve primlerini devlet tarafından 
karşılayacağız.
8. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimini 
sınırlayacak, yerli pancar şekerini 
destekleyeceğiz.
9. Köylerde ve tarımsal sulamada 
şebeke, sondaj ve boru maliyetlerini 
Diftçeâen 'Karşılayacağız.
10. Meraların köyün ortak malı 
olarak kalmasını sağlayacağız ve 
amaç dışı kullanılmalarına izin 
vermeyeceğiz.

2
 MEVSİMLİK İŞÇİ HAKLARI

1. Mevsimlik tarım işçilerinin 
tamamının İŞ-KUR tarafından kayıt 
âiufîâ âl'ilîmasıTîı' ve aûoyaı1 yûvcH 

ceye kavuşmasını sağlayacağız.
2. Mevsimlik tarım işçilerini, Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
kapsamına alacağız.
3. Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, 
barınma ve güvenlik koşullarını iyileştire 
ceğiz. Sağlık hizmetlerine erişimini 
güvence cfttrna a'ıacağrz.
4. Çocukların mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalıştırılmasını kesinlikle önleye
cek, işçi çocuklarının eğitimine desteği 
sağlayacağız.

3
 ORMANCILIK

1. Orman köylülerinin ormancılıkla 
ilgili çalışmalarını sosyal güvence 
kapsamına alacağız. Sigorta prim

lerini bütçeden karşılayacağız.
2. Vahid-i fiyatın belirlenmesinde orman 
kooperatiflerinin görüşlerini dikkate 
alacağız.
3. Orman Kanunu’nda orman köylüsü 
aleyhine yapılan değişiklikleri 
kaldıracağız.
4. Orman köylerinde kooperatifleşmeyi 
teşvik edeceğiz.
5. ORKÖY kredilerinin hibe oranını 
artıracak, kredi ödeme koşullarını 
iyileştireceğiz.
6. Devlet ormanlarının devlet tarafından 
işletilmesini sağlayacağız.
7. Ormancılık işlerinde ve satışlarında, 
dikili ağaç satışı uygulamasına son 
vereceğiz.
8. Orman alanlarının daraltılmasına ve 
özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz.

4
 HAYVANCILIK

1. Hayvan varlığını artırmak için 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

yaygınlaşmasını sağlayacak, 
kooperatifleşmeyi destekleyeceğiz. 
2. Okul sütü programını yeniden 
tasarlayarak, kamu atımlarını sektörü 
desteklemek üzere kullanacağız.

5
 TARIMSAL KALKINMA

1. Tüm tarımsal KIT’lerin özelleş 
tirme süreçlerini durduracağız.
2. Şeker fabrikalarının özelleş 
tirme ihalelerini iptal edeceğiz. 

Pancar kooperatifleri ve işçi sendikala 
nnı fabrikalara ortak edeceğiz.
3. Yerli sanayicilerin ve tütün üretici 
kooperatiflerinin, tütün mamulleri 
üretmelerini engelleyen kapasite 
srnırtamasını düşüreceğiz.
4. Tütün üreticilerinin örgütlenmeleri 
ni destekleyecek, Türkiye’yi yeniden 
tütün ihraç eden bir ülke haline 
getireceğiz.
5. Üzüm üreticileri kooperatiflerini ve 
kuracakları sosyal işletmeleri 
destekleyeceğiz.
6. 2018 yılı fındık alım fiyatını en 
az 15 TL olarak belirleyeceğiz.
7. Zeytinyağına litre başına 1,5 TL ve 
sofralık zeytine kilo başına 1 TL 
destekleme prrrriı vereceğiz.
8. Çay alımı kotasını kaldıracak, Çay- 
Kur’un üreticinin bütün çayını 
a'ımasım sağlayacağız.
*ıü. Zeytrrffftderi 'Koruyacağız.
11. Pamuk destekleme primini 5 yıllık 
dönemler için açıklayacak ve üretim 
maliyeti ile dünya fiyatlarını dikkate 
a'ıara'K ğünce'fteyeceğız.
12. Yağlı tohumların üretimini 
destekleyeceğiz. Girdi maliyetlerini 
düşürerek, ithalat bağımlılığını sona 
erdireceğiz.
13. Yerel tohumların üretimini destek 
leyecek ve üzerindeki kısıtlamaları 
kaldıracağız.
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Güne Bakış Mescit ihaleleri yapıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GELECEĞİNİZ BU SEÇİME BAĞLI
Bu seçimler yetkileri güçlendirilmiş bir 

cumhurbaşkanının seçileceği, parlemento- 
nun yetkilerinin azalacağı, yargının cumhur 
başkanının emrine gireceği, tek adamın 
ülkeyi yöneteceği bir dönemin başlangıcı 
olacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
isteği ile öne alınan seçimler, sonunda AKP 
ile MHP arasında oluşan Cumhur İttifakı nı 
doğurdu. Daha önce birbirlerine ağıza 
alınmayacak hakaretler eden iki lider, ne 
oldu da bir aya geldi?

Bence bunun nedeni, MHP’nin bölünerek, 
içlerinden koparak Meral Akşener 
başkanlığında oluşan İyi Parti’nin MHP'yi 
bitirme korkusuydu.

Barajı aşamayacak MHP’nin tek kurtulu 
su, AKP’nin şemsiyesi altında “vatan, mil
let" edebiyatı ile meclise girebilme, yapılan 
pazarlıklar sonucu eğer Erdogan Cumhur 
başkanı seçilirse kurulacak hükümette belli 
bakanlıkların kendilerine verilmesini 
sağlamaktı.

Gelişmiş hiçbir demokraside olmayan 
yüzde 10 barajı bir çok küçük partinin par
lamentoda temsil edilmemesi demekti.
Ama, AKP seçimler öncesi barajı 
düşürmedi.

Erdoğan’ın yüzde 51’ aşamayacağını 
bildiği için MHP ile istemeyerek de olsa bir 
ittifak yapmak zorunda kaldı.

Bu durum muhalefetteki CHP, İyi Parti ve 
Saadet Partisi’nin de Millet İttifakını 
doğmasına neden oldu.

Şimdi bir yanda tek adam rejimi isteyen 
cumhur ittifakı, diğer yanda tekrar par
lamenter demokrasiye dönmek isteyenlerin 
ittifakı ile seçimlere gidiyoruz. Millet ittifakı 
içindeki 3 partinin Cumhurbaşkanı adayları 
ayrı ayrı birinci turda şanslarını deneyecek
ler.

Ancak, bugüne kadar yapılan mitingler ve 
tv. konuşmalarında, CHP adayı Muharrem 
İnce’nin yüksek performansı ile dengeler 
değişti.

16 yıllık AKP iktidarının değişmez lideri 
Erdoğan bu seçimlerde bitkin ve yorgun.

Konuşacak konu bulamıyor, tek konusu 
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu.

Devletin tüm imkanlarını kullanan iktidara 
karşı mücadele veren muhalefet, önde 
görülüyor.

Önceki gün İzmir’deki miting birçok 
kararsızın artık kararını verdiğini gösterdi.

Türkiye de bir değişim rüzgarları esiyor. 
Bugün İnce’nin yapılacağı İstanbul 

mitingi, bence bu seçimin kaderini belli 
edecek.

Soğanı 5 liraya, patatesi 7 liraya çıkaran 
bu iktidar, 2 liralarda aldığı doları 4 lira 70 
kuruşta tutamıyor.

Benzin 6 Hra 30 kuruşlarda.
Halk her gün daha da fakirleşiyor.
AKP ekonomiyi artık yönetemiyor.
Tüm bunlar, değişimin zorunlu oldu 

ğunun işareti.
Her şey ortada.
Siz seçmenler yarın sandığa giderek ken

dinizin ve Türkiye’nin kaderinibelirleye- 
ceksiniz

Ya dev»M, ya da TAMAM diyeceksiniz 
Bence artık değişim zamanı.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptın 
lacak mescitler ile 
ilgili ihale dün 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi Salo
nunda yapılan ilk 
ihale saat 10.oo 
ihale Komisyonu 
huzurunda yapıldı. 
İlçemize bağlı 
Adliye, Güvenli, 
Gençali ve Kumsaz 
mahallelerine yapıla 
cak Mescit ve WC 
ler için ihale ye 7 
firma katıldı.
Kapalı zarf usulü ile 
yapılan ihalede en 
düşük fiyatı veren 
firmanın evrakları 
nın incelenmesi için 
komisyonun pazar

iSW'iiimlwiiBiiii
Engelli ve eski 
hükümlü 
çalıştırmayan iş 
yerlerinden tahsil 
edilen idari para 
cezaları fonundan 
engellilerin mesleki 
eğitim ve rehabilita
syonu ile işe ve iş 
yerine uyumlarının 
sağlanması ve 
kendi işini kurma 
lan için hazırlana 
cak projelere 
destek devam 
ediyor.
Bu kapsamda 
Çalışma ve İş Ku
rumu Gemlik 
Hizmet Merkezi 
Hizmet Bölgesinde 
faaliyet gösteren 
Aund TeknikTekstil 
Fabrikası “Engelli 
Destek Teknoloji
leri” kapsamında 
proje hazırlayarak,

GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 
23/12/2013 tarih ve 0205795 makbuz 
25/12/2013 tarih ve 0205888 makbuz 
25/12/2013 tarih ve 0205894 makbuz 
25/12/2013 tarih ve 0205887 makbuz 
asalları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

CONFETTI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.A.Ş.
OSB ALİ OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO:5 NİLÜFER/ BURSA

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

HURİYE NUR KAYALI

tesi günü yeniden 
toplanarak karar 
vereceği öğrenildi, 
öte yandan, Şahin 
tepe Motokros 
alanına ve Umurbey 
Atış Poligonu 
mevkiinde yapıla 
cak mescit ile 
WC’ler için de dün 
öğleden sonra saat 

engelli ve eski 
hükümlü çalıştırma 
yan işverenlerden 
tahsil edilen idari 
para cezalarını 
kullanmayı yetkili 
komisyonu sundu.

PROJE KABUL 
EDİLDİ
Komisyon, Aunde 
Teknik ve Tekstil 
Fabrikası yöneti
minin bu projesini 
kabul etti.

14.30 da ikinci 
ihaleye ise 9 
firmanın katıldığı 
öğrenildi.
Bu ihalede de en 
düşük fiyat veren 
firmave onun üze 
rinde teklif veren 
firmaların dosyaları 
incelendikten sonra 
İhale Komisyonca

İŞKUR Gemlik Hiz 
met Merkezi Müdü 
rü Ünver Ünver ve 
Aunde Genel Müdü 
rü Ertuğrul Düz 
ce’nin katılımlarıyla 
gerçekleşen imza 
töreniyle projenin 
hayata geçirli 
mesi için hazır 
lanan sözleşme 
imzalandı.
Hazırlanan proje ile 
sanayide dikiş 
işlemlerinde 

ihale kesinleştir! 
lecek. Sonuçların 
pazartesi günü belli 
olması bekleniyor.

ARSA SATIŞI 
PAZARLIĞA KALDI

Öte yandan, Gemlik 
Belediyesine En- 
gürücük Köyünden 
geçen ihale bedeli 5 
milyon lira olan, 
104 ada 4 parsel 
deki 9 bin 443 
metrekare arsanın 
Encümen huzu
runda saat 9.oo da 
yapılan satışına 
katılan olmadı. 
İhale bir ay sonra 
pazarlık usulü ile 
yeniden satışa 
çıkarılacak.

kullanılan düz 
dikiş makineleri 
yerine yeni alınacak 
CNC dikim makine
sine yapılacak 
geliştirme ile el 
butonu ilavesi 
yapılacak.
Makinedeki ayak 
pedalı devre dışı 
kalacak.
Böylece makine 
sadece elle ku
manda edilebilir 
olacak. Bu sayede 
çjikim operatörü 
olarak ayak ve 
bacaklarından en
gelli çalışanların is
tihdam edilmesine 
olanak sağlanacak. 
Proje kapsamında 
istihdam edilen en
gelli vatandaşları 
İŞKUR tarafindan 
mesleki eğitim 
kurlu verilecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ira Malili ji'nden tımıın! Hatta sim açık alacalı
24 Haziran 2018 
tarihinde yapılacak 
olan Cumhurbaş 
kanı Seçimi ve* 
27.Dönem 
Milletvekili Genel 
Seçimi ile 30 Hazi
ran -1 Temmuz 
2018 tarihlerindeki 
Yüksek Öğretim 
Kurumlan Sınavları 
nedeniyle ortaya 
çıkabilecek olan acil 
kimlik kartı talep
lerini karşılamak 
amacıyla nüfus 
müdürlükleri bu 
tarihlere rastlayan

hafta sonlarında 
açık bulunduru 
lacaktır. Kimlik kartı 
müracaatlarına 
ilişkin değerli 
kağıt bedeli 
tahsilatının; Vergi 
Dairesi Müdürlük
lerince, anlaşmalı 
bankalar ve 
https://ivd.gov.tr 
internet adresi 
üzerinden yapıla 
maması halinde, 
değerli kağıt bedeli 
tahsilatı yapılma 
dan vatandaşları 
mızın Türkiye

Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı 
müracaatının 
alınması sağlana 
cak olup; başvuru 
sahibi teslim 
alacağı Geçici 
Kimlik Belgesi ile 
işlemlerinin 
gerçekleştire 
bilecektir. İlk mesai 
gününde değerli 
kağıt bedelinin 
yatırılmaması 
halinde kimlik 
kartı başvuru 
su iptal edile 
çektir.

BursaBav seterlerinde saat değişikliği
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ, 
57. Uluslararası 
Bursa Festivali 
boyunca 'vatandaş 
ların evlerine rahat 
ulaşabilmeleri 
amacıyla* BursaRay 
seferlerini gece 
01.15';e kadar 
uzattı.
Vatandaşların her 
şart ve mevsimde 
konforlu ulaşım 
hizmeti almasını 
hedefleyen 
Büyükşehir

Belediyesi, 57. 
Uluslararası Bursa 
Festivali boyunca 
*BursaRay';ın daha 
fazla kullanabilmesi 
için* sefer saat
lerinde düzenle 
meye gitti. Festival 
boyunca metro se
ferleri, gece 01.15';e 
kadar uzatıldı. 
Sadece festival 
boyunca geçerli 
olacak yeni tarifede, 
tramvayın hareket 
saatleri şu şekilde 
belirlendi;
" Emek-Arabayatağı,

Üniversite-Kestel, 
Kestel-Üniversite 
00.00,00.15, 
00.30,00.45;

Arabayatağı-Emek 
00.03, 00.18, 00.35, 
00.51, 01.05; 
Şehreküstü-

Arabayatağı-Kestel 
00.03, 00.13, 00.23, 
00.30, 00.38, 00.45, 
00.53, 01.00, 01.08,

01.15; Şehreküstü- 
Üniversite 00.05, 
00.22, 00.37,00.52, 
01.07;
Şehreküstü-Emek 
00.13,00.28,00.44, 
01.00,01.14;
Merinos-
Arabayatağı-Kestel 
00.08,00.19, 00.26, 
00.34,00.41,00.49, 
00.56,01.04, 01.11;
Merinos-Üniversite 
00.09,00.25, 00.40, 
00.55,01.10;
Merinos-Emek 
00.02, 00.17, 00.32, 
00.48, 01.04, 01.18"

TirtiB'M ilt kedi tedavi ünitesi Bursa'da miIiiii
Türkiye'nin ilk kedi 
tedavi ünitesi Os- 
mangazi Belediyesi 
tarafından Bursa'da 
açılıyor.
Osmangazi 
Belediyesi Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal 
Yaşam ve Tedavi 
Merkezi bünyesinde 
kurulan kedi tedavi 
ünitesi, Türkiye'de 
bir ilk olacak. Avru 
pa'nın en büyük ve 
en modern tesisi 
olan Osmangazi 
Belediyesi Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal 
Yaşam ve Tedavi 
Merkezi, binlerce 

can dostuna sahip 
çıkmaya devam 
ediyor. Sokak 
hayvanlarına 10 
yıldır hizmet veren 
merkez, yine bir ilke 
imza atıyor. Merkez 
bünyesinde 
yapımına başlanan 
merkezde sahipsiz 
kediler için yeni 
doğan ünitesinden 
ortopedik rahatsız 
lıkların tedavisine 
kadar birçok ünite 
yer alacak. Ağır 
enfeksiyonlar, yeni 
doğan, ortopedik 
rahatsızlıkların te
davisi ve üst

solunum yollan 
hastalıkları gibi 
ünitelerinin 
bulunacağı bina 
hakkında bilgi veren 
Osmangazi 
Belediye Başkanı

Mustafa Dündar, 
"Kedilerle ilgili yeni 
bir bina inşa ediy
oruz. Şu an iç 
dizaynının 
tamamlanması 
kaldı. Bir önceki 

yerinde kedi ve 
köpekler aynı 
alanda bakımları 
yapılıyordu. Bu 
merkezin 
açılmasıyla birlikte 
diğer binada sadece 

köpeklerin bakımı 
gerçekleştirilecek. 
120 metrekare 
kullanım alanı olan 
yeni binada ise 
4 oda ve bir 
muayene odası 
olacak. Türkiye'de 
ilk defa Bursa'da 
inşa edilen bu bina 
önümüzdeki 2 ay 
içerisinde hizmet 
vermeye 
başlayacak.
Yaklaşık 150 bin 
liraya mal olan bu 
binada kedilere 
mahsus kullanılan 
alet ve malzemeler 
bulunacak" dedi.

https://ivd.gov.tr
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Basa Mliii ile ilgili vmartaslanı mail
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, şehir içi 
güzergahlardaki 
trafik ve yol duru 
mu hakkında 
uyanlarda bulundu. 
Bursa şehirlerarası 
ve şehir içi güzer
gahlarda trafik ve 
yol durumu hak 
kında açıklama 
şöyle:

-KARAYOLLAR114. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Bursa 
Çevre Otoyolunun 
4-5. Km'leri 
Arasında (TURAN 
Köy Kavşağı Kes
imi) Heyelan Islah 
Çalışmaları Sebe
biyle Ankara-Bursa 
istikameti Trafiğe 
Kapatılacak Olup, 
Trafik Akışı Diğer 
Taşıma Kolundan 
İki Yönlü Olarak 
Sağlanacaktır.

-KARAYOLLAR114. 
Bölge Müdürlü 
gü nce, Bursa- 
Uludağ Yolunun 13- 
16. Km'leri Arasın 
da Devam Eden 
Üstyapı Çalışmaları 
Sebebiyle Belirli 
Noktalarda Şerit 
Daraltması 
Yapılmıştır.

■KARAYOLLAR114. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Otoyol 
Bursa-Ankara Yolu
nun 49-53. Km'leri 
Arasında Devam 
Eden Köprü Çalış 
maları Bünyesinde

Bursa'da lıaniilılar 
için ücretsiz telaııi
merkezi yanılacak

Mesudiye Alt Geçit 
Çalışmalarına 
Başlanılmış Olup, 
Yolun 25-26. Km'leri 
Arasında Trafik Akı 
şı Bölünmüş Yolun 
Bir Bölümünden İki 
Yönlü Olarak 
Sağlanmaktadır.

-KARAYOLLAR114. 
Bölge Müdürlü 
ğü'nce, Bursa- 
Yalova Yolunun 32- 
34. Km'leri Arasın 
da Dürdane Kov 
Yolu Ayrımı Köprü 
lü Kavşağı Yapım 
İşi* Ne Başlanılmış 
Olup Kavşak Orta 
Ayak İmalatı Sebe
biyle Her İki Yönde 
Orta Refüj Kenarın 
da Birer Şerit 
Kapatılmıştır.

-KARAYOLLAR114. 
Bölge 
Müdürlüğü'nce, 
Bursa Yalova Yolu 
Pınar Köprülü 
Kavşak Çalışması 
Nedeni İle 3. Pınar 
Caddesi'nin Yalova

Yoluna Çıkış Kesimi 
Araç Trafiğine 
Kapatılacak Olup, 
Trafik Akışı Alter
natif Güzergahtan 
Sağlanmaktadır.

-DEVLET Demir 
Yollarının 
"BANDIRMA- 
BURSA-AYAZMA- 
OSMANELİ Hızlı 
Tren Projesi" 
Kapsamında, Mu
danya Yolu Cad. 
Üzerinde Bulunan 1 
Numaralı Viyadük 
Çalışması Nedeni 
İle Trafik Akışı 
Servis Yollarından 
Sağlanmaktadır.

-KENT Meydanı - 
Terminal Arasında 
Sürdürülen T2 Hafif 
Raylı Sistem Hattı 
ÇalışmasıNedeni İle 
İstanbul Yolu Üz
erinde Şerit Dar
altma 
Yapılmaktadır.

-YILDIRIM ilçesi 
Kurtoğlu Ve Yeşil

Mahallesi'nde 
"YEŞİL Caddesi 
Cephe 
Sağlıklaştırma 
Uygulama Yapım 
İşi" Kapsamında 
Şerit Daraltma 
Uygulanmaktadır.

-OSMANGAZİ 
İlçesi, Tahtakale 
Mahallesi, Hacı 
Seyfettin Camii'nin 
Restorasyon İşi 
Kapsamında, Vezir-I 
Caddesi Trafiğe 
Kapatılacaktır.

Sürücülerimizin 
Kent İçi Hız Limit
lerine Uymaları Ve 
Kontrollü Seyir Et
meleri, Çalışma 
Yapılan Güzer
gahlarda Dikkatli Ve 
Duyarlı Olunması, 
Trafik İşaret Ve 
İşaretçilerine 
Uymaları, Bilgi 
Levhaları ile 
Gösterilmiş Alter
natif Güzergahları 
Tercih Etmeleri 
Gerekmektedir.

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
RAYAN BULAŞIKÇI 

ABANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇMĞLAREVYEMEKLERİ 
İstiklal Caddesi No: 19 

5136950

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube 
Başkanı Dr. Serhat Yamalı, bağımlıların 
ücretsiz tedavi olabileceği bir bağımlılık 
rehabilitasyon merkezinin açılması için 
kollan sıvadı. Bursa Valisi İzzettin 
Küçük ile görüşen Dr. Yamalı, "Türkiye 
Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi" pro
jesinin ilk adımını attıklarını kaydetti. 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube 
Başkanı Dr. Serhat Yamalı, bağımlıların 
ücretsiz rehabilite ve tedavi edildiği 
"Türkiye bağımlılık Rehabilitasyon 
Merkezi" modelinin Bursa'da da hayata 
geçirilmesi için Vali izzettin Küçük ile 
görüştü. Vali Küçük'ten destek alan Dr. 
Yamalı, çalışmaların başladığını ve arsa 
temin edilmesi durumunda 2018 yılında 
temel atılacağını belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Yamalı, 
"Bursa Valisi Sayın İzzettin Küçük beyle 
Yeşilay olarak görüştük. Yeşilay'ın 
dünyadaki benzer uygulamaları ince
leyip ülkemizin sosyokültürel şartlarına 
uygun olarak milli bir model olarak 
oluşturduğu Türkiye Bağımlılık Rehabili 
tasyon Merkezi' Modelini sunduk. Bur
sa'da da bir Bağımlılık Rehabilitasyon 
Merkezi açılması için görüşmemiz oldu. 
Sayın Valimiz çok olumlu karşıladı. 2018 
yılı içinde, Yeşilay olarak binayı ve 
işletmesini ücretsiz olarak yapacağız. 
Bağımlılar burada ücretsiz tedavi ve re
habilitasyon görecekler. Arsa için 
Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne teklif 
götürüldü. Arsa temin edilirse 2018 yılı 
içerisinde binanın temeli atılıp en kısa 
sürede hizmete açmayı planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

KAŞCDC G€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KASEL-ER 
UYGUM FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
»tIKlal Caddesi Bora 3 o Kak No:S/A 

Tel : (0.224) 513 06 63 CSEIWILJK

Fâteebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
vnWiMrr • •• - -........ • .................. ~ -
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Hurda araç teşviğinde 0111 indirimi haşladı
Kamuoyunda 
'Hurda araç teşviki' 
olarak bilinen 46 ve 
daha büyük yaştaki 
bazı araçların ihraç 
edilmesi ya da hur
daya çıkartılmasına 
bağlı olarak yeni 
araç atımında 10 bin 
liraya kadar Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) indirimi 
uygulaması başladı. 
Vatandaşların en 
çok merak ettiği 
konuların başında 
gelen hurda araç 
teşviğindeki ÖTV in
diriminden hangi 
araçların yararlana 
cağı konusuyla ilgili 
olarak Konya Genç 
Mali Müşavirler 
Platformu tarafın 
dan yapılan 
açıklamada, 16 ve 
daha büyük yaştaki 

bazı araçların ihraç 
edilmesi ya da hur
daya çıkartılmasına 
bağlı olarak yeni 
araç atımında 10 bin 
liraya kadar ÖTV in
dirimi uygulandığı 
belirtildi.
ARACIN MODELİ 
KRİTER ALINACAK 
Teşvik 
değerlendirmesi 
araçların yaşı, tescil 
işleminin yapıldığı 
yıl dikkate 
alınmadan, tescil 
belgesinde yazılı 
model yılında aracın 
bir yaşında olduğu 
kabul edilerek 
yapılacak. Bu du
rumda 2018 yılında 
2003 model ve daha 
eski model araçla 
rın, 2019 yılında ise 
2004 model ve daha 
eski model araçların

ihraç edilmesi veya 
hurdaya çıkartılma 
sı halinde düzen
lemeden yararianı 
labilecek. Trafiğe 
çıktıkları yıldan 
daha sonraki yılın 
model yılını haiz 
olan araçların 
yaşının hesaplan 
masında da tescil 
belgesinde yazılı 
model yılı dikkate 

alınacak. Madde 
kapsamında yeni 
alınacak aracın, 
ihraç edilen veya 
hurdaya çıkartılan 
araçla aynı cins 
olması gerekecek. 
Aracın kamyonet 
cinsi bir araç olması 
halinde, düzenleme
den sadece kamyo
net cinsi yeni bir 
aracın ilk

iktisabında 
yararlanılabilecek. 
Otomobil sınıfı yeni 
alınacak aracın 
motor silindir hacmi 
nin bin 600 santime- 
treküp ve altında 
olması gerekecek. 
Yeni alınacak aynı 
cins aracın sadece 
elektrik motorlu 
olması durumunda, 
motor gücü 
sınırlaması olmak 
sızın düzenlemeden 
yararianı labilecek. 
İhraç edilen veya 
hurdaya çıkartılan 
araçta herhangi bir 
motor silindir hacmi 
sınırlaması olmaya
cak. Düzenlemeden 
yararlanma hakkı, 
trafik sicilinde 
adlarına araç kayıtlı 
olan kişilere ait 
olup, başkasına

devredilemeyeceği 
belirtildi.
HURDA 

TEŞVİĞİNDE ÜST 
SINIR 10 BİN LİRA 
Yeni alınacak aracın 
vergisiz fiyatı 46 bin 
liranın altındaysa 
teşvik tutarı 10 bin 
lira olacak. Vergisiz 
fiyatı 46 bin ile 80 
bin lira arasında ise 
8 bin lira, vergisiz 
fiyatı 80 bin lirayı 
aşıyorsa da 3 bin 
lira ÖTV indirimi 
sağlanacak.
Bunların dışında 
kalan kamyon, 
kamyonet, tır 
çekicileri, van, 
panelvan, minibüs, 
otobüs gibi araçlar 
için ise ÖTV 
matrahına 
bakılmaksızın 10 
bin liralık indirim

Zorunlu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik
Zorunlu trafik sig
orta poliçesinin il
gili mevzuat çerçe 
vesinde sonlandınl 
ması durumunda, 
sigorta şirketine 
tahakkuk eden prim 
25 liradan az ola
mayacak. 
Zorunlu trafik sig
orta poliçesinin il
gili mevzuat 
çerçevesinde

sonlandırılması du
rumunda, sigorta 
şirketine tahakkuk 
eden prim 25 lira 
dan az olamayacak. 
Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk 
Sigortasında Tarife 
Uygulama Esasları 
Hakkında Yönet
melikte değişikliğe 
gidildi. Hazine

Müsteşarlığının 
konuya ilişkin 
yönetmelik deği 
şikliği, Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, 
sigorta poliçesinin 
ilgili mevzuat çerçe 
vesinde sonlandınl 
ması durumunda, 
sigorta şirketine 
tahakkuk eden prim

25 liradan az ola
mayacak. Bu primin 
20 lirası acente 
komisyonu olarak 
tahakkuk ettirilecek. 
Öte yandan, 
Müsteşarlığın, Sig
orta Bilgi ve Göze
tim Merkezi Yönet 
meliğinde Deği 
şiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği de 
Resmi Gazetede'de 

yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikle Sig
orta Bilgi ve Göze
tim Merkezinin 
Yönetim Komite 
sinin yapısında 
değişiklik yapıldı. 
Buna göre, Yönetim 
Komitesi beş üye
den oluşacak. Bu 
üyeler, birliğe üye 
sigorta ve emeklilik 

şirketlerinin genel 
müdür niteliğini 
haiz personeli 
arasından Hayat 
Dışı Yönetim 
Komitesi ile Hayat 
ve Emeklilik Yöne
tim Komitesince 
seçilecek birer üye, 
müsteşarlıkça belir
lenecek iki üye ve 
merkez müdürün
den oluşacak.
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27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Gemlik oy dağılımı: AKP 27.374 (%38.38), CHP 20.094 (%28.17), İyi Parti 8.393(%11.77) 
MHP 8.131 (%11.40) HDP 4.359 (%6.11), Saadet 1.511 (%2.12), Vatan Partisi 229 (%0.32), HÜRPA 221 (%0.31)

Gemlik “Erdoğan" dedi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KAZANAN ERDOĞAN OLDU
Yaklaşık bir buçuk ay süren seçim propa 

ganda dönemi ardından yapılan baskın 
erken seçimler dün gerçekleşti.

Ülkeyi 16 yıl tek başına yöneten AKP ikti 
dan ve onun Cumhurbaşkanı adayı Recep 
Tayyip Erdoğan ile MHP'nin oluşturduğu 
Cumhur İttifakı karşısında, CHP, İyi Parti 
ve Saadet Partisl’nln oluşturduğu Millet 
İttifakı arasında kıyasıya geçen seçim 
propaganda dönemi, dün sandıkta 
sonuçlandı.

Bir yanda Başkanlık Sistemi'ne geçişi 
savunanlar, öbür yanda Başkanlık Sistemi 
ni uygulamayacağını açıklayan ve güçlü 
parlamenter sistemi savunanlar arasında 
geçen yarışın galibi Erdoğan oldu. 4’de

CHP'NİN 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
MUHARREM İNCE

İYİ PARTİ'NİN 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
MERAL AKŞENER

HDP’NİN 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
SELAHATTİN 

DEMİRTAŞ

SAADET PARTİSİ 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
TEMEL 

KARAMOLLAOÖLU

VATAN PARTİSİ 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
DOĞU PERİNÇEK

AK PARTİ 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
TAYYİP ERDOĞAN

28.008(%39.24) 5.341(%7.48) 34.642 (%48,54) 2.215(%3.10) 999(%1.40) 169(%0.24)

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri dün yapıldı. Saat O8.00 
de başlayan oy verme işleminde Gemlik’te 82 bin 391 bin seçmen, 236 sandıkta 
oy kullandı. Oy kullanma oranının yüzde 90 lara ulaştığı seçimler ilçemizde 
sakin geçti. Yüksek Seçim Kurulunun Seçim sonuçlarını açıklamada gecikmesi 
karşısında basın yayın kuruluşlarına AA dan gelen sonuçlarla Cumhur İttifakının 
yüzde 52.52 ile Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı 
seçildiğini duyurdu. 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde ilçemizden AKP Bursa 
2.Bölge 4. sıra milletvekili adayı Zafer Işık, milletvekili seçilerek, uzun yıllar 
sonra ilçemizi TBMM de temsil etme hakkını elde etti. Haberi sayfa 2’de

g v\ SAĞLIK
S i GO RTaeiLIK

gg erdogansaglik@hotmail.com

□ +90 532 414 36 28
& +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39

TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 

GÜVENİLİR ADRESİ

h Cd. No: M GEMLİK
f Şube T Ör/Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok, No: 10/B GEMLİK
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27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Gemlik oy dağılımı: AKP 27.374 (%38.38), CHP 20.094 (%28.17), 
İyi Parti 8.393(%11.77), MHP 8.131 (%11.40) HDP 4.359 (%6.11), Saadet 1.511 (%2.12), 

Vatan Partisi 229 (%0.32), HÜRPA 221 (%0.31)

Gemlik “Erdoğan" dedi

CHP’NİN 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
MUHARREM İNCE

İYİ PARTİ’NİN 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
MERAL AKŞENER

AK PARTİ 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
TAYYİP ERDOĞAN

HDP’NİN 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
SELAHATTİN 

DEMİRTAŞ

SAADET PARTİSİ 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
TEMEL 

KARAMOLLAOĞLU

VATAN PARTİSİ 
CUMHURBAŞKANI 

ADAYI 
DOĞU PERİNÇEK

2S.M8(%J9.M) 5.341(%7.48) 34.642 |W,54) 2.215(tt10) 999(%1.40) 169|M.24)

Cumhurbaşkanlığı, 
ve 27. dönem mil
letvekili seçimleri 
dün yapıldı.
Yer yer olayların 
yaşandığı cumhur 
başkanlığı ve mil
letvekili seçimleri 
için seçmenlerin oy 
kullanması saat 
8.oo de başladı. 
Gemlik’te 82 bin 
391 bin seçmen, 
236 sandıkta oy 
kullandı.
Havanın güzel 
olması nedeniyle 
seçmenler erken 

i saatlerde sandık 
başına giderek, 
oylarını kullandılar. 
Oy kullanma 
oranının yüzde 90 
lara ulaştığı 
seçimler ilçemizde 
sakin geçti.
Sandık kurullarında 
yapılan bazı uygula
malar şikayetlere 
neden olurken, 
genelde ilçemizde 
seçimler olaysız 
geçti.
Siya; partilerin ilçe 
başk •iri, kendi 

mahallelerindeki 
okullarda oylarını 
kullandıktan sonra, 
seçimleri izlediler.

ENGELLİ VE 
HASTALAR 
EVLERİNDE OY 
KULLANDI 
Engelli ve 
rahatsızlığı ne
deniyle yataktan 
kalkamayan seç
menlerin ilk kez ev
lerinde oy kullan 
dığı bu seçimlerde 
seyyar sandıklar 
oluşturuldu, 
ilçe Seçim Kuru- 
lu’na başvuran aile 
hekimliğinden rapor 
alan seçmenlerin 
bulunduğu konut
lara seyyar sandık 
lar götürülerek, 
parti temsilcisi ve 
polis eşliğinde 
oylarını kullanma 
lan sağlandı.

SANDIKLAR 
AÇILDI 
Saat 17.00 ye kadar 
seçmenler oylarını 
kullanmaları üzeri 

ne, sandıklarda oy 
kullanma işlemine 
son verildi.
Sandık kurulları, 
seçmen listelerinde 
oy kullananların 
imzalarını belirle 
yerek, kullanılan 
oylan sayarak seç
men listeleri ile, 
kullanılan oyları 
karşılaştırarak tu
tanak altına aldıktan 
sonra, zarflar 
açılarak kullanılan 
Cumhurbaşkanı ve 
milletvekili oylarının 
sayımına geçildi. 
Önce sayılan 
Cumhurbaşkanlığı 
oy pusulalarında 
seçmenlerin Muhar
rem İnce ile Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
diğer adaylardan 
daha çok oy verdik
leri gözlendi.
Seçim yasakları 
Yüksek Seçim Ku
rulu kararıyla saat 
18.45 den sonra 
kaldırılarak, 
basın yayın 
kuruluşlarında 
seçim sonuçları ile 

ilgili*gelen bilgiler 
yayınlanmaya 
başladı.
Yüksek Seçim Ku
rulunun Seçim 
sonuçlarını açıkla 
mada gecikmesi 
karşısında basın 
yayın kuruluşlarına 
AA dan gelen 
sonuçlarla Cumhur 
İttifakının yüzde 
52.52 ile Cumhur 
başkanı adayı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın cumhur 
başkanı seçildiğini 
duyurdu.
Bunun üzerine, saat 
10.30 sıralarında 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ünlü 
balkon konuşma 
sini yaparak 80 
milyona hizmet 
edeceğini duyurdu. 
Cumhurbaşkanının 
balkon konuşması 
yaptığı sırada ise 
Gemlik İskele 
Meydanı’nda 
toplanan AKP’liler 
havai fişeklerle 
zaferlerini kut
larken, araç 

konvoylarıyla geç 
saatlere kadar Gem
lik caddelerinde 
seçim sonuçlarını 
kutladılar.
Bu arada, İstiklal 
Caddesi ve şehrin 
bir çok yerinde kut
lamalara silah ve 
tüfekler ile ateş 
ederek, katılanlar 
oldu.
CHP ilçe binası 
önünden araçlarla 
geçen gençlerin el 
kol hareketi 
yapması üzerine, iki 
grup arasında kısa 
süren kavga 
yaşandı.
İlçe Seçim Kurulu 
seçim sonuçlarını 
bilgisayar sistemine 
saat 24.00 sırala 
rında işleyerek 
sonuçları Bursa İl 
Kurumuna ve sis
tem üzerinden tüm 
siyasi partilere 
bildirdi.

ZAFER IŞIK 
MİLLETVEKİLİ 
27. Dönem Mil
letvekili seçim

lerinde ilçemizden 
AKP Bursa 2.Bölge 
4. sıra milletvekili 
adayı Zafer Işık, mil
letvekili seçilerek, 
uzun yıllar sonra 
ilçemizi TBMM de 
temsil etme hakkını 
elde etti.
Öte yandan, yapılan 
seçimlerde Bursa’- 
dan Hakan Çavuşoğ 
lu, H. Yavuz Göz 
geç, Refik Özen, 
Ahmet Kılıç, Vildan 
Yılmaz gürel, Atilla 
Ödünç, M. Müfit 
Aydın, Efkan Ala, 
Mustafa Esgin, 
Osman Mesten, 
Zafer Işık, 
CHP’den Lale 
Karabıyık, Erkan 
Aydın, Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu, 
Yüksel Özkan, 
Orhan Sanbal, 
MHP’den İsmet 
Büyükataman, 
Mustafa Hidayet 
Vahapoğlu, İyi 
Parti’den İsmail 
Tatlıoğlu, İsmail 
Kamil Erozan mil
letvekili oldular.
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Düğünden önce sandığa lioswiar
Bu seçimlerde ilk 
kez yürürlüğe giren 
seyyar sandık 
uygulamasıyla Bur- 
sa'da rahatsızlığı 
sebebiyle oy kullan
maya gidemeyen 93 
yaşındaki Hasan 
Kayrak, evinde 
oyunu kullandı. 
Cumhurbaşkanlığı 
ve 27. Dönem 
Milletvekilliği seçimi 
için oy verme işlemi 
devam ediyor. Yük
sek Seçim Kuru- 
lu'nca (YSK) ilk kez 
kullanılan seyyar 
sandık uygulaması 
kapsamında Bur- 
sa'da 8801 nolu 
seyyar sandık ku
rulu, sabahın erken 
saatlerinde hazırlık 
lannı tamamladı. 10

kişiden oluşan 
kurul, daha önceden 
başvuru yapan en
geli ya da hastalığı 
sebebiyle yatalak 
olan kişilerin evle 
rine oy kullanabil 
mesi için seyyar 
sandık ve seyyar 
paravan götürüyor. 
Osmangazi 
ilçesinde ikamet 

eden ve rahatsızlığı 
sebebiyle evinde 
oyunu kullanan 93 
yaşındaki Hasan 
Kayrak, bu yıl ilk 
kez rahatsızlığı se
bebiyle okula 
gidemediğini ifade 
belirterek, sandığın 
eve getirebileceğini 
duyduğunda 
sevindiğini söyledi.

Bursa'da çiçeği bur
nunda bir çift, 
düğün öncesi 
sandığa koşarak 
vatandaşlık görevini 
yerine getirdi. Gelin
lik ve damatlıkla 
genç çifti sandıkta 
görenler şaşkınlı 
ğını gizleyemedi. 
Nilüfer Yolçatı Ma- 
hallesi'nde oturan 
Seyhan Ok (32) 
Engin Gençeli (35), 
6 ay önce nikah için 
bugüne tarih aldı. 
Düğün hazırlıklarını 
tamamlayan çift, 
Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekilliği 
Seçimi ile düğün 
tarihi aynı güne 
denk gelince 
şaşkınlık yaşadı. 
Nikahın iptal olma

ihtimali üzerine 
belediye ile görüşen 
çift, normal yaşamın 
devam edeceği 
haberini alınca 
düğünlerini 
ertelemedi. Düğün 
için hazırlıklarını 
tamamlayan çift, 

nikah öncesi oy 
kullanacakları 
Yolçatı Şehit 
Coşkun Çalı İlkoku
lunun yolunu tuttu. 
Gelinlik ve 
damatlıkla genç çifti 
karşısında görenler 
ise sürpriz yaşadı.

Sandık başında kavga çıktı! Polis4cmıalovnıısulasıelewıli
Kocaeli'nin Gölcük 
ilçesinde, sandık 
müşahitleri arasın 
da çıkan kavga, 
polisin müdahale
siyle büyümeden 
önlendi.
Olay, Gölcük ilçesi 
Değirmendere Uğur 
Mumcu Ortaoku- 
lu'nda meydana 
geldi. Sandık 
müşahitleri arasın 
da bilinmeyen bir 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışma 
sırasında müşahit 
lerden biri, diğerine

BaDasininyerineohullaninayafcalMi
Cumhurbaşkanlığı 
ve 27. Dönem Mil
letvekili seçimi için 
oy verme işlemi 
08:00 itibariyle 
başlarken, vatan 
daşlar sandıklara 
gitti. Seçime şaibe 
karıştırmak isteyen
ler, müşahitlerin 
dikkati sayesinde 
yakalandı.

yumruk atmaya 
çalıştı. Araya giren 
polisler ve görevli 
ler tarafları uzaklaş 
tirdi. Bu sırada 
araya girenler,

tarafları telkinde 
bulundu.
Sakinleş 
tirilen taraflar, 
tekrar görevlerine 
devam etti.

Suruç ilçesinde 
polisin havaya 
ateş açarak 
durdurduğu oto 
moöılâe, okullara 
götürülmek 
üzere önceden 
mühürlendiği ileri 
sürülen 4 çuval oy 
pusulası ele geçti. 
Suruç'ta havaya 
ateş açılarak 
durdurulan otomo
bilde 4 çuval oy 
pusulası ele geçti 
Şanlıurfa'nın Suruç 
ilçesinde polisin 
havaya ateş açarak 
durdurduğu otomo
bilde, okullara 
götürülmek üzere 
önceden 

mühürlendiği ileri 
sürülen 4 çuval oy 
pusulası ele geçti. 
Otomobildeki 3 kişi 

gözaltına alındı.

ÇUVALLARI YOLA 
ATTILAR 
Dün öğle saat
lerinde, Mızar Ma
hallesi yolu 
üzerindeki Bilge 
llkokulu'na otomo
bille çok sayıda 
mühürlü oy 
pusulası getirileceği 
ve sandıklardaki 
lerle değiştirileceği 
bilgisini alan polis 
ekipleri, harekete 
geçti. Ekipler, okul 
yakınında 27 BSU

52 plakalı otomobile 
dur ihtarında bu
lundu. Aniden 
hızlanan otomobil, 
polisin havaya 
açmasıyla durdu
ruldu. Bu sıra 
da araçta bulu 
nan 3 kişi, çuval 
lardaki oy 
pusulalarını yola 
attı. 4 çuval oy 
pusulası ele 
geçirilen otomo
bildeki 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Polis ekipleri, 
çevrede geniş çaplı 
güvenlik önlemi 
alırken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

BABASININ 
YERİNE OY 
KULLANILDI 
İDDİASI 
İstanbul Üsküdar 
Selami Ali Ortaoku
lunda bir kişinin 
babasının yerine oy 
kullandığı iddia 
edildi. Duruma itiraz 
eden bir vatandaş 

görevlilerle kısa 
süre tartıştı ve 
"Adamı neden gön
derdiniz?” diye 
sordu. Kolluk 
kuvveti olmadığını 
ifade eden görev 
liter, konuyla İlgili 
tutanak tutulduğunu 
söyledi, 
öte yandan Ankara

Çankaya Sokullu 
Mehmet Paşa 
Anadolu Lisesi'nde, 
2425 nolu sandıkta 
listede adı 
olmamasına rağmen 
bir sandık 
görevlisinin "adı 
var” diyerek iki 
kişiye oy kullandır 
dığı iddia edildi.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KAZANAN ERDOĞAN OLDU
Erdoğan’ın ortaya attığı, başkanlık sistemine 

geçiş dönemi bu seçimlerle başladı.
Artık, Türkiye’de parlamenter sistemin üstün 

de bir tek adam rejimi bulunacak.
Güçlendirilmiş yetkilerle donatılmış olan 

Cumhurbaşkanı aslında Başkan, ülkenin kade 
rini kanun hükmünde kararnamelerle tayin 
edebilecek.

Bakanları kendisi seçecek, istediğinde mil
letvekili olmayanları da bakan olabilecek, par- 
lementoyu istediğinde fesh edebilecek, erken 
seçime götürebilecek, yargı üzerinde geniş 
yetkisi olacak, üst düzey bürokratları kendi 
atayacak.

Velhasıl, milletvekillerinin yasama haklarının 
büyük çoğunluğunu kendisi kullanacak.

Bu sistem Türkiye yi ileri demokrasiye 
götürür mü? Bana göre götürmez. Tek adam 
rejimi bizim gibi demokrasisi daha yerine otur 
mamış ülkelerde baskı rejimine döner.

Dilerim ben ve benim gibi düşünenler yanılır.
Bir ülkenin yarısının beğenmediği bir rejimin 

sürdürülebilmesi zordur.
Cumhurbaşkanı yüzde 52.51 oyla başkanlık 

sistemini uygulamaya sokacak.
Karşı görüşteki kitlenin oranı yüzde XdYd'u 

çoğunluktan az. Aşağı yukarı kafa kafaya...
AKP parlamentoya taşıdığı MHP nin istedi 

ğini yapmak zorunda.
Yoksa muhalefete karşı mecliste sıkıntılar 

yaşanacak.
Türkiye ekonomisi dibe vurduğu bir dönem

den geçiyor.
Dış borç 400 milyar doların üzerinde, dolar 4 

i'ıralVOkuruş öo'ıayıarınĞa.
Seçimlerde yine Erdoğan kazandığı için 

doların düşmesini beklemek zor.
Mutfağı yakan bir iktidarın yeniden seçim 

kazanması ise Türkiye ye mahsus bir gerçek.
Gemlikliler Erdoğan’ı yüzde 50 barajı altında 

tuttu. Gemlik ten 34 bin 642 oy alan Erdoğan 
yüzde 48.54 oyda kaldı.

Muharrem İnce ise Türkiye ortalamasından 9 
puan yarta oy a'ıöı ZiemThfte.

28.008 oy alan Ince’nin yüzdesi 39.24 CHP’ 
nin aldığı oy ise, Ince’den düşük, yüzde 28.17

İyi Parti 8 bin 393 oy alırken, MHP 8 bin 131 
oyda kaldı.

Demirtaş’a verilen oylar 2 puan yüksek 
olsaydı, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçil 
mesi ilk turda seçilmesi mümkün olmazdı.

Parlamentoda vekillerin dağılımına 
baktığımız da, AKP 293, CHP 146, HDP 67, 
MHP 49, İyi Parti 45 vekil çıkardı.

Cumhur ittifakının toplam oyu 342 olurken, 
Millet Ittifakı’nın toplamı 258 de kalıyor.

Bu durumda Cumhur ittifakında MHP kilit du
ruma geldi.

Gelelim Bursa milletvekillerinin sayısına.
AKP Bursa da 11 milletvekili çıkarırken, CHP 

5, İyi Parti 2, MHP 2 parlamentoya milletvekili 
soktu.

Gemlik ise yıllar sonra AKP 2. bölge adayı 
Zafer Işık ile Ankara da temsil edilecek.

Bu, G&ffliik için bir teselli olurken, yeni döne
min ülkt.v ne getirip, ne götüreceğini birlikte 
yaşayıp , Geçeğiz.

I.OKSEF 
Uluslararası Proje 
Yarışmasında Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
El if naz Pınar 
Yakupoğlu ve Mert 
Yalnız, Biyoloji 
öğretmenleri Serpil 
Korkmaz ile hazırla 
dıkları proje ile fi
nalde 4. oldular. 
Yarışmada, Türkiye 
dışından Arjantin, 
Azerbeycan,

Gemlik’te Millet Kıraathanesi açıldı
24 Haziran seçim 
kampanyasında 
AKP Cumhurbaş 
kanı adayı olan 
Recep Tayyip Erdo
gan tarafından or
taya atılan Millet 
Kıraathaneleri 
açacakları projesini 
Gemlik Belediyesin 
Cumhuriyet Ma
hallesi 4 Nolu ibn-i 
Sina Aile Sağlık 
Merkezinde açtı. 
Seçimlerden birgün 
önce hizmete açılan 
Millet Kıraathane 
sini eski Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Dr. Mehmet Müez 
zinoğlu, ziyaret 
ederek öğrencilerle 
bir araya geldi. 
Belediye Başkanı ' 
Refik Yılmaz, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, Beledi 
ye Başkan Yardım 
cısı Kadir Erol’un 
yanı sıra Belediye 
meclis üyeleri ve 
çok sayıda öğrenci 
nin de hazır 
bulunduğu ziyarette 
konuşan Ak Parti 
Bursa Milletvekili

Brezilya, Çin, 
Hırvatistan Gürcis
tan, İtalya, Ispanya, 
Hollanda, Ro
manya, Tayvan, 
Tunus, Ukrayna, 
Meksika, Zambia, 
Zimbabwe gibi 24 
ülkeden gelen 
finalistler yarışma 
ya katıldılar. 
"Zeytin Yaprağı 
Ekstraktı ile Anti 
Bakteriye! Ambalaj 
Malzemesi Üretimi"

Dr. Mehmet Müez 
zinoğlu da, Millet 
Kıraathanelerinin 
gençlere gelecekte 
olumlu katkı sağla 
yacağına inan 
dığını söyledi. 
“İnanıyorum ki mil
letçe zorluklara kar 
şı verdiğimiz mü
cadelenin dinamik
lerini gençlerimiz 
bilimde, sanatta, 
sporda, kültürde, 
teknolojide ve 
medeniyet mücade
lesinde verecek” 
diye konuşan 
Müezzinoğlu, “Bu 
bakımdan Millet 
Kıraathaneleri genç 
terimiz için adeta 
birer ilim yuvası. 
Gençlerimiz ilim ve 
adaletten uzaksa 
geçici başarılar 
elde edebilir ama 

konulu çalışma 
larıyla 4. olup, 
teşvik ödülü aldılar. 
Yarışmaya katılan 
öğrenciler Gemlik'e 
ait zeytin, sabun ve 
zeytin ezmesi yöre
sel gibi ürünlerinde 
tanıtımını yapıp, 
kültürel anlamda da 
ilçemizi temsil et
tiler. Öğrencilerin 
başarısı Gemlik 
Hisar Anadolu 
Lisesi’nde sevinçle 

asla kalıcı başarıya 
ulaşamaz. Yol hari 
tamız her zaman 
ilim ve adalet üzeri 
ne olmalıdır. 150 
yıldır biz hep alın 
teri akıttık ama akıl 
terini umursamadık. 
Akıl terini önemse
mezsek, birilerinin 
akıl teri için alın teri 
dökmeye devam 
ederiz” dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da, 
eksikliğini gördük
leri kıraathaneyi, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkla 
maları doğrultu 
sunda kısa sürede 
kente kazandır 
dıklarını söyledi. 
Kıraathanenin 
maliyetinin oldukça 
düşük olduğunu

karşılandı.
Yarışmada 
birinciliği TED 
Antalya Koleji, 
Ecem Aydınlık- 
Zeynep Kazancı, 
ikinci; Ankara ALFA 
Grup Anadolu 
Lisesi Ulaş Mutlu, 
Onur Erkmen, 
Üçüncülüğü İzmir 
Fen Lisesi’nden 
Ceyda Büyüker, 
Ganime Tavşan 
kazandı 

vurgulayan Başkan 
Yılmaz, topluma 
faydası bakımından 
ise getirisinin 
ölçülemeyecek 
derecede olduğunu 
anlattı. Başkan 
Yılmaz, “Halkımız 
bir taraftan ilgi 
duyduğu alana 
ilişkin kitapları 
okurken, bir taraf 
tan da perso 
netimiz ikramlarda 
bulunuyor, içinde 
çayın ve kekin 
yanı sıra çeşitli 
ikram larında 
ücretsiz olarak 
yapıldığı ve 
teknolojik 
imkanların üc 
retsiz bir şekilde 
sunulduğu, insan 
lan miza faydalı 
olacak bir ortam 
oluşturduk” dedi
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Haşan Çetin Temel Lisesi nde mezuniyet coşkusu
I Mb MİM HM MBn MKm IopNh mrSV 49n MU ~/T\ ts. '

2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılının sona 
ermesinin ardından 
Özel Gemlik 
Hasan Çetin Temel 
Lisesi’nin mezu
niyet töreni yapıldı. 
Bu yıl 76 mezun 
veren Özel Gemlik 
Hasan Çetin Temel 
Lisesi’nin mezu
niyet töreni 
geçtiğimiz günlerde 
Konak Sea Gar- 
den’da yapıldı.
Mezuniyet törenine, 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Özel 
Gemlik Hasan Çetin 
Temel Lisesi sahibi 
Hasan Çetin, Okul 
Müdürü Nazım Özer, 
öğretmenler, öğren 

eller ve veliler 
katıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, gecede 
yaptığı konuşmada 
akademik başarının 
yanında okullarda 
sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerin 
yapılmasının çok 
önemli olduğunu 
belirterek, 
çocuklarımızın 
huzurlu, sağlıklı, 
ahlaklı yetiştirilmesi 
ve topluma ve aile
sine hayırlı bireyler 
olmalarını dileyerek, 
üniversiteye girecek 
öğrencilere 
başarılar diledi. 
Özel Gemlik Hasan 
Çetin Temel Lisesi 
sahibi Hasan

Çetin ise yaptığı 
konuşmasında, 
gelecek eğitim ve 
öğretim yılında Özel 
Hasan Çetin 
Anadolu Lisesi’nin 
açılacağı, 2019-2020 
eğitim ve öğretim 
yılında ise ilk, orta 
kurumların da 
açılacağı müjdesini

verdi.
Okul Müdürü Nazım 
Özer, “Ülkemizde ilk 
yıllarını yaşayan 
temel liselerden 
biri olan okulumuz 
Özel Gemlik Hasan 
Çetin Temel Lise 
si’nin üçüncü 
mezunlarını 
uğurlayacağız.

Uyumlu bir dönem 
geçirdik. Bu uyu
mun sağlanmasında 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum. TYT ve 
AYT için de çalışma 
lara büyük bir 
özveri ile devam 
ediyoruz. " diyerek, 
öğrencileri üniver

site sınavlarında 
başarılar diledi.

DOLUNAY DUR 
BİRİNCİ OLDU 
Konuşmaların 
ardından okul birin
cisi Dolunay Dur 
okul kütüğüne yaş 
plaketini çakarken, 
kendisine plaket ve 
çiçek ve başarı bel
gesi takdim edildi. 
Ote yandan, Merve 
Aksu okul İkincisi, 
Pelin Hazal Atlı ise 
okul üçüncüsü 
olarak plaket ve 
başarı belgeleri 
verildi. Daha sonra 
öğrenciler keplerini 
hep birlikte havaya 
atarak, mezun 
olmanın sevincini 
yaşadılar

ffltMWiiHlılıiaiiıtııtllertiiııınHffitılııııııii!>
KYK yönetmeli 
ğindeki değişiklik 
sonrası kurum 
yurtlarındaki 
öğrencilerden tem
muz ve ağustos 
aylarında yurt ücreti 
alınmayacak. 
Kurum yurtlarındaki 
öğrencilerden tem
muz ve ağustos 
aylarına ait yurt 
ücreti alınmayacak.

RESMİ GAZETEDE 
YAYINLANDI

Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Ku- 
rumunun, "Yüksek 
öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumu Yurt 
İdare ve İşletme 
Yönetmeliği'nde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik", Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Yurt 
İdare ve İşletme 
Yönetmeliği’nin 
10'uncu maddesinin 
üçüncü ve beşinci 
fıkraları değiştirildi.

TEMMUZ VE 
AĞUSTOS

AYLARINDA YURT 
ÜCRETİ 
ALINMAYACAK 
Yurt ücretleri aylık 
dönemler halinde 
30 gün üzerinden 

tahakkuk ettirilecek. 
Kurum yurtlarında 
sürekli barın 
dırılan kayıtlı 
öğrencilerden tem
muz ve ağustos 

aylarına ait yurt 
ücreti alınmayacak. 
Kayıt olunan ayla 
kayıt sildirilen ayda 
30 gün üzerinden 
günlük ücret hesabı 

yapılacak. Kayıt 
sildirmelerde ise 
işlem gününden 
sonraki günlerin 
ücreti iade edilecek.

KAYITLI 
KALDIKLARI 
SÜRENİN ÜCRETİ 
ALINACAK 
Yaz okulu, staj ve 
benzeri nedenlerle 
nöbetçi yurtlarda 
kalacak 
öğrencilerden 
Genel Müdürlükçe 
belirlenen usul ve 
esaslar doğrultu 
sunda kayıtlı 
kaldıkları sürenin 
ücreti alınacak.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Müzik Parkı Bursa'ya yakışacak
Nilüfer Belediyesi 
Bursa'ya Müzik 
Parkı kazandırıyor. 
Nilüfer Belediyesi, 
FSM Bulvarı'nda 
müzik temalı bir 
parkı hayata 
geçirmeye hazırla 
nıyor. Çeşitli müzik 
enstrümanlarının 
yer alacağı Nilüfer 
Müzik Parkı'nda 
çalışmalar son 
aşamaya geldi. 
Nilüfer Belediyesi, 
Cumhuriyet Ma
hallesi FSM Bulvarı 
üzerindeki Müzik 
Parkı ile yine örnek 
olacak. Yaklaşık bin 
metrekare alan üz
erinde yapılan 
parkta, üç bloklu 
anfi, süs havuzu, 
dinlenme ve 
faaliyet alanı bu
lunuyor. Vurmalı 
çalgılar, ayaklı 
piyanonun de

bulunduğu parkta 
Zeki Müren ve 
Müzeyyen Senar da 
unutulmadı. Parkta 
bulunan özel 
tasarım banklarda 
oturulunca iki 
büyük ismin 
şarkıları çalacak. 
Su ve ışık gösteri
lerinin süsleyeceği 
arp, kemanlı çeşme 
de parka ayrı bir 
özellik katıyor.

Yaklaşık 20 gün 
içerisinde tamam 
lanması planlanan 
parka, manolya, 
kamelya, zeytin 
ağaçları da dikildi. 
Niiespit İstasyonu
nun da bulunduğu 
park, güneş enerjisi 
ile kendi elektriğini 
karşılayacak. 
Parkta inceleme 
lerde bulunan 
Nilüfer Belediye

Başkanı Mustafa 
Bozbey, projenin 
şehre renk 
katacağını belirtti. 
Nilüfer Belediyesi 
olarak sanat pro
jeleriyle her zaman 
örnek gösterildik
lerini söyleyen 
Başkan Bozbey, 
Müzik Parkı'nı zi
yaret eden herkesin 
büyük keyif 
alacağını ifade etti.

Türkiye’ye en Uzla ziyaretçi İran'dan geldi
Dünyada en fazla 
ziyaret edilen 10 
ülkeden biri olan 
Türkiye'ye yılın ilk 4 
ayında 180 ülkeden 
7,8 milyon turist 
geldi. Ülke olarak 
bakıldığında ise 
Türkiye'ye en fazla 
ziyaretçi İran'dan 
geldi. Dünyada en 
fazla ziyaret edilen 
10 ülkeden biri olan 
Türkiye'ye yılın ilk 4 
ayında 180 ülkeden 
7,8 milyon turist 
geldi. Akdeniz 
Turistik Otelciler ve

İşletmeciler Birliği 
(AKTOB) raporun
dan yapılan derlem
eye göre, Ocak- 
nisan döneminde 
Türkiye'yi Al
manya'dan Rus 
ya'ya, Cezayir'den 
Fas'a, Çin'den Iran, 
Irak, Hindistan, 
Kanada ve Japon 
ya'ya kadar 180 
ülkeden yaklaşık 
7,8 milyon kişi zi
yaret etti. 
En fazla ziyaretçi 
nin geldiği ülkelere 
bakıldığında ilk

sırayı 858 bin 17 
kişi ile İran aldı. Bu 
ülkeyi 671 bin 665 
kişi ile Almanya, 
651 bin 228 kişi ile 
Gürcistan, 579 bin 
644 kişi ile Bulga 
ristan, 524 bin 369 
kişi ile de Rusya 
takip etti. Irak, İs
rail, Suudi Arabis
tan, Çin Halk Cum 
huriyeti, Fransa, 
Hollanda, Ingilte 
re, Yunanistan, 
Romanya, Azer 
baycan, Ukrayna'
dan da yılın 4

ayında 100 binin 
üzerinde ziyaretçi 
geldi. Cezayir, Ku
veyt, KKTC, Lüb
nan, Ürdün, 
Endonezya, Avus
turya, Belçika, 
İsveç, İsviçre, 
İtalya, Polonya, 
Makedonya, 
Özbekistan, 
Kazakistan, 
Türkmenistan ve 
ABD'den de 
ocak-nisan döne
minde 50 binin 
üzerinde ziyaretçi 
ağırlandı.

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
RAYAN BULAŞIKÇI 

ARANIYOR 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ı^uBEvroml 
İstiklal Caddesi No:l9 

5136950

dçkuu 
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05353781800

Bursa’nın tarihi 
güzellilderi çamura 

«ansıdı

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün 
düzenlemiş olduğu 'Çamurdan 
Yansımalar' isimli sergide Bursa'daki 
tarihi mekanların ve anıtların çamurdan 
minyatürleri yer aldı.
Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün 
düzenlemiş olduğu 'Çamurdan 
Yansımalar* sergisi Tayyare Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa 
sanatseverler tarafından yoğun ilgi gös
terildi. Seramik öğretmeni Yadigar 
Beyaztaş ile Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Şebnem Erkan ve Bahar Yağcı 
önderliğinde usta öğrenciler Yasemin 
Sakin ve Merve Karakaş tarafından 
hazırlanan seramik sergisinin açılışını 
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 
Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte En
stitü Müdürü Nilüfer Karakoç yaptı. Ça
murdan yapılan ve aralarında Yeşil 
Türbe, Tophane Saat Kulesi gibi tarihi 
yapıların bulunduğu çok sayıda 
mekanın minyatürleri yoğun ilgi gördü. 
Seramik bölümü öğretmeni Yadigar 
Beyaztaş, Bursa'daki anıt niteliğindeki 
tarihi objelerin yanında bu seneki tema 
gereği Bursa Yeşil Külliye desenli 53 
eserin sergilendiğini belirtti.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA .

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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TESK'ten "naylon poşet” uyarısı
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben- 
devi Palandöken, 
naylon poşetlerin 
doğaya ciddi zarar 
verdiğini belirterek, 
"Naylon poşet 
yerine bez torba 
kullanımı özendiril 
meli." değerlendir 
meşinde bulundu. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 
plastik atıkların ve 
naylon poşet 
kullanımının doğaya 
verdiği zararlara 
dikkati çekti. 
Türkiye'de gelecek 
yıl başından 
itibaren poşetlerin 
parayla satılması 
uygulamasına

geçilmesinin 
planlandığını 
anımsatan Pa
landöken, "Bu 
uygulama 
başlamadan birçok 
firma parayla poşet 
satıp durumu fırsata 
çeviriyor. Gerçekten 
bunu doğayı koru
mak adına 
yapıyorlarsa naylon 
poşet yerine bez 
çantalar kullanılmalı 
ve bunlar kar amacı 
güdülmeden cüzi 
bir ücretle 
satılmalıdır.
Vatandaşlarımız da 
naylon poşet 
alışkanlığını bırakıp, 
alışverişlerini file ve 
bez çantalarla 
yapmalıdır. Denizler 
ve ormanlar plastik

şişelerle naylon 
çantalarla kir- 
letilmemeli." 
ifadesini kullandı. 
Çevre kirliliğinin 
tüm dünyada ciddi 
boyutlara ulaştığını 
vurgulayan Pa
landöken, "Geri 
dönüşüme gitmesi 
gerekirken orman

lara, denizlere atılan 
plastik şişeler, 
naylon poşetler 
kirlilikle birlikte 
hayvanlara da çok 
büyük zarar 
veriyor." uyarısında 
bulundu.
Palandöken, yaz 
aylarının gelmesiyle 
birlikte özellikle 

piknik alanlarının 
temiz tutulması 
gerektiğinin altını 
çizerek, şunları 
kaydetti: 
"Temiz çevre ve 
sağlıklı yaşam için 
geri dönüşüm şart. 
Çevreye en zararlı 
plastik türlerinden 
olan naylon poşeti 
artık kullanmayı 
terk etmemiz 
gerekir. Plastik 
sektörü hızlı bir 
büyüme ve gelişme 
gösteriyor. Bu yılın 
ilk çeyreğinde plas
tik mamul üretimi 
3,5 milyon tona, iç 
pazarda tüketilen 
plastik mamul 
miktarı ise 3,2 mi
lyon tona yükseldi. 
Bu sektörün

gelişmesi ve 
büyümesi ekonomik 
açıdan olumlu fakat 
ürünlerin kullanımı 
aşamasında bizlere 
büyük görev 
düşüyor. Özellikle 
marketlerde 
naylon poşet 
alışkanlığı terk 
edilmeli. Naylon 
poşetler hem içine 
koyduğumuz yiye
ceklere hem de 
çevreye zararlı. O 
yüzden naylon 
poşet yerine bez 
torba kullanımı 
özendirilmeli.
Şimdiden hepimiz 
sağlıklı yaşam ve 
temiz bir çevre için 
file ve bez çanta 
kullanmaya 
alışmalıyız."

GSS prim borcu olanlar itin yeni düzenleme
Genel Sağlık 
Sigorta sı prim 
borcu olması ne
deniyle Medula 
tarafından 
provizyon veril 
meyen vatan 
daşlar, bu yılın 
sonuna kadar 
sağlık hizmet
lerinden 
faydalanmayı 
sürdürecek. 
Ocak 2002 tarih 
li ve 4736 Sayılı

Kanun'un 1'inci 
Maddesinin 
Birinci Fıkrası 
Hükmünden Muaf 
Tutulacakların 
Tespitine Dair 28 
Ocak 2002 Tarihli ve 
2002/3654 Sayılı 
Kararnamenin Eki 
Kararda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı, Resmi 
Gazete'nin 
sayısında

yayımlandı.
Buna göre, Genel 
Sağlık Sigortası 
(GSS) prim borcu 
olup, borç süresi 
60 günü geçen 
vatandaşlar yıl so
nuna kadar Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı 
kurumlan ile 
üniversite has
tanelerinden ücret 
ödemeden fay
dalanmaya devam 
edecek.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Seçimin Analın
Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 

27.Dönem milletvekili genel seçimlerinin Gem
lik sonuçlarını dûn yayınladık.

Gemlik’teki siyasi parti başkanlanndan seçim 
sonuçlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Dûn, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa 
Ağdemir yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını 
değerlendirerek, seçimlerde Türkiye’nin ve mil
letin kazandığını söyledi.

Seçim gecesi ise AKP milletvekili seçilen 
Zafer Işık’ın GemlikLife genel yayın yönetmeni 
Fevzi Sankaya’ya yaptığı açıklamada, cumhur 
ittifakının seçimlerden başarıyla çıktığını ve 
başarıyı kutladıklarını belirterek '‘Bundan sonra 
herkesin vekiliyim.” dedi. Devamı sayfa 4’de

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 
seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Ağdemir “24 Haziran 2018 ‘Cumhur
başkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi demok 
rasiye yakışır şekilde tamamlandı. Yüksek bir 
katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçim
lerde Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. 
Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi gele 
neğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya 
koymuştur.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi ile İŞKUR arasında yapılan 
protokol kapsamında, Toplum Yaran 

Programı ile mülakatla alınacak işçilerin maaş 
ve sigortalannı İŞKUR ödeyecek...

Belediyeye
80 geçici işçi 

alınıyor

Gemlik Belediyesi, İŞKUR ile ortak pro
tokol kapsamında toplum yararı progra 
mında çalışacak personellerini seçebilmek 
ama cıyla mülakatlarını Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman Ek Hizmet Binasında 
gerçekleştirdi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
S i GO R T a C I LI K
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi...

flğdemir, "Kazanan Türkiye oldu”
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, seçim 
sonuçlarına ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Ağdemir yaptığı 
açıklamada;
“24 Haziran 2018 
‘Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel 
Seçimi demokrasi 
ye yakışır şekilde 
tamamlandı. Yük
sek bir katılım ora 
nıyla gerçekleştir! 
len genel seçim
lerde Milletimiz 
iradesini sandıkta 
göstermiştir.
Türkiye güçlü ve 
sağlam bir demok 
rasi geleneğine 
sahip olduğunu bir 
defa daha ortaya 
koymuştur. Halkın 
oyunun tamamına 
yakınının Meclis'te 
temsil edilecek 
olması da ayrıca 
sevindiricidir.
Seçimlerde göster 

diği başarıyla mil
letimizin teveccühü 
nü kazanan Cum 
hurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ve 
Cumhur İttifakını 
tebrik ediyorum. 
Devletimize, mil
letimize hayırlı 
uğurlu olsun.

KAZANAN 
TÜRKİYE OLDU

Bu yarışın kazananı 
Türkiye olmuştur, 
milletimiz olmuştur. 
Huzurun hüküm 
süreceği bir gele
cek inşa etmek he 
pimizin temel göre
vidir. Seçim süreci 
bitti. Artık çalışma, 
daha çok çalışma 
vaktidir. Toplum her 
kesimini kucakla 
yan 81 milyonun 
ortak paydada bulu 
şacağı, birleşme 
nin, uzlaşının, 
barışın, huzurun

hüküm süreceği bir 
gelecek inşa etmek 
hepimizin temel 
görevi olmalıdır.

Geleceği Birlikte 
İnşa Edeceğiz

Artık önümüzde 
ülkemiz ve mil
letimiz için belirsiz
liklerin ortadan 
kalktığı bir dönem 
var. Ekonomiye 
konsantre olma 
zamanı gelmiştir. 
Yeni yatırımlarla 
birlikte üretimden 
ihracata, sanayiden 
istihdama kadar her 

alanda güçlü bir 
Türkiye için yeni bir 
sürece başlamış 
oluyor. Ülkemiz ve 
milletimiz için çok 
daha aydınlık bir 
geleceği birlikte 
inşa edeceğiz. Biz 
müteşebbisler 
bunun için elimizi 
taşın altına koyma 
ya hazırız.

IŞIK’I KUTLADI

Seçimde başarı 
gösterip, bölgemizi, 
Bursa'mızı TBMM' 
ae temsil'edecek 
olan tüm millet

vekillerimizi tebrik 
ediyorum.
Oda Meclis Üyemiz 
Sayın Zafer Işık’ı 
ayrıca gönülden 
tebrik ediyorum. 
Odamız meclisinde 
sürdürdüğü hizme
tini artık Türkiye 
Büyük Millet Mecli 
sinde yürütecek. Bu 
hepimizin guru
rudur. Sayın Işık; 
İlçemizi tanıyan, 
bölgemizi tanıyan, 
sorunlarını ve prob
lemlerini bilen 
içimizden biri. 
itiMMde bizi en iyi 
şekilde temsil ede 

ceğine inancımız 
tamdır. Bu kutsal 
vazifede kendisine 
gönülden başarılar 
dilerim. Rabbim 
utandırmasın, 
yolunu açık etsin. 
Bu seçimin 
kaybedeni yok, 
81 Milyon Kazandı. 
Seçim sürecinde 
azimle, şevkle 
çalışan tüm parti 
liderlerine, çalışan 
lanna, emekçileri 
ne, sandığa gidip 
demokrasinin 
gereğini yerine 
getiren oyunu 
kullanan halkı 
miza cani 
gönülden teşek 
kür ederiz.
Artık hep birlikte 
sorunlarımızı aşıp, 
demokrasinin 
ışığında daha 
güzel yarınlar için 
birlik olma vakti, 
çok çalışma vak
tidir" dedi.

Gemlik Belediyesi ile İŞKUR arasında yapılan protokol kapsamında, Toplum Yararı 
Programı ile mülakatla alınacak işçilerin maaş ve sigortalarını İŞKUR ödeyecek...

Belediye’ye 80 geçici işçi alınıyor
Gemlik Belediyesi, 
İŞKUR ile ortak 
protokol 
kapsamında toplum 
yararı programında 
çalışacak perso 
nellerini seçebilmek 
amacıyla 
mülakatlarını Gem
lik Belediyesi Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Binasında 
gerçekleştirdi. 
Mülakata katılan 
başvuru sahip
lerinin mülakatları 
İŞKUR ve Belediye 
personellerinden 
oluşan komisyon 
üyeleri tarafından 
yapıldı.
Başvuruda bulunan 
tüm vatandaşların 
Emniyet ve Sigorta 
sorgulamalarının

tamamlanmasının 
ardından, 
başvurusu uygun 
görülen 80 personel 
22 Haziran Cuma 
günü itibari ile 
Gemlik Belediyesi 
bünyesinde 

çalışma başladı. 
IŞKUR’un TYP 
programlarının çok 
yönlü faydaları 
olduğunu ifade 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz,

Gemlik Belediyesi 
olarak son bir 
buçuk yıl içinde 
üçüncü kez Toplum 
Yararına Program’- 
dan yararlandık 
lan nı ifade ederek, 
"Daha önce 

başlayan ve Kasım 
ayında sonlanacak 
bir programı 
bitirirken yeni bir 
programı başlatarak 
yapılan mülakat 
neticesinde belir
lenen hak sahibi 
80 vatandaşımız 6 
aylık süre itibariyle 
bünyemizde 
çalışmaya başladı. 
Toplum Yararına 
Çalışma Programı 
çerçevesinde geçen 
yıl 50, Mayıs ayında 
ise 60 vatandaşımı 
za istihdam 
sağlamıştık.
Son alım yaptığımız 
80 vatandaşımız ile 
birlikte bu sayı 
toplamda 190 oldu. 
Bu yeni programı 
başlatmak, 

belediyemiz için iş 
gücü takviyesi 
olurken aynı 
zamanda da Gem
lik’te çalışmayan 
bazı kesimleri iş 
gücüne dâhil etmek 
anlamına geliyor. 
Ayrıca bu 
işçilerimizin maaş 
ve sigorta prim
lerinin tamamı 
İŞKUR tarafından 
karşılanmakta. 
Belediye olarak 
bundan sonra da 
TYP programlarına 
başvurularının, 
IŞKUR’dan kabul 
görmesi halinde 
Gemliklilere geçici 
de olsa iş imkânı 
sağlamaya devam 
edeceğiz” diye 
konuştu.

sayfamız = GemlikKörfez - Güler Ajans
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isine'könek Heüi nalakadan olüu

Bursa'da, tarım 
işçilerini taşıyan 
kamyonetin dev 
rilmesi sonucu ilk 
belirlemelere göre 2 
kişi öldü, 37 kişi 
yaralandı.
Yenişehir'den İnegöl 
ilçesine tarlaya 
çalışmaya giden 
tarım işçilerini 
taşıyan Sinan 
Aslanalp idaresin
deki 16 AB J 793 

plakalı kamyonet, 
Yenişehir-lnegöl 
karayolunun 8. kilo
metresindeki Ayaz 
Mahallesi yakınla 
nnda devrildi.
Kazada, kamyonetin 
kasasında bulunan 
ve yola savrulan 
işçilerden Suriyeli 
Gül Abdu (17) ve 
Badiea Muhammed 
(40) öldü, 37 kişi 
yaralandı.

Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda 
sağlık ve Jandarma 
ekibi sevk edildi. 
Yaralılar, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
Yenişehir ve 
İnegöl'deki devlet 
hastanelerine 
kaldırıldı. Araç 
tâki işçilerin 
Suriyeli olduğu 
öğrenildi.

Şiddetli geçimsizlik 
yaşadığı eşine, 
'Kılıbık, it, köpek, 
İnşallah işinde 
başarılı olamazsın' 
diyen kadın aile 
mahkemesinde 
kazandığı yoksulluk 
nafakasını 
Yargıtay'da kaybetti. 
İddiaya göre, ken
disini aldatan eşini 
af eden kadın, bir 
süre daha beraber 
yaşamaya devam 
ettiği kocasına bed
dua ve hakaret etti. 
Şiddetli geçimsizlik 
yaşayan çift, 
karşılıklı boşanma 
davası açtı. Aile 
Mahkemesi, eşini al
datan kocayı ağır 
kusurlu bulup, üç 
çocuk annesi 
kadına yoksulluk 
nafakası ödenme
sine hükmetti. 
Karara itiraz eden 
koca, davayı 
Yargıtay'a taşıdı. 
Yargıtay 2. Hukuk

Dairesi, davacı- 
davah kadının ise 
eşine "Sen erkek 
misin, kılıbıksın, 
karaktersizsin, it, 
Köpek" diyerek 
hakaret edip 
aşağıladığına dikkat 
çekti. Eşine 
"inşallah işinde 
başarılı olamazsın” 
diyerek beddua 
eden kadını ağır 
kusurlu bulan 
Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi, eşinin 
eşyalarını kapının 

önüne koyduğu ve 
eşini evi terke 
zorladığı anlaşılan 
kadına nafaka 
ödenemeyeceğine 
hükmedip aile 
mahkemesi kararını 
bozdu. Kararın 
emsal nitelikte 
olduğunu vurgu
layan hukukçular, 
eşlerin birbirine 
karşı kullandıkları 
kelimeleri itinayla 
seçmeleri 
gerektiğine dikkat 
çekti.

Bursa nın Kara
cabey ilçesinde 
düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda 4 
kişi yakalandı. 
Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, 
Karacabey'e 
uyuşturucu satmak 
için gelen kişileri 
takibe aldı.
Şahısların emanet 
aldıkları araç 
içerisinde 10 gram 
metamfetamin 
ele geçirildi.
Operasyonda 
Sinan B. (22), E.K. 
(30), Ö.D. (27) ve 
M.K. (35) 
uyuşturucu 
madde bulundur
mak ve ticaretini

krokim YOK 
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yapmak suçundan 
gözaltına alındı. 
Sinan B. Emniyet 
Müdürlü ğü'nde 
alman ifadesinin 
ardından çıkarıldığı 
mahkemede 
'uyuşturucu 

madde satmak' 
suçundan tutukla
narak cezae vine 
gönderildi. E.K., 
O.D. ve M.K.
ise adli kontrol 

şartıyla serbest 
bırakıldı.

Orhangazi de 
tartıştığı eşi Zülfikar 
Tuncer'i (39) bıçak 
layarak öldürdükten 
sonra çocuklarını 
komşuya bırakıp yol 
ortasında otururken 
bulunan İpek Tuncer 
(34), tutuklandı. 

Olay, sabah saat
lerinde Orhangazi 
ilçesi Tekke Ma
hallesi 1 Nolu 
Sokak'ta bir apart
manda meydana 
geldi. Gemlik'te bir 
fabrikada işçi olarak 
çalışan Zülfikar 
Tuncer İle eşi İpek 
Tuncer, evde henüz 
belirlenemeyen ne
denle tartıştı.
Tartışma, 
apartmanın merdi
venlerinde de 
sürdü. İpek Tuncer, 

mutfaktan aldığı 
bıçak ile 2 
çocuğunun babası 
Zülfikar Tuncer'i 
apartmanın merdi
veninde göğsünden 
iki bıçak darbesi ile 
öldürürdü.

Çocuklarını 
komşusuna bırakan 
İpek Tuncer, daha 
sonra elindeki bıçak 
ile apartmandan 
ayrılıp yol ortasında 
oturarak polislerin 
gelmesini bekledi. 
Kısa sürede gelen 
polis ekipleri 
gözaltına aldıkları 
İpek Tuncer'i, sağlık 
kontrolünden geçir
ilmesi için İlçe De
vlet Hastanesi'ne 
götürdü. Psikolojisi 
bozuk olduğu öne 

sürülen Tuncer, bu
rada bir süre 
müşahede altında 
tutulduktan sonra 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne getir
ildi. Sorgusunda 
polise ifade ver
meyen ve çevresine 
boş boş bakan İpek 
Tuncer, sevk 
edildiği adliyede 
çıkartıldığı 
mahkemede de 
soruları yanıtsız 
bıraktı, ipek Tuncer, 
'adam öldürmek' 
suçundan tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Zülfikar Tuncer ise, 
Bursa'nın İznik 
ilçesi kırsal Bayındır 
Mahallesi'nde 
toprağa verildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Seçimin Analizi
Zafer Işık yemin etmeden, yaptığı 

siyasi açıklamada, CHP Cumhurbaş 
kanı adayı Muharrem Ince’ye gönder 
me yaptı.

Işık, şunları söyledi:
“Seçim bitmiştir artık, herkes eteğin 

deki taşları dökmüştür. Kimileri terör 
örgütleri ile kol kola girdiler, terör sevi
cilerle kol kola girdiler, ama bugün 
şerefli bir Türk komutanının apolet
lerini sökeceğini ifade eden bir zatın 
apoletleri sökülmüştür hayırlı uğurlu 
olsun."

Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinde 
seçilemeyecek yerlerde olan milletvek
ili adaylarımız vardı.

Bunlardan Saadet Parti 2. Bölgede 3 
sırada Hamza Aygün, CHP 2. Bölge de 
8. sırada Kemal Atan, MHP 2. Bölge 4. 
sırada Muhammet Tekin, Vatan Partisi 
2. Bölgede Canan Bölük seçilemedi.
AKP adayı Zafer Işık’ın seçilecek bir 

yere konması ile Gemlik uzun bir süre 
sonunda hemen yanlarında bulabile
cekleri, kolay ulaşabilecekleri bir vekil
leri oldu.

Işık’ın Gemlik’in sorunlarını çözüp 
çözemeyeceğini zaman içinde görece 
ğiz.

24 Haziran seçimlerinde alınan oyla 
rın cumhurbaşkanı adaylarına verilen 
oylarla, milletvekili adayları için siyasi 
partilere verilen oylarda farklılıklar 
göze çarpıyordu.

Gemlik’in gerçek seçim sonuçlarını 
öğrenmek için İlçe Seçim Kurulu’nda 
son sandığa kadar sonuçların sisteme 
işlenmesini bekledim.

Gece saat 24.oo de sonuçlar YSK’na 
ve siyasi partilere sistem üzerinden 
yollandıktan sonra içim rahat etti.

Sonra gazeteye dönen
hazırladım. ■
| CHP adayı Muharrem Ince’nin parti- 1 Ş
sine verilen oyun üzerinde, öy aldığı', 
gözlendi. '
| İnce 28.008 oy alırken, CHP’nin millet
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Gemlik Belediye 
Meclisi’nde AKP’li 
üyelerin oylarıyla 
yeşil alanda 
yapılmasına karar 
verilen, Denizden 
Görülür Mescit 
inşaatına zemin 
iyileştirmesine 
başlandı.
Gemlik Belediyesi 
ile Ticaret ve sanayi 
Odası’na ait Tibel 
Otel ve GTSO 
hizmet binasının 
bulunduğu yerde 
yeni bir GTSO 
yapımı için yapılan 
başvuruya Gemlik 
Belediyesi alanın 
bulunduğu yerin 
1/5000 imar planla 
rında yeşil alan 
olduğu gerekçe
siyle izin verme 
mişti.
GTSO yönetim 
kurulu başkanının 
güçlendirme talep
leri de geri çevril

mişti.
Aynı yeşil alan bu 
kez geçtiğimiz 
dönem AKP’li 
Belediye Meclis 
üyelerinin verdiği 
bir önerge ile 
mescit yapılmasına 
karar verildi.
Yeşil alanın kaldırıl 
ması kararı alındık 
tan sonra bu kadar 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde de 
kabul ettirilerek 
mescidin yapılacağı 
yer yeşil alandan 
çıkarıldı.

Kahve Durağı personeli sertilikalarını allı
Geçtiğimiz günlerde, yeni 
yapılan kordonda ilk 
açılan Kahve Durağı 
(Gurup Aile Çay Bahçesi) 
personeli eğitimden 
geçirilerek, gösterdikleri 
başarı nedeniyle sertifika 
almaya hak kazandılar.
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arayacağını söyledi,

ÇALIŞMALAR 
BAŞLADI
Bursa da ticari faali 
yetlerini sürdüren 
Okumuşlar Ticaret 
sahiplerinin spon
sor olarak kaba 
inşaatını üstlendiği 
mescit yapımına 
geçtiğimiz günlerde 
başlandı. Temel 
kazısından sonra 
önceki gün zemin 
iyileştirilmesi için 
makinalar getirildi. 
Fora kazık usulü 
başlayan zemin 
iyileştirme çalış

maları devam 
ediyor.
Öte yandan Gemlik 
Kulüpler Birliği 
tarafından 
işletilmekte olan 
otopark alanı, 
inşaat nedeniyle 
daraltıldı. Birlik 
Başkanı Belediye 
Meclis üyesi 
Ömer Uslu, yerin 
küçülme si ne
deniyle aybaşından 
sonra abone sis
teminin 
kaldırılacağını 
duyurdu.

Wifi

nîfflK

iiR-anHIğOl
BflİVBBSSg» )İB‘IBfl---------- teY'İflfflŞ .8 HHHİS JLj

' ;.X.3 .Ibllıabııüu ubıfüy ühübüM ' âv

r ıııijyfbJB ot imi 
»nra Allahü ekber

ı^Eclii’-ng^ î

ıgını
ve ete

iWtfHlbilmek
, Wkiye yi Mfaflrcto pro/es/n/
;=yaptığım kervansa



26 Haziran 2018 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 5

HMHgMlMfi!
V V

Meteoroloji mühen
disi Abdullah Kah 
raman, Marmara 
genelinde, Bursa'yı 
da kapsayan bir 
alanda, süper 
hücreli fırtına ve 
ceviz büyüklü 
ğünde dolu yağışı 
nın meydana geiebi 
leceğini belirterek 
vatandaşları 
uyardı.
Samsun Üniver
sitesi Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Mete
oroloji Mühendis 
liği Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Ab
dullah Kahraman, 
"Marmara gene 
ünde sıcak hava ve 
poyrazla Karad
eniz'den nem taşı 
nımı varken, yukarı 
seviyelerden alçak 
merkez ve serin 
hava yaklaşıyor. 
Yüksek nem ve 
düşey sıcaklık pro-

fili, Marmara gene 
linde gök gürültülü 
fırtınalar için uygun 
koşullar oluştu 
ruyor. Bunlar dar 
alanlarda sağanak 
geçişleri şeklinde 
görüleceğinden, 
hangi saatte tam 
olarak nerede yağış 
düşeceği şimdiden 
tahmin edilemez 
ama Bursa'da 
koşulların uygun 
olduğu bölge içeri 
sinde yer alıyor" 
diye konuştu. 
'UYARILAR TAKİP 
EDİLMELİ 
Kahraman, "Eldeki 
verilere göre 
bölgede sıradan 

gök gürültülü 
fırtınaların dışında, 
süper hücreli fırtına 
oluşumu da ihtimal 
dahilinde. Bunlar 
yine dar alanlarda 
ceviz 
büyüklüğünde 
dolu üretebilir, 
yerel sellere 
neden olabilirler. 
İlle olacak de 
miyorum, bunu 
kimse söyleye 
mez, ama çevre 
koşullan bu tip 
hadiselerin 
görüldüğü durum
lara uygunluk gös
teriyor. Hortum 
ihtimali zayıf 
açıklamasını yaptı.

Ege Bölgesi'nin 
önemli turizm 
merkezlerinden 
Didim'de tatil 
yapan yabancı 
turistler, "Hiç 
düşünmeden 
Türkiye'ye tatile 
gelin" çağrısı yaptı. 
Tatillerini Ege Böl
gesi'nin önemli tur
izm merkezlerinden 
Didim'de geçiren 
yabancı turistler, 
Türkiye'nin doğası, 
denizi ve 
insanlarıyla harika 
bir ülke olduğunu 
belirterek "Hiç 
düşünmeden 
Türkiye'ye tatile 
gelin" çağrısında 
bulundu.
Doğası, kültürel 
zenginliği ile dün 
yaca ünlü 1606 
metre uzunlu 
ğundaki Altınkum 
Plajı ile dikkati 
çeken Didim, her 
yıl yüzbinlerce yerli 
ve yabancı turiste

ev sahipliği 
yapıyor. Didim'i zi
yaret edenler, Milet 
Antik Kenti ile 
tarihi Apollon 
Tapınağı'nı görme
den Türkiye'den 
ayrılmıyor.
Ingiltere'den gelen 
turistlerin burada 
ev satın alıp 
yaşamasından 
dolayı halk 
arasında "Küçük 
Ingiltere" olarak 
anılan Didim'e yaz 
sezonunda 
günübirlik zi
yaretlerle yaklaşık 
500 bin kişi geliyor.

Her şey dahil veya 
butik otellerde 
kalan yabancı 
turistler, ilçenin 
doğası, denizi ve 
Türk insanının 
sevecenliğinden 
dolayı tatillerini 
büyük bir keyif 
içinde geçiriyor.

"CENNETTEN BİR 
KÖŞE" 
Ingiltere'den 
Didim'e gelen Liam 
Connor, Türkiye'yi 
çok sevdiğini ve 
burada olduğu için 
mutluluk duydu 
ğunu söyledi

GEMLİK TİCARET 
VE SANAYİ ODASI'NDAN 

AİDATLAR HAKKINDA 
tWn^M öuyuru 

tahsil
EDİLMEKTE OLAN YILLIK AİDAT İLE MUNZAM AİDATLARINIZIN 1. MI 

TAtöİT^NÖDEM&TABİHhBO HAZİRAN $018, İKİNCİ TAKSİTLERİN Ü( 
SONTJbEME^ARİHİİSE^t^KİM^Öl&lDİRçîdu TARİHTEN SONRAKİ 

SÂTlÜ|'AlVjME^LACA^LÂRl|KANUNU GEREĞİ,. 
iaemaeMddMfl^İ^ZAMMI İŞLETİLECEKTİR.

BORÇLARINIZI https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp 
ADRESİMÎzbEW§0RG^jkAyA6İMJR-VEİNT6R|ME|lİüZERİNDEN DE 

’ÖBEME’YAPABİtİRSİNİZ’. GEÇMİŞDÖNEM BORÇLÂ||NIZI KREDİ KARTI 

İLE BÖNUS'A 5AXESS'E.3 TAKSİTLE ODAMIZDAN ÖDEYEBİLİRSİNİZ.
ÂYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKA IBAN NUMARALARINA DA 

ÖDEMEYAPABİLİRSİNİZ. BANKA ARACILIĞI İLE YAPILAN ÖDEMELERDE 
Mİ J'FfRMA’ADbVE'PARÂNIN'HANGUŞLEM İÇİN&TIRILACAĞI

BELİRTİLMELİDİR.'j ! j 
^EJ/W BİLGİ İÇİN,: 224-51310?3?(Dj-| U5.L3 » 

i k< ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA I BAN NUMARKlABliy|lZ

^KBANK fGEMLİK TR75 00ö4 6000 4888 8000 00İ6 28 
GARANTİ BANKASI GEMLİK TR38 0006 2000 4970 ÖbO6 2994 48,

i ZİRAAT BANKASI
I HALKBANK ,

YA^İ.k^l;';'
I "âşİÂMHASh

DENİZBANK
..VAKİIFBANK

GEMLİK TR79 000100Q0 6309 9767 5BB0 01
. GEMLİK TR48 0001JJ0Q9 2RD0 0016 0000 3(BS 

GEMLİK TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02* 
GEMLİKTR94 0006 70100000 0063 5407 78

i <GEMLİKTR58 0006 4000 0012 2200 0Ö06 26 
GEMLİK TR08 0013 4000 0047 033İ 2000 01

*, GEMLİK TR4Ç0001 50015800 7290 447/22
FİNANS BANK , GEMLİK TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56

Vefaspor'dan yazılı açıklama
Gemlik Vefaspor 
Kulübü Başkanı ' 
Turgut Akçan 
tarafından gazete 
mize yazılı bir açık 
lama gönderildi. ı 
Açıklamada, şu । 
görüşlere yer ye - ı 
ri Idr: “Nerede Gem
likli bir kardeşimi 
zin kalbi atıyorsa ; 
bizim de kalbimiz j 
onunla beraber J 
atar. Bir kulüpten ; 
daha fazlası derken 
bunu laf olsun diye 
demedik. Hiçbir n • 
Zaman ego sahibi 
olması kendi < / Ş 
çıkarlarımızı hiç ■; 
düşünmedik. | 
GEMLİK için 
elimizden geleni s 
yüreğimizin yettiği 
kadarını yapmaya. 
çalıştık. Tek î 
derdimiz GEMLİK, 
tüm uğraşlarımızın 
bu güzel mem- |

Ie ket in ep iyi yar
lere taşımak. 
Peki neler yaptık07 
bilmeyenlere 
hatırlatmak gereği

olarak ihtiyaç 
sahibi bir 
kardeşimize akülü 
sandalye aldık. 
Biz sadece

> j lıhişş^Uyoru^.^re futbol oynayan 
m ----------

ricasını kırmadık ve
Batman’da vatani

oynatan bir kulüp 
ofmadnâ OOoh
olmayacağız

göreviniyapan^—da^yüreklere-^—■•
askerlerimize eli — 
mizden geldiğince 
yüreğimizin yettiği 
kadar destek ol- ; ? 
maya çalıştık ; 
sırtlarında GEMLİK 
yazılı olarak orada 
top oynayacaklar. 
^Türkiye’de Zerkli? 
noktada 600 yakın 
fidan dikimi

^c^unmaye^ 
devam edeceğiz. 
Bu memleketi lafla 
sevmedik taşın ] R 
altına gövdemizin | 
her zaman koyduk 
koymaya devam i 
edeceğiz. Liglerin | i

/ başlamasına 4 ay y İ 
^Oİı^Ş^a rağmen g 

hemen hemen tüm
■> transferimizi yaptık 

JL-f AİClin 1/0 ' . '■
sağladık ve GEM-. ■
L/K Vefa korkuları şükürler olŞunvp gj j 
o/uşturdu. Otizmli inanıyoruz ki bu 
kardeşlerimizin sene herkes önce | 
eğitimlerine deştek^ GEMLİK’in Sonra $ i 
olduk. Runtalya Gemlik Vefasporun 
maratonuna bir '*■ başarısını 
sporcuyla destek konuşacak.”

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ‘ Güler Haas

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp


26 Haziran 2018 Salı Gemlik Körfez Sayfa 6

Bflfsa'ıııılMiısıııalbılsonramiHihüslergenılöniiııor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Özel 
Halk Otobüsleri 
Odası'nın diyalogla 
sürdürdüğü görüş 
meler meyvesini 
vermeye başlıyor. 
Nüfusu 3 milyonu 
aşan Bursa'da, 
şehiriçi toplu 
taşımada 830 
civarında belediye 
otobüsü hizmet 
veriyor. Özellikle 
sabah ve akşam 
saatlerinde büyük 
yoğunluk yaşanılan 
otobüslerde son za
manlardaki en 
büyük sıkıntı ise 
sefer saatleri 
arasındaki vakit. 
Özellikle metro 
istasyonlarıyla ma
halle araların 
daki ulaşımı 
sağlayan besleme 
hatlındaki oto
büslerde dö 
nüşüm yaşanacak. 
2003'te Bursa 
Ray'ın hizmete 
girmesiyle şehrin 
batı tarafından 
kaldırılan 
minibüsler 15 yıl 
sonra yeniden 
Bursa yollarında 
boy gösterecek. 
Burulaş ile 
özel Halk Otobüs
leri Odası arasında 
düzenlenen pro
tokole göre;
BursaRay

istasyonlarından 
başlayan besleme 
hatlarında 
Karsan'ın ürettiği 
Jest model 
alçak tabanlı 
minibüsler hizmet 
verecek. 
İlk etapta pilot 
bölge seçilen 
metro istasyon 
larında hizmet 
vermek için model 
şartlarını taşımadığı 
için seferden çek
ilen 25 otobüsün 
yerine Bursa'da 
üretilen 50 minibüs 
topıü taşıma 
hizmeti sunacak. 
Protokolün 
detaylarını İHA 
muhabirine anlatan 
Bursa Özel Halk 
Otobüsleri Odası 
Başkanı Sadi Eren, 
Bursa halkına 
daha teknolojik 
araçlarda daha 
konforlu toplu

ulaşım hizmeti sun
mak için Burulaş'la 
sürekli diyalogda 
olduklarını söyledi. 
Eski model oto 
büslerin minibüse 
dönüşümü 
hakkında ise 
şu bilgileri verdi: 
"Besleme 
hatlarında 
vatandaşın bekle
memesi için yeni 
düzenlemeye 
gidildi. Yine vali- 
datörlü olacak 
alçak tabanlı, en
gelli rampası bulu
nan minibüsler 
önce pilot bölge 
seçilen semtlerde 
hizmet verecek. 
Araçlar alındı, 
hazırlıklar 
tamamlanırsa 
Temmuz başında 
minibüsler besleme 
hatlarında hizmete 
girecek. Trenden 
inen vatandaş,

saatlerce bekleme
den istediği yere 
sarı renkli 
minibüslerle gide
cek. Hattan çekilen 
25 otobüsün yerine 
50 yeni araç devr
eye giriyor. Klimalı 
araçlar teknolojik 
donanıma da sahip 
olacak. Besleme 
batlarındaki uygu
lama başarılı olursa 
şehir genelinde 
yeni yol haritası be
lirlenecek. İlk 
olarak Beşevler 
Metro İstasyonu ve 
tsentepe 
Bağlarbaşı İstasy
onundaki bazı 
besleme hatlarında 
minibüsler hizmet 
verecek.Araçlarımız 
17 artı 3 kişi olarak 
dizayn edildi.
'Küçük otobüs' 
denilen araçlarımız 
minibüs 
görümünde"

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

İSMAİL ÖZAYDIN

Uludan Unhıersitesinde 
diplema 

tırenleri nasladi

PART TİME-FUL TİME 
ÇALIŞACAK BAYAN 

GARSON, 
BAYAN BULAŞIKÇI 

ABANIYOB 
SGK+MAAŞ+YEMEK 

ÇAĞLHEUVEMEnEBİ
İstiklal Caddesi No:l9

5136950

Uludağ Üniversitesi 2017-2018 eğitim 
öğretim dönemi diploma törenleri 
başladı. Hafta boyunca devam edecek 
törenlerde yaklaşık 3 bin 500 öğrenci 
mezuniyet sevinci yaşayacak. 
Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen törenlerin ilk gününde 
doktora ve yüksek lisans diplomasını 
alan öğrencilerin yanı sıra İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan 
öğrenciler de kep fırlatmanın sevincini 
yaşadı. Törene UÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, rektör yardımcıları, dekan
lar, kent protokolü, akademisyenler, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye'nin her geçen 
gün büyümeye ve güçlenmeye devam 
ettiğini vurguladı. Dünya sahnesinde 
her geçen gün farklı hesapların 
yapıldığına işaret eden Rektör Yusuf 
Ulcay, "Farklı argümanlarla kurgulanan 
kaos senaryolarına, ekonomik araçlarla 
yürütülen algı operasyonlarına rağmen 
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ilk, gelişmiş yirmi ülke arasında ise ik
inci olmamız, Türkiye'nin potansiyelinin 
en sabit delilidir. Küresel düzeyde yeni 
işbirliklerinin yapıldığı bu süreçte köklü 
tarihi mirasımız ve gelecek vizyonumuz 
bizlere bu coğrafyanın kaderinde söz 
sahibi olma misyonunu yüklemektedir. 
Bu noktada; milletimizin birlik ve be
raberlik erdemlerini güçlü tutması ve 
ortak hedeflerimiz etrafında birleşmesi, 
omuz omuza çalışması da büyük bir 
önem taşımaktadır." dedi

KAŞCDC B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA , 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Ekonomi yönetiminde »eni dönem
Ekonomi yönetimi, 
Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile 
daha seri kararlar 
almaya olanak 
sağlayacak şekilde 
yeniden yapılan 
dırılacak. Ekonomi 
yönetimi Hazine ve 
Maliye, Sanayi ve 
Teknoloji ile Ticaret 
bakanlıkları olarak 3 
yerde bütünleşti 
rilecek.
Ekonomi yönetimi, 
Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile 
daha seri kararlar 
almaya olanak 
sağlayacak şekilde 
yeniden yapılan 
dırılarak, Hazine ve 
Maliye, Sanayi ve 
Teknoloji ile Ticaret 
bakanlıkları 
olarak 3 yerde 

bütünleştirilecek. 
Söz konusu yapılan 
mayla ekonomide 
netlik ve büyüme 
esas alınacak. Yeni 
yönetim modelinde 
ekonomi yönetimi; 
üretim, finans ve 
ticaret sacayak 
lanna oturtulacak. 
Yeni modele göre, 
etkin bir koordi
nasyon için eko 
nomi yönetimini 
oluşturan bakan 
11 klan n yapısında ve 
faaliyet alanlarında 
değişikliğe gidile
cek. Ekonomi 
alanında 6 olan ilgili 
bakanlık sayısının 
3'e indirilmesi 
planlanıyor. Bu kap
samda, 16 yılda 3 
kattan fazla artan 
milli geliri vizyon

projeler, ekonomik 
canlılık, istihdam, 
bilgi ve toplumsal 
fayda üreterek 
yeniden katlama 
hedefiyle oluştu 
rulan sistemde 
ekonomi yönetimi 
sadeleşecek. 
Başbakan Yardım 
cılığına bağlı Hazine 
Müsteşarlığı yeni 
yapılanmada Maliye

Bakanlığı ile bir 
arada olacak. 
Maliye Bakanlığının 
adı da "Hazine ve 
Maliye Bakanlığı" 
olarak değiştirile 
cek. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Ba 
kanlığı ile Kalkınma 
Bakanlığı "Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı" adıyla 
birleştirile cek. Yeni 

oluşturu lacak 
bakanlığın amacı, 
yüksek teknoloji ile 
küresel ve prestijli 
markalar üreterek 
yapay zekada öncü, 
akıllı teknolojilerde 
lider, bilgiyi üretme 
de merkez bir ülke 
hedefi olacak.
İhracatın 500 milyar 
dolara yükseltilmesi 
ve İstanbul'un 
dünyanın finans 
merkezi olması 
hedefiyle Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
ile Ekonomi Bakan 
lığı da "Ticaret 
Bakanlığı" adı 
altında birleşti 
rilecek. Bu 3 
bakanlığın yanı sıra 
ekono miyle ilişkili 
olarak ulaştırma ve 
altyapı yatırımları 

"Ulaştır ma ve 
Altyapı Bakanlığı" 
eliyle koordine 
edilecek. Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Bakanlığı ile 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ise "Tanm 
ve Orman Bakan 
lığı" çatısı altında 
bir araya gelecek. 
Yeni bakanlık, 
orman arazilerinin 
korunarak yedi 
bölge, dört iklimde, 
her tarlanın sulan 
dığı, yılda iki 
ürünün alındığı, 
tarımda çeşitliliğin 
ve verimliliğin 
zirveye ulaştığı, 
teşviklerin 
artarak sürdüğü, 
yemyeşil bir 
Türkiye hedefi için 
çalışacak.

İhracatçıya büyük destek
Türkiye'de ilk olarak 
Ekonomi Bakanlığı 
bünyesinde kurulan 
davranışsal kamu 
politikaları birimi, 
çalışmalarına yeni 
oluşturulan daire 
başkanlığı çatısı 
altında devam ede 
rek ihracat destek
lerine ilişkin mevzu 
atın kolay anlaşıl 
ması ve bürokratik 
işlemlerdeki

sıkıntıların gide 
rilmesine katkı 
sunacak.
Dünyaa kamu 
politikalarının 
oluşturulması ve 
yürütülmesinde 
hem insan hem de 
bilimsel verilere 
dayalı anlayışa 
geçiş, Türkiye'de de 
kendini hissettir 
meye başladı. 
Amerikalı iktisatçı

Richard H. Thaleriın 
da davranışsal 
ekonomi alanındaki 
çalışmalarıyla 
geçen yıl Nobel 
Ekonomi Ödülü'ne 
layık görülmesi, pek 
çok devletin de 
davranışsal ve 
deneysel yöntem
leri politika süreç
lerinde göz önünde 
bulundurmasında 
etkili oldu.

Ekonomi Bakanlığı 
yetkililerinden 
edindiği bilgiye 
göre, Türkiye'nin ilk 
davranışsal kamu 
politikaları birimi 
Nudge Turkey, 
çalışmalarını mayıs 
ayında Bakanlık 
bünyesinde kurulan 
"Davranışsal Kamu 
Politikaları ve Yeni 
Nesil Teknolojiler 
Dairesi Başkanlığı" 

çatısı altında sür 
dürecek. Söz 
konusu başkanlık, 
uzun vadede 
Türkiye'de kanıta 
dayalı politikaları 
insan odaklı bir 
bakış açısıyla hay
ata geçirmeyi 
amaçlarken, 
bakanlık politika 
larının oluşma 
sürecinde davranış 
bilimleri prensip

lerinin kullanılması 
ve gelişmiş veri 
analizi teknikleriyle 
ihracatta sürdürü 
lebilirlik ve çeşit 
lendirme, piyasaya 
kaliteli ve güvenli 
ürün arzı, yatırım 
potansiyelinin 
artırılması ve e- 
ihracatın kolay ve 
ulaşılır kılınması 
gibi hedeflere katkı 
sunacak.

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. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 05
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sid. 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 as» 77 84
Mudanya B44 30 oo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. S13 23 94I T ■

UM VAPUR - FERİBOT
______ KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8eveıYrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 51310 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 065 OO 31i 

K
____________OTOBÜS_____________

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

R
PamtıMule ®12 oo 2*
DENİZ UÇAÖI ®1® 8® 1®
Pegssus Akmls Seyahat ®14 ®3 «2
METRO 41® *1® *12
Aydın Turizm 615 20 77
SOzerTurtzm ®12 1O 72
KanberoQIu-EMday ®14 40 40
Anrtur 814 47 71
Kamil Koç S12O1O3

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz S14 17 00

HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 613 23 29
Mer.Sag.Ocagi 513 10 OS
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134920

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

L
R

TAKSİLER

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

1
Akcan Patrol Bi3 İO 7e
MAR-PET ai 3 so s®
Tuncay Otogaz 013 1a 4®
Beyza Patrol S1® Ot 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6116 

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 
İstikra! Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflİHİNItlİ
VENÜS SİNEMASI 

HÜRKUŞ 
13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

HH3İHSI

YİĞİT | İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com M

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN - FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Zeytinyağı

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Haziran 2018 Çarşamba 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 4
irfanunluemlak.sahibinden.com

Adliye, Güvenli, Gençali ve Kumsaz Mescit ve WC ile dükkan ihalesi 475 bin, Şahinyurdu 
Motokros alanı ile Umurbey Poligonu mescit ve WC yapımı 275 bin liraya ihale edildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni Dönem Başlarken
Türkiye, 24 Haziran seçimlerinden çıkalı 3 

gün oldu.
Bu seçimler sonucu, Recep Tayyip Erdo 

ğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye'nin 
yönetim biçiminin değişmesine neden ola
cak.

MHP’nin isteği ile Başkanlık sistemi adı 
Cumhurbaşkanlığı sistemi de olsa, sonuçta 
tek adamın yöneteceği bir siyasi rejim 
dönemi bugünden itibaren başlıyor.

Bunun için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 
kurmaylarıyla biraraya gelerek ilk çalışmaları 
başlattı. Başkanlık sistemi Türkiye demokra
sisine ne katacak? Devamı sayfa 4’de

□ +90 532 414 36 28
+90 224 512 22 39
+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39 rdogansaglik@hotmail.com

Merkez ■: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklâl Cd. No: 82/A GEMLİK
Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

l SAĞLIK
I SİGORTACILIK ,

Adliye, Güvenli, Gençali ve Kumsaz Mahal
lelerine Gemlik Belediyesi tarafından yaptın 
lacak 4 mescit, dükkan ve wc için açılan 
ihalede, en düşük fiyatı veren Luna Mühendis
lik İnşaat ve Ticaret A.Ş. 475 bin liraya 
inşaatları yapacak. Şahinyurdu Motokros alanı 
ile Umurbey poligonuna yapılacak mescit ve 
wc leri Geçgin İnşaat firması kazandı. Firma 2 
mescit ve wcleri 275 bin liraya yapacak. 2’de

AKP 2. Bölgeden Milletvekili 
seçilen Zafer Işık, seçim 

sonrası çalışmalarda 
yanında olan ve oy verenlere 

teşekkür etti.

Işıt, “Ortak 
akılla bölgemizi

24 Haziran 
Genel Seçim
lerinde 
milletvekili 
seçilen AKP 
eski İlçe 
Başkanı Zafer 
Işık, seçim 
sürecinde 
yanında olan 
ve kendisine 
oy verenlere 
teşekkür etti. 
Işık, "Çalış 
malarımız 

larımızla birlikte 
hareket etmeye 
devam edeceğiz" 
dedi. Sayfa 2’de

daha yüksek 
tempoyla 
devam edecek. 
STK ve vatandaş

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:rdogansaglik@hotmail.com
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AKP 2. Bölgeden Milletvekili seçilen Zafer Işık, seçim sonrası çalışmalarda 
yanında olan ve oy verenlere teşekkür etti.

Işılt, "Ortalı atılla bilgemizi kalkındıracağız"
24 Haziran Genel 
Seçimlerinde 
milletvekili seçilen 
AKP eski ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
seçim sürecinde 
yanında olan ve 
kendisine oy 
verenlere 
teşekkür etti. 
Zorlu ve yorucu bir 
seçim dönemini 
geride bıraktıklarını 
söyleyen Zafer Işık, 
"Bursa 2. Bölgede 
önemli çalış 
malar yaptık. 
Çalışmalarımızın 
büyük bölümünü 
de Gemlik, İznik, 
Orhangazi ve 
Mudanya'da 
gerçekleştirdik. 
Bölgemizde önemli 
sonuçlar aldık. 
Gemlik, İznik ve 
Orhangazi'de par
timiz ve Cumhurbaş

kanımız Recep 
Tayyip Erdoğan 
kazanan isim oldu. 
Belediye yönetimi 
CHP'de olan Mu
danya'da da önemli 
bir oy oranına 
ulaştık. Bizlere 
yerel seçimler 
adına umut verdi. 
Doğru bir çalışma 
ile Mudanya'yı da 
kazanacağımızı 
düşünüyorum.

BÖLGEMİZİ 
KALKINDIRACAĞIZ 
Bölgemizden 
görmüş olduğum 
teveccüh, sorumlu 
luklanmı bir kat 
daha arttırdı.
Sadece oy veren
lerin değil, tüm böl
genin vekili olaca 
ğım. Çalışmaları 
mızda eksikleri ve 
yapılması gereken

leri inceleme 
imkanımız oldu. 
Sonraki süreç 
içinde ise irtibat ağı 
oluşturduk.

Çalışmalarımız 
daha yüksek 
tempoyla devam 
edecek.
STK ve vatandaş

larımızla birlikte 
hareket etmeye 
devam edeceğiz. 
İlk günde de 
söylediğimiz gibi, 
ortak akılla hareket 
ederek bölgemizi 
kalkındıracağız. 
Bölgemizde, farklı 
siyasi kimliklerde 
pek çok insanın 
desteğini gördük. 
Bizlerden beklenti
lerin büyük olduğu 
nun farkındayız. 
Siyasi görüşü ne 
olursa olsun, kendi 
ilçesi, bölgesi ve 
ülkesi adına katkı 
koyabilecek her 
ismin fikri bizim 
için önemlidir.

2013 HEDEFLERİ 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 
Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 2023

hedefine ulaşması 
adına, Bursa kritik 
bir noktadadır.
Hedefin hem 
ateşleyicisi, hem de 
güçlü ayağıdır.
İhracat başta olmak 
üzere, bölge 
m izde ya paça 
ğımız çalışmalarla 
bu hedefe en 
hızlı şekilde 
ulaşacağımıza 
inanıyorum.
Bu anlamda da, 
çalışmalarım 
devam edecek. 
Seçim süreci 
m izde büyük 
ilgi gösteren, 
gecesini, 
gündüzüne katarak 
çalışmalarımızda 
yanımızda olan 
ve teveccüh 
gösterenlere 
teşekkür ediyo
rum."

Adliye, Güvenli, Gehçali ve Kumsaz Mescit ve WC ile dükkan ihalesi 475 bin, Şahinyurdu 
Motokros alanı ile Umurbey Poligonu mescit ve WC yapımı 275 bin liraya ihale edildi.

6 yeni mescit yapı mı iftalesini kazananlar belli oldo
Gemlik Belediye
sinin Mescit 
yapımı ihalesi 
sonuçlandı. 
İlçemizin değişik 
mahalleleri ile 
Şahinyurdu 
Motokros Alanı 
ve Umurbey 
Mahallesi Poligon 
Alanına yapılacak 6 
yeni Mescit için 22 
Haziran Cuma günü 
ihale açıldı. 
Adliye, Güvenli, 
Gençali ve Kum 
saz Mahallelerine 
yapılacak 
Mescit, tuvalet 
ve dükkan pro 
jeleri için açılan 
ihale saat 9.00 da

yapıldı. Bu İha 
leye 9 firma katıldı. 
İhaleye katılan fir
malar içinde en 
düşük teklifi veren 
Luna Mühendislik 
İnşaat ve Ticaret 
A.Ş. kazandı. 
Edinilen bilgilere 
göre Luna Mühen 
dişlik İnşaat ve 
Ticaret A.Ş firması 
4 mescit ve Wc ile 
dükkan inşaatını 
454 bin liraya 
yapacak.
Öte yandan, 
Şahinyurdu 
Mahal leşi yolu 
üzerinde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik

Belediyesi ve 
Türkiye Motor 
sporları Federas 
yonu ve Bursa İl 
Spor Müdürlüğünce 
düzenlenen 
Gemlik Uluslar 
arası Moto kros 
Yarışmalarının 
yapıldığı alanda bir 
mescit ile bir WC. 
yapımı da 22 Hazi
ran 2018 Cuma 
günü saat 14.30 da 
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi Salo
nunda yapıldı. 
7 firmanın katıldığı 
ihaleyi Geçgin 
İnşaat firması 
kazandı.
Şahinyurdu ve

Umurbey’de 
yapılacak mescit ve 
WC yapımı 275 bin 
liraya gerçekleşti 
rilecek.
Gemlik Belediye- 
si’nin girişimleriyle 
ilçemizin Manastır, 
Aynur Cevdet 
Mayruk Özdilek 
Kız İmam Hatip 
Okulu önünde ve 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Parkı 
içinde 3 mescit 
yapımı ile yıkılan 
eski Tibet Otel ve 
GTSO binasının 
bulun duğu alanda 
yeni bir mescit 
inşaatı yapımına 
başlandı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fdtcebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa’ıla FETÖ operasyonu!
smangazi'de ayrı 
yaşadığı eşi 
eve eşyalarını 
almaya geldi 
ğinde 5 yerinden 
bıçaklayarak 
yaralayan şahıs 
kaçtı.
Olay, dün merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sırameşeler Ma
hallesi 19. Okul 
Sokak'ta 
meydana geldi. 
Daha önce de 
defalarca tartıştığı 
eşi Muhammet Tyi 
arayan Ayşe T., 
eve gelip eşyalarını 
alacağını söyledi. 
Muhammet T., eşine 
'Gelme, gelirsen 
seni vururum' diye 

cevap verdi. 
Eşinin sözlerine 
rağmen eve giderek 
eşyalarını alan 
Ayşe T. evden 
uzaklaştığı sırada 
arkasından gelen 
Muhammet T., 
karısını bıçakla 5 
yerinden yaraladı. O 
esnada yakınlarda 
bulunan okulda oy 
verme işleminin 
devam etmesi 
sebebi ile görev 
yapan polis ekip
lerinin *Yapma* 
ihtarına rağmen 
eşini bıçaklamaya 
devam eden 
Muhammet T., 
polislerin kendisine 
doğru geldiğini 

görünce kaç 
maya başladı. 
Kanlar içerisinde 
yere yığılan genç 
kadın ise olay yer
ine gelen sağlık 
ekipleri tarafından 
hastaneye 
kaldırıldı.
Muhammet T'nin 
olaydan birkaç 
gün önce de 
eşiyle tartıştı 
ğım ve 7 yaşın 
daki kızını alarak 
kaçtığını söyleyen 
görgü tanıkları, 
kan kocanın 
sık sık tartıştığını 
anlattı. Polis, kaçan 
şahsı yakalamak 
için çalışma 
başlattı.

Bursa merkezli 23 
ilde düzenlenen 
FETÖ operasyo 
nunda 55'i polis, 
46'sı asker 102 kişi 
hakkında gözaltına 
kararı alındı.
Bursa Terörle Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan 
soruşturma 
kapsamında Bursa 
merkezli 23 ilde 
FETÖ/PDY'ye yöne
lik operasyon 
başlatıldı, 
örgütün mahrem 
imamlarının da 
aralarında 
bulunduğu çoğu 
asker ve emniyet 
personeli olan 102 
kişi hakkında

yakalama kararı 
çıkartıldı.
Operasyonlar Bursa 
merkez olmak üzere 
Manisa, İstanbul, 
Van, Batman, Erzu
rum, Konya, Kay
seri, Sivas, Aksaray, 
Amasya, Kırşehir, 
Ankara, Eskişehir, 
Hakkari, İzmir,

Karabük, Trabzon, 
Niğde, Nevşehir, 
Balıkesir, Yozgat, 
Adana ve Bursa'ya 
bağlı 10 ilçede 
yapıldı. Gözaltına 
alınan 66 kişi 
ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürülürken, ope 
rasyon sürüyor.

İlıiMotosiltletCarııısti:1Ölii,1Yaralı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde iki moto
sikletin çarpışması 
sonucu 1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı. 
Eşrefzade Mahallesi 
İpek Yolu Cadde- 
si'nde, Gökhan 
Çakır (33) idaresin
deki 16 FBK 97 
plakalı motosiklet 
ile İsmail Şentürk'ün 
kullandığı plakasız 
motosiklet çarpıştı. 
Kazada ağır 
yaralanan 
sürücüler, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
İznik Devlet Has

Minibüste üyurten Kalp Krizi Geçirdi
Mudanya'da park 
halindeki minibüste 
uyuyan kişi, kalp 
krizi geçirerek öldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Şükrüçavuş Ma
hallesi 2. Sevgi 
Sokak'ta park halin
deki 16 JH 677 
plakalı minibüste bir 
kişinin hareketsiz 
yattığını görenler 
durumu polise

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

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

tanesine kaldırıldı. yapılan müda
Sürücülerden haleye rağmen
Gökhan Çakır, kurtarılamadı.

bildirdi. Polis ekip
leri, minibüste 
yaptıkları inceleme 
sonucunda aracın 
arka koltuğunda 
yatar vaziyetteki 
Erdal Çakanti 
mur'un (65) hayatını 
kaybettiğini be
lirledi. Aracın sahibi 
Selahattin Öz, 
Çakantimur'un ma
halleden arkadaşı 

olduğunu ve 
yalnız yaşadığını, 
zaman zaman 
minibüsünde 
kaldığını söyledi. 
Yapılan inceleme 
sonucu kalp krizin
den öldüğü belir
lenen Çakanti 
mur'un cenazesi, 
Mudanya Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

BURSA'nın Mu
danya ilçesinde kar 
maskesi takıp, 
işyerinde Mehmet 
öztürk'ü (34) 
öldürdüğü iddia 
edilen İbrahim 
Çapur (33) ile 
cinayete azmettir 
diği öne sürülen 
Harun Saçan'ın (41) 
müebbet hapis 
cezası istemiyle 
yargılan malarına 
başlandı. Tutuklu 
sanıklar, 
duruşmadaki 
ifadelerinde birbir
lerini suçladı. 
Olay, geçen yıl eylül 

ayında, Mudanya 
ilçesi Güzelyalı Ma
hallesi, Atatürk Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Kar maskeli 
bir kişi, unlu 
mamüller üreten 
işyerinin kapısından 
işletme sahibi 
Mehmet öztürk'e 
tabancayla 2 el ateş 
ederek kaçtı. 
Yaralanan Mehmet 
öztürk, çevre es 
nafın ihbarı üzerine 
gelen ambulansla 
Çekirge Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Ancak öztürk, 
doktorların tüm mü
dahalesine karşın 
kurtarılama dı. 
Olayla ilgili çalışma 
başlatan Bursa 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, bölgedeki 70 
güvenlik

kamerasının görün
tülerinden yola 
çıkılarak, o gün 
caddeden geçen 
otomobiller üz
erinde araştırma 
yapü: ^(VotbmoönY 
tek tek inceleyen 
ekipler, şüphelilerin 
Harun Saçan ile 
İbrahim Çapur 
olduğunu tespit etti. 
Şüpheliler, düzenle
nen operasyonla 
gözaltına alındı.

ANTİKA EŞYA 
SATIŞI NEDENİYLE 
TARTIŞMIŞLAR 
Daha önce Mehmet 
öztürk ile antika 
eşya satışı ne
deniyle tartıştığı be
lirlenen Harun 
Saçan'ın, olay günü 
arkadaşı İbrahim 
Çapur'u da yanına 
alarak maktülün 
işyerine gittikleri 
belirlendi. İbrahim 
Çapur'un kar maske 
si takıp, Mehmet 
öztürk'ü öldürdüğü 
tespit edildi.
Şüpheliler, emniyet
teki işlemlerinin 

ardından sevk edil 
dikleri adliyede 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildi. Harun Saçan 
ite İbrahim Çapur 
hakkında 'adam 
öldürmek' suçun
dan ömür boyu 
hapis cezası is
temiyle Bursa 7'nci 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde dava 
açıldı.Başka bir suç
tan tutuklu bulunan 
ve bu davada 
cinayet şüphelile 
line yardım ettiği 
iddiasıyla 
yargılanan Serkan 
Sevim (35) ise olay 
günü hastanede 
yattığını belirterek 
üzerine atılı 
suçlamayı kabul 
etmediğini söyledi. 
Duruşma eksik 
evrakların 
tamamlanması için 
ileri bir tarihe erte
lenirken, mahkeme 
iki sanığın tutuklu
luk halinin 
devamına karar 
verdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yeni Dönem Başlarken...
24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhu 

riyet kurulduğundan beri Cumhurbaş 
kanının altında TBMM’sinin yürütme 
erkini kullandırdığı bir Bakanlar kurulu, 
onunda başında bir başbakan vardı.
Artık yeni Başkanlık sisteminde 

başbakan olmayacak.
T .C. kurulduğundan beri var olan 

başbakanlık artık tarih olacak.
Son Başbakan olarak Binali Yıldırım, 

bu nedenle tarihe geçecek.
Seçimlerden 2 gün önce Cumhur 

başkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV 
kanalında yaptığı röportajda yeni 
Cumhurbaşkanlığı sistemini ilk kez 
şematik olarak Türkiye ye anlattı.

Karmaşık bir yapılanma sistemi, zaman 
içinde Erdoğan’ın kafasındaki gibi yaşa 
ma geçirilecek.

Ankara da yaptırılan 1100 odalı Saray, 
neden yapıldı sanıyorsunuz?

Bu sistem ile Başkan kanun hükmün
deki kararnameler ile ülkeyi yönetecek.

Hızlı karar alma diye bir kişiye herşeyi 
yapabilme erki tanınıyor.

Kararnameler uygulamaya konduktan 
sonra meclise sunularak görüşülüp 
kanun haline getirilecek.

AKP’nin son seçimlerde mecliste salt 
çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle 
MHP’nin oylarına ihtiyaç duyulacaktır.

Bu nedenle, Başkanın atayacağı bakan 
tıklarda, MHP’den önemli isimlerin yer 
alması kaçınılmazdır.

Erdoğan alacağı kararlarda MHP onayı 
o'ımaûan 'orrşey yapamaz.

Bunun için MHP kilit parti konumuna 
geldi.

Erdoğan’ın yaratmak istediği Türkiye 
Cumhuriyetin kurucu değerleriyle örtüş 
müyor.

Yaptıkları hiçbir işte Cumhuriyetin kuru 
cularının adını bile anmıyorlar, adlarını 
tesislerden siliyorlar.

Yerlerine OsmanlI padişahlarının veya 
İslam büyüklerinin isimlerini koyuyorlar.

Toplumun neredeyse yarısının kabul 
lenmediği bu sistem başarılı olur mu?

Olması zor.
Amaçları Türkiye’nin geleceğini 

Erdoğan dan sonra biçimlendirmek.
Tamamen kendileri gibi düşünenlerden 

oluşan yeni kuşaklar yaratmak ve devleti 
kendileri gibilerce yönetmek için alt 
yapısını oluşturmak.

Devletin kaynaklarını yandaşlara aktar
mak.

24 Haziran seçimlerinde Atatürkçüler, 
laikler ve cumhuriyetçiler şimdilik kay
betti.

Yenenler ise İslamcılar ile milliyetçi
lerin ittifakı oldu.

Yılmak yok.
Bu düzeni istemeyenler mücadeleyi 

sürdürecekler.
Ta ki fabrika ayarlarına dönesiye dek.

o

ti; Mwfti i lıMı MMım
Temiz bir Gemlik 
için temizlik 
çalışmalarına ara 
vermeden devam 
eden Gemlik 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, kentteki 
tüm çöp kontey 
nerlerini yıkayarak, 
dezenfekte ediyor. 
İlçemizin mahalle 
ve sokaklarında 
bulunan çöp 
konteynerleri uzun 
bir süreden beri 
özel bir firma tara 
fından yerinde 
temizleniyor. 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri, konteyner
leri sürekli dezen
fekte ettiklerini 
açıklandı.
Şehir genelindeki 
konteynerleri için
deki çöpleri çevre 
ye dağıtmadan 
topluyorlar.
Yapılan açıklamada,

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
tarafından yürütü 
len mavi kapak 
kampanyasında 
Belediyeye ikinci 
defa tek başına 
500 kg mavi 
kapak toplayarak, 
kampanyaya 
katkı sağlayan 
emekli öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’a, Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk 
Teşekkür plaketi 
verdi 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve Efe 
Eren geri dönüşüm 
yetkilisi Sercan 
Bıyıklı adına 
teşekkür eden 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, örnek

konteynerler 
yerinde 3 dakika 
içinde yerinde 
temizliyor. 
Konteynerleri 
temizleyen Çevre 
dostu araç, pis 
suyu kendi içerisin 
de barındırarak 
dışarı vermiyor. 
Yıkama işleminin 
yanı sıra doğaya

zarar vermeyen 
özel solüsyonlar ile 
dezenfekte edilen 
konteynerler pırıl 
pırıl bir hale 
getiriliyor. 
Günlük 50 adet 
çöp konteyneri 
yıkayarak dezen
fekte eden temizlik 
ekipleri daha 
sağlıklı bir Gemlik

için mücadele 
ediyor.
Uyğularhayı.kent- 
teki tüm mahalle 
lerde sürdüren 
ekipler, konteyner
leri temizleyerek 
çevre ve insan 
sağlığının 
korunması için 
önemli bir hizmeti 
yerine getiriyor.

davranışından 
dolayı emekli 
öğretmen Zeynep 
Emine Aydın’ı 
plaketle onurlan 
dırarak, ihtiyaç 
sahibi olan engelli 
vatandaşlara 
ulaştırılmak üzere 
2 adet tekerlekli

sandalyeyi de 
teslim etti. 
Zeynep Emine 
Aydın, 2 adet teker
lekli sandalyeden 
bir tanesini Atatürk 
İlkokuluna teslim 
etti.
Atatürk İlkokulu 
müdürü Ali Deliak

ta daha önce 
Atatürk ilkoku 
lunda görev 
yapan fedakar 
emekli öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın’a teşekkür 
etti ve gayret
lerinden dolayı 
kutladı.

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz Bakım 
evi, 19. mezunla 
rının vermenin 
mutluluğunu 
yaşarken, 
mezun olan 
minikler keplerini 
havaya mezun 
olmanın sevincini 
yaşadı. Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen mezuniyet 
Gecesinde, minikler 
mezun o.u^ntüm 
hünerlerini de 
göstermeyi ihmal 
etmedi. Gecede, 
bate, modern dans, 
halk oyunları,

yaratıcı drama, İn
gilizce koro danslar 
minikler tarafından 
sergilenirken, 
vemCT çocuklarını 
ayakta alkışladı. 
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bâklfflervi sahibi

Erkan Akıncı, 
2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılında 
19. mezunlarını ver
menin mutlulu 
ğunu yaşadıklarını 
belirterek, 
kayıtların devam 
ettiğini söyledi

İTSO filrİSİBCİHII WMIMta

GtSÜ girişimci 
desteği devam 
ediyor. Bukap- 
sâfflda 2918 yılı için 
programladığınız 
KOSGEB Uygu 
lamalı Girişimcilik 
Eğitiminin ilkini 
başarı ile 
tamamladı.
GTSO'dan yapılan 
açıklamada, 
"ABİGEM* in 
deneyimli eğitmen 
lerinden Seçkin 
SAYGILI'nın sunu 

mu ile gerçekleşen 
eğitime dair 

açıklamalarda bulu» 
nan oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
Paşa Ağdemir;
" Bu güne kadar 
yüzlerce gencimi 
ze, girişimci 
adayına KOSGEB 
Uygulamalı 
Girişimcilik 
eğitimleri düzen
ledik ve sertifika 
almalarını sağladık. 
Odamızın KOS 
GEB ile ortaklaşa 
düzenlediği 
eğitimlere katılıp 
sertifikalarını alan 

bir çok girişimci 
adayı iş yerini açtı, 
istihdama ve 
ekonomiye katkı 
sağladı. Girişimci 
adayları KOSGE- 
B'in sağladı 50 bin 
TL hibe 100 bin TL 
iki yıl geri ödeme
siz 0 faizli kredi 
imkanından fay
dalanabileceklerdir. 
Hepsine çıktıkları 
bu yolda başarılar 
dilerim. Bu noktada 
gençlerimize 
desteğimiz devam 
edecek." dedi.

8. Bursa 
Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
kapsamında düzen
lenen Instagram 
Fotoğraf Yarışması 
için müracaatlar 
başladı.
Bursa BÜyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle 
bu yıl 28 Eylül-07 
Ekim 2018 tarihleri 
arasında 8.’si 
düzenlenecek olan 
ve küratörlüğünü 
Kamil Fırat’ın 
üstlendiği Bursa 
Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
(BursaFotoFest) 
kapsamında 
‘Ritüeller’ temalı 
Instagram 
Fotoğraf Yarışması 
gerçekleştiriliyor. 
Fotoğraf 
tutkunlarının 
Instagram 
üzerinden

#Rltüeller2018 
etiketi ile 
başvurabileceği 
fotoğraf yarışması 
için son tarih ise 07 
Eylül. ‘Dünyâ’da 
Ritüelleri en iyi an
latan fotoğrafı çek, 
paylaş, kazan’ 
sloganıyla 
gerçekleşen 
fotoğraf yanşma 
sına katılmak için 
kişisel Instagram 
hesabında 
#Ritüeller2018 
hashtagi ile 
fotoğraf 

paylaşılması ve 
@bursafotofest In
stagram hesabını 
etiketleyerek takip 
edilmesi gerekiyor. 
Katılımcılar detaylı 
bilgi için www.bur- 
saphotofeet.org 
sitesi üzerinden In
stagram Fotoğraf 
Yarışması’nın 
şartnamesine 
ulaşabilirler.

Yarışma ödülleri ise 
şu şekilde;
Birincilik Ödülü: 
3000 TL + Bur-

IŞKURileniutlağİİıtiyersltesi 
mıiıMıiıliii

saFotorfes* 
Madalyası 
İkincilik Ödülü: 
2000 TL + Bur
saFotoFest 
Madalyası 
Üçüncülük Ödülü: 
1000 TL + Bur- 
saFotoFest 
Madalyası 
Mansiyon (6 adet): 
250 TL + Bur
saFotoFest 
Madalyası
Yarışma Özel Ödülü 
(10 adet): Bur
saFotoFest 
Madalyası

üniversite öğrencilerinin iş gücü 
piyasasına hazırlıksız yakalanmasını ön
lemek, genç işsizliğin azaltılmasını 
sağlamak ve istihdam artışını destekle
mek için İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ile 
Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği 
sağlandı. İstihdamın geliştirilmesi ve 
korunmasına yönelik olarak işsizlerin, 
çalışanların, öğrencilerin mesleki bilgi 
ve becerilerini geliştirmek, yeni teknolo
jik becerilerini kazanmalarına yardımcı 
olmak amacıyla Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve İŞKUR 
Bursa İl Müdürü Eren Türkmen 
tarafından protokol imzaları atıldı. 
İmzalanan protokolle haftanın belli gün
lerinde üniversite irtibat noktalarında 
görev alacak iş ve meslek danışmanları, 
üniversite öğrencilerinin İŞKUR hizmet
lerinden aktif şekilde hizmet almasını 
sağlayacak.

http://www.bur-saphotofeet.org
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flvaüalıı sektörüniin Italhi Bursa'ıia atacak Bursa'daU
Nitelikli ve kaliteli 
kongrelerle fuarları 
kente çekerek 
ekonomiye katkı 
sunmayı amaçlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
28 Haziran - 
1 Temmuz tarihleri 
arasında ayakkabı 
sektörünün en 
önemli firmalarını 
‘Deri Ürünleri Fuarı 
- DERİX 2018’de 
ağırlayacak.

Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
fuar ve turizm 
potansiyelini 
arttırma hedefleri 
doğrultusunda, 
‘Kozmetik ve Güzel
lik Fuarı’, ‘Su ve 
Çevre Fuarı’ ve ‘4. 
Uluslararası Bursa 
Su ve Çevre Kon
gresi’ ile ‘Gıda ve 
Sağlıklı Beslenme 
Fuan’mn ardından 
28 Haziran - 
1 Temmuz tarihleri 
arasında da ‘Deri 
Ürünleri Fuarı - 
DERlX 2018’i 
BursalIlarla 
buluşturacak.

koleksiyonlar 
tanıtılacak. Teması 
‘Zenne’ olarak belir
lenen fuar, 28 Hazi
ran Perşembe günü 
saat 11.00';de zi
yarete açılacak. 
Ağırlıklı olarak 
zenne ve merdane 
ürünlerinin 
sergileneceği 
fuarda, firmalar 
arası ikili iş 
görüşmeler de sek
töre önemli katkı 
sağlayacak.

“Kongre ve fuar 
endüstrisine katkı 
yapıyoruz”

Merinos AKKM';de 
yılda 1000’den fazla 
etkinlikte 800 
binden fazla zi
yaretçiyi ağırla 
dıklarını belirtti. 
Deri sektörünün 
önemli firmalarının 
katılacağı fuarın 
deri ve fuar sektör
lerine hareket 
katacağını ifade 
eden Çepni, organi
zasyona destek 
olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş';a ve 
katkı sunan 
herkese teşekkür 
etti.

Merinos AKKM ve 
Network Fuarcılık 
işbirliğiyle 
hazırlanan fuarda, 4 
gün boyunca 
katılımcı firmalar 
tarafından sezonluk 
yeni ürünler ve yeni

Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Hasan Çepni, 
Bursa’yı fuarcılık 
sektöründe daha 
yukarılara taşımak 
için 2018’de bir dizi 
fuar düzenledik
lerini söyledi. ‘Deri 
Ürünleri Fuan’mn 
bu sene 4. fuar 
olacağını hatırlatan 
Çepni, 2018’in 
yoğun geçtiğini,

“40 firma, deri ve 
ayakkabı 
toptancıları ile bir 
araya geliyor”

Network Fuarcılık 
Genel Müdürü 
Hasan Eker ise 
firma olarak şehrin 
fuar kimliğine katkı 
sunmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını dile 
getirdi. Bursa’nın

özellikle kadın 
ayakkabı alanında 
gelişmiş bir bölge 
olduğuna dikkat 
çeken Eker, Bursa 
Ayakkabıcılar 
Odası’nın da 
desteğiyle önemli 
bir fuarın 
düzenlendiğini 
anlattı. Fuarı her 6 
ayda bir yazlık ve 
kışlık sezon olarak 
yapmayı 
planladıklarını 
açıklayan Eker, 40 
firma ile deri ve 
ayakkabı 
toptancılarının, 4 
gün boyunca 
tanıtım yaparak 
gelecek sezonun 
siparişlerini 
alacağını söyledi. 
Fuarın hem pro
fesyonellere hem 
de halka yönelik 
olduğunun altını 
çizen Eker, fuarın 
düzenlenmesinde 
emeği gecen tüm 
kişi ve kuruluşlara 
teşekkür etti. Saat 
11.00 He 20.00 
arasında ziyarete 
açık olan fuarı, 
Bursa Valiliği, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ayakkabıcılar 
Odası, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Uludağ Üniver 
sitesi gibi önemli 
kurumlar destek
liyor.

Uluslararası Leylek
Festivali başlıyor

Bursa’nın Karacabey ilçe Belediyesi 
tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen 
"Uluslararası Leylek Festivali", 30 Hazi- 
ran-1 Temmuz’da gerçekleştirilecek 
Karacabey Belediyesinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Eskikarağaç Mahalle
sindeki festival kapsamında halk 
oyunları gösterileri, çocuklar için çeşitli 
yarışmalar, üç boyutlu film gösterimleri, 
fener alayı, gölde tekne turları ve leylek 
koşusu düzenlenecek. Festivalde Eda- 
Metin Özülkü konser verecek.
Cumartesi ve pazar günleri Karacabey 
Cumhuriyet alanından Eskikarağaç Ma
hallesindeki festival alanına ücretsiz 
otobüs seferleri yapılacak.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
ilçenin "Hayvan Dostu Karacabey" 
unvanını, yarış atları, ayı barınağı, kan
gal çiftlikleri, leylek festivali, Uluabat 
Kuş Cenneti, Longoz ormanlarındaki 
bitki ve hayvan türleri gibi değerleri ile 
geçmişten bu yana gururla taşıdığını 
ifade etti.

BY EG M
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Mı atol effl! 2014 raiaıılaısiııliiiiııeciMi
Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(ATSO) Başkan! 
Davut Çetin, Avrupa 
ülkelerinden gelen 
turist sayısında 
yüksek artışlar 
görüldüğünü be
lirterek, "Turizmde 
2014 rakamlarını 
haziran itibarıyla ilk 
kez geçmiş bu
lunuyoruz." dedi, 
çetin, ATSO'nun 
haziran ayı olağan 
meclis toplantı 
sında, büyük ve 
önemli bir seçim
den çıkıldığını, Türk 
milletinin 
demokratik olgun
luk içerisinde, yük
sek bir katılımla 
seçimi gerçekleş 
tirdiğini söyledi. 
Turizmde Türkiye 

ortalamasının üz
erinde artış 
olduğuna dikkati 
çeken Çetin, kayıtlı 
istihdam artışında 
Antalya'nın Türkiye 
ortalamasının üz
erinde olduğunu 
bildirdi.
Son günlerde 
soğan, patates, 
Antep fıstığı 
fiyatlarının gün
deme geldiğini ak
taran Çetin, "Üretim 
düştü1 diye yazan 
var, oysa resmi ver
ilere göre ciddi bir 
üretim düşüşü yok. 
Hatta martta, *400 
bin ton patates de
polarda çürüyecek, 
para etmiyor' diye 
demeçler verildi. 
Sonra patatese ihra
cat iadesi desteği

verildi. Fakat hazi
rana kadar ihracat 
artışı olmadı, hazi
randa ihracatın 
arttığı görülüyor." 
diye konuştu. 
Çetin, Antalya'da 
bir haftalık fıstık 
boykotu 
yapacaklarını ifade 
ederek, fiyatı yük
sek olduğu için 
fıstıklı baklava yer

ine fındıklı, zeytinli, 
kaymaklı, portakallı, 
tahinli baklava gibi 
yenilikler başlaya 
cağını dile getirdi. 
Son günlerde do
mates fiyatlarının 
artmaya başladığını 
savunan Çetin, 
"Mayıs sonunda 
halde domates fiyatı 
1,9 liraydı, bugün
lerde 3 lirayı buldu.

Domates güvesi, 
üretimi düşürdü, 
diğer taraftan ihra
catta artış oldu. 
Ayrıca sera üreti
minin sonuna 
yaklaştığımız için 
fiyatlar arttı." dedi.

"TURİZMDEKİ 
RAKAMLARI 4 YIL 
SONRA İLK KEZ 
GÖRDÜK" 
Turizmdeki 
gelişmenin bu yıl 
olumlu beklentileri 
doğruladığına 
değinen Çetin, 
şöyle konuştu: 
"Avrupa ülkelerinde 
Norveç dışında yük
sek artışlar görüy
oruz, Norveç artışı 
yüzde 14'te kalmış. 
Turizmde 2014 
rakamlarını haziran 

itibarıyla ilk kez 
geçmiş bulunuy
oruz. Turizmde en 
yüksek yılımız 
2014'tü. Yani 
2015'te düşüş 
başlamıştı, 2016 
kriz yılıydı, 2017 
toparlanma başladı 
ve daha yeni 2014 
rakamlarını aşmaya 
başladık. Son iki 
cumartesi günü 
arka arkaya günlük 
turist girişi 79 bini 
aştı. Bu da 4 yıl 
sonra ilk kez 
gördüğümüz 
rakamlardır. Sadece 
turist saymak is
temiyoruz. Katma 
değeri de artırmak 
gerekiyor. Turizmde 
inovasyona, yeni 
ürünler geliştirmeye 
ihtiyaç var."

Açlık »e yoksulluk sınırı belli oldu
Türk-İş'in araştırma 
sına göre, hazi
randa 4 kişilik 
ailenin açlık sınırı 
1714, yoksulluk 
sının 5 bin 584 lira 
olarak hesaplandı, 
ürk-lş tarafından, 
çalışanların geçim 
koşullarını ortaya 
koymak ve temel 
ihtiyaç mad
delerindeki fiyat 
değişikliğinin aile 

bütçesine 
yansımalarını belir
lemek amacıyla her 
ay yapılan "açlık ve 
yoksulluk sının 
araştırması"nın 
haziran ayı 
sonuçları açıklandı. 
Araştırmaya göre, 
haziranda dört 
kişilik ailenin 
sağlıklı, dengeli ve 
yeterli 
beslenebilmesi için 

yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarını ifade eden 
"açlık sınırı" bin 714 
lira olarak belir
lendi.
Gıda ile giyim, 
konut, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer 
harcamaların 
toplam tutarına

denk gelen "yoksul
luk sınırı" İse 5 bin 
584 lira oldu. 
Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin gıda İçin 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 1,67 
oranında arttı. Yılın 
ilk yarısında fiyat
lardaki artış yüzde 
6,61 oranında

gerçekleşti. Gıda 
enflasyonunda son 
12 ay itibariyle artış 
oranı yüzde 13,66 
oldu. Yıllık ortalama 
artış oranı ise 
yüzde 10,65 olarak 
hesaplandı. 
KURU SOĞAN VE 
PATATES FİYATI AY 
SONUNDA ARTTI 
Araştırmaya göre, 
haziranda süt, 
yoğurt, peynir

grubunda genel 
olarak ortalamada 
önemli bir fiyat 
değişikliği dikkati 
çekmedi.
Kıyma ve kuşbaşı 
et, tavuk ile sakatat 
fiyatı aynı kaldı. Yaş 
sebze-meyve 
fiyatlarında, 
mevsim koşullarına 
bağlı olarak bekle
nen gerileme yerine 
artış dikkati çekti.
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GEREKLİ TELEFONLAR
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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

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54 
51310 28

ULAŞIM
Pemukkale 
DENİZ UÇAOl 
Pegasue Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turtam 
SOaer Turizm 
KanberoQlu-Eaaday 
Anrtur 
Kamil Koç

512 OO 26

S13 20 77

• 12 O1 «3

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast 
Msr.Ssğ.Ocsğı 
Tomoksy Tomogrsfl 
Acıbadem

617 34 00
613 23 20
613 10 06
613 66 20
280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

121
186

813 48 03
814 00 95
813 12 86

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

813 11 74
813 13 83 VAPUR- FERİROT

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

813 10 87
813 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

813 10 95
813 37 42 OTOBÜS

Özel İd. Md.
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük

513 18 07
813 14 14
813 13 64

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

Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 813 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 813 7166

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

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

RELEDİYE Ergaz
Milanaaz

513 88 43
S13 22 59

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

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

BUSKİ
İtfaiye
Muhasebe Md.

514 57 06
513 23 25 

51345 21-182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Patrol

013 1O 70
013 30 33

013 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK ŞİYAtl OAZKTKSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6117 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİHMİ
VENÜS SİNEMASI 

HÜRKUŞ 
13.15-15.15- 
19.00-21.30 

KRALŞAKİR 
11.30-17.15 

DOĞRULUK MU 
CESARET Mİ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-21.30 

DEADPOOL 2 
11.30-14.00-16.20- 

18.30-21.30

5133321

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

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

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
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Bakanlar Kurulu seçim öncesi aldığı son kararında Gemlik’in deprem riskindeki yapıların 
dönüştürülmesi için 266.5 dönüm yerleşim alanın kroki ve koordinatlarını belirlendi.

hBlııiHttiaıMMİ

CHP’de değişim olur mu?
24 Haziran seçim sonuçlarının değerlen 

dirilmesi yapılırken, gözler her seçim sonrası 
seçim kaybeden CHP gündeme oturtulur.

Pazar günü yapılan seçimlerden sonra da 
aynı şey yapılıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27.dönem mil
letvekili erken seçimlerinin sonuçları alındı.

AKP+MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 
MHP’nin beklenenin üzerinde oy almasıyla 2. 
Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan 
yüzde 52.6 oyla seçildi.

Tartışma bundan sonra başladı. CHP adayı 
Muharrem İnce, yüzde 30 da kaldı. Dev. 4’de

İlçemizin deprem riski altında bulunan yerleşim 

yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye 
nakledilmesiyle ilgili düzenleme kapsamında 
yeni yerleşim yerleri belirlendi. 696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede (KHK) yer alan düzen
leme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki 
yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni 
yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin 
yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gaze 
te'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Syf 2’de

Bursa Barosu ve sivil toplum kuruluşlarının 
CARGİLL ile ilgili 20 yıllık hukuk 

mücadelesinde sonuç alınmayınca AHİM de 
B başvurmuştu.

AHIM’den Çarglll 
için “Hah İhlali’’ 

kararı...

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
Cargill davası ile ilgili yaptığı basın 
açıklamasında ”20 yıllık bir mücadele so
nunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'n- 
den (AİHM) çıkan ve başvurucu meslektaş 
/arımızın haklı bulunduğu karar, sevincimiz 
değil, utancımızdır" dedi. Haberi syf 4’de
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Bakanlar Kurulu seçim öncesi aldığı son kararında Gemlik’in deprem riskindeki yapıların 
dönüştürülmesi için 266.5 dönüm yerleşim alanın kroki ve koordinatlarını belirlendi.

Cemimin yeni yerleşim yerleri belirlendi
İlçemizin deprem 
riski altında bulu
nan yerleşim yer
lerinde yaşayanla 
nn daha güvenli 
bölgeye nakledilme 
siyle ilgili düzen
leme kapsamında 
yeni yerleşim yer
leri belirlendi.
696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar- 
name'de (KHK) yer 
alan düzenleme 
kapsamında ilçe 
deki deprem riski 
altındaki yapıların 
dönüştürülebilmesi 
amacıyla yeni 
yerleşim yerlerinin 
kroki ve koordinat 
listesinin yer aldığı 
Bakanlar Kurulu 
kararı, Resmi Gaze 
te'nin mükerrer 
sayısında yayımlan 
dı. Düzenleme, 
Orman ve Su İşleri

Bakanlığının ilgili 
yazısı üzerine, 7269 
sayılı kanunun 
geçici 25. maddesi 
ne göre Bakanlar 
Kurulunca ele alına 
rak kabul edildi. 
Bu kapsamda Gem
lik ilçesi için uygun 
bulunan yeni yerle 
şim yeri, 266,05 
hektar olarak 
belirlendi.
7269 sayılı Umumi 
Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımla 
ra Dair Kanun'un 
Geçici 25'inci 
maddesi şöyle: 
"Bursa ili Gemlik 
ilçesinde deprem 
tehlikesi altında bu
lunan yapıların 
dönüştürülebilmesi 
ve yeni yerleşim 
yerlerinin belirlen

mesi için 
orman olarak 
muhafazasında 
bilim ve fen 
bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen 
ve tanm alanına 
da dönüştürülmesi 
mümkün olmayan 
yerlerden, Orman 
ve Su İşleri 
Bakanlığının 
teklifi üzerine

sınırlan Bakanlar 
Kurulunca belir
lenen alanlar, 
Orman Genel 
Müdürlüğünce 
orman sınırlan 
dışına çıkarılarak 
tapuda Hazine 
adına resen tescil 
edilir. Bu alanlar 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının tasar
rufuna geçer. Bu 

alanlarda 21/6/1987 
tarihli ve 3402 sayılı 
Kadastro Ka
nununun 22'nci 
maddesinin 
kadastrosu 
yapılmış olan 
yerlerin ikinci defa 
kadastroya tabi 
tutulamayacağına 
ilişkin hükmü 
uygulanmaz. Bu 
alanların tespiti 

amacıyla 
Orman Genel 
Müdürlüğünce 
yeteri kadar orman 
kadastro korniş 
yonu 
görevlendirilir. 
Bu tespit sırasında 
ilan süresi bir 
hafta, itiraz süresi 
ise bir ay olarak 
uygulanır. Bu 
fıkranın uygulan 
masına ilişkin 
usul ve esaslar 
Bakanlar Kuru 
lunca belirlenir. 
Birinci fıkra 
kapsamında orman 
sınırlan dışına 
çıkanlan alan kadar 
Hazine taşınmazı, 
orman tesis 
edilmek üzere 
Maliye Bakanlığınca 
Orman Genel 
Müdürlüğüne 
tahsis edilir."

Belediye İskelesi çevresinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahiller Daire Başkanlığınca yapılan 
yeni düzenlemeden sonra, çay bahçeleri yenne CAFE’ler açılıyor

Cay bahçeleri hirer birer tamamlanıyor

Yapımına geçtiği 
miz yıl başlanan 
Gemlik İskelesi 
çevresindeki çay 
bahçelerinin 
bulunduğu alandan, 
eski Tibel Otel’in 
önüne kadar olan 
bölümde denize 
taş dolgu ve kıyı 
düzenlemesi sonra 
sı yapımına başla 
nan eski çay 
bahçeleri yerine ye
nilerini» yapılması 

işlemi sürüyor. 
Sahiller Daire 
Başkanlığınca iki 
etaplı ihale ile 
gerçekleşen çalış 
malarda, önce eski 
çay bahçelerinin 
önü büyük blok 
kayalarla dolduru
larak denizden yeni 
alanlar kazanıldı. 
Yıkılan Çay Bahçe 
leri yerine eski işle 
ficilerine yaptın 
lacak olan yeni çay 

bahçelerinin 
yapımına 
yaklaşık bir 
ay önce başlandı 
Çay bahçelerinin 
önünden geçecek 
yürüyüş yolunun 
tamamlanmasından 
sonra, 5 çay bahçe 
si, eski işletmeçile 
rinln kendilerine 
ayrılan 70 metreka 
re kapalı alan, 250 
metrekare de açık 
alan için yapım

işlerini başlattı. 
BİR TANESİ
AÇILDI

Gemlik İskelesi 
yanında yapılan ilk 
işletme eski Grup 
Aile Çay Bahçesi 
oldu. Yeni Adıyla 
“Kahve Durağı” 
adıyla cafe olarak 
yeni düzenlemesiy 
le müşterilerine 
hizmet vermeye 
başlarken, yanında 

bitmek üzere olan 
eski Dilek Aile Çay 
Bahçesi, yeni 
konsepti ile Armo 
dies (Armutlu) Cafe 
olarak hizmete 
açılacak.
İşyeri işletme sahibi 
Mehmet Ali Kaya, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada çalışma 
ların bir aksilik 
olmaması halinde 
önümüzdeki günler 
de eksiklikleri ta 

marnlayarak, pazar 
günü işyerini 
hizmete 
açacaklarını 
söyledi.
öte yandan Milton, 
Mert ve Beyza 
Aile çay 
bahçelerinde de 
çalışmalar devam 
ederken bu 
işlemlerin 
tamamlanmasının 
1 ay sürebileceği 
ifade edildi.
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Kahramanrmaraş 
kırsalında PKK'lı 
teröristlerle güven
lik güçleri arasında 
çıkan çatışmada

Büyükorhan ilçe
sine kayıtlı 
sözleşmeli uzman 
çavuş İsa Özkan, 
şehit düştü.Şehidin

cenaze töreninin 
yarın ikindi 
namazına müteakip 
Mihraplı Camii'nde 
yapılacağı bildirildi.

Birsa'daeiiizehirwvasiiacBuInn'is!

Bursa merkezli 23 
ilde Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanmasına 
(FETÖ/PDY) yönelik 
soruşturma kapsa 
İhında haklarında 
yakalama kararı 
çıkarılan, aralarında 
muvazzaf askerler, 
askeri okullardan 
ilişiği kesilenler ve 
eski emniyet per
sonelinin bulundu 
ğu 102 kişiden 95'i 
gözaltına alındı, 
il Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerinin 
düzenlediği ope 
rasyonda, gözaltı 
sayısı 95'e yükseldi. 
Diğer 7 şüphelinin 
yakalanması için 
çalışmalar sürüyor. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından 
FETÖ/PDY'ye yöne
lik yürütülen soruş 
turma kapsamında 
emekli, ihraç ve

Trafo bomba gibi patladı
Bursa'da bomba 
gibi patlayan trafo 
vatandaşlara korku 
dolu anlar yaşattı. 
Vatandaş o anları 
saniye saniye 
cep telefonu karne 
rala rina kaydetti.
Yıldırım ilçesine 
bağlı Değirmenönü 
Mahallesi'nde 
arızalanan bir trafo 
aniden alev aldı. 
Dumanların yük
selmeye başla 
dığı trafo kısa bir

açıkta bulunan 4 
emniyet müdürü, 2 
emniyet amiri, 23 
komiser, 26 polisi 
muvazzaf 2 üsteğ 
men, 6 astsubay, 
askeri okullardan 
ilişiği kesilen 38 kişi 
ile özel bir şirkette 
çalışan örgütün 
şifreli haberleşme 
programı olan "By- 
Lock" kullanıcısı bir 
kişi hakkında 
yakalama kararı 
çıkartılmıştı.
il Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 

süre sonra bomba 
gibi patlamaya 
başladı. Çevredeki 
vatan daşların 
büyük panik 
yaşadığını o anlar 
amatör karne 

ekipleri, Bursa, 
Manisa, İstanbul, 
Van, Batman, Erzu
rum, Konya, Kay
seri, Sivas, Akşaray, 
Amasya, Kırşehir, 
Ankarâ; Eskişehir, 
Hakkari, İzmir, 
Karabük, Trabzon, 
Niğde, Nevşehir, 
Balıkesir, Yozgat ve 
Adana'daki 
adresleri eş 
zarhânİl operasyöh 
düzenlemişti. 
Operasyon 
kapsamında 84 
şüpheli gözaltına 
alınmıştı.

ralara yansıdı.
Vatandaş herhangi 
bir sorun çıkma 
ması için önce böl
geyi boşalttı ardın 
dan yetkililere 
haber verdi.

Bursa'nın İnegöl
ilçesinde, evinde 
uyuşturucu madde 
imal ettiği belirlenen 
şüpheli gözaltına 
alındı
Alınan bilgiye göre, 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Şipali Mahalle
si'nde ikamet eden 
Y.S‘nin (30), evinde 
uyuşturucu madde 
imal ve ticaretini 
yaptığı bilgisi üze 
rine harekete geçti. 
Söz konusu adres 
ve çevresinde 
narkotik köpeği ve 
drone desteğiyle 
yapılan aramada, 
ekili halde 6 kök 
kenevir bitkisi, 50 
gram kubar esrar 
ftiağÖ^sb keiîGYk 
brtkfS’TWii-mek

Biırsa’da eniştesini öldürdü!
Bursa'da ehiştesi 
Serdar Uğurlu'yu 
öldürüp 'içindeki 
şeytanı vurdum' 
alyo savunma 
yapan Cinâfi 
Samut'a müebbet 
hapis cezası verildi. 
Cezayı duyan zanlı, 
duruşma salonun
dan teşekkür ederek 
ayrıldı.
Nilüfer ilçesine 
bağlı Görükle Ma
hallesi'nde 2016 yılı 
Ekini ayında 
eniştesini 'Ara sıra 
içindeki şeytanı net 
olarak görüyordum. 
Ö gün de buzdolabı 
taşırken içindeki 
şeytan dışarı çıktı. 
Ben de silahımı 
çıkararak şeytanı 
vurdum" ifâdeleri ile 
kendini savunan 
zatili hakkında karar 
verildi. Akli den- 
jiAfiiniryeHinri? 
olmadığı iddia 
edilen katil zanlısı 
Cihan Samut'un adli 
tıp raporlarında akli 
dengesinin yerinde 
olduğunun tespit 
edilmesi üzerine

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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üzere özel olarak 
hazırlanmış 
alüminyılffi kabin ve 
kabin içerisinde ISı 
ölçer sayısal 
derece, aydınlatma 
ve ısıtma sistemi, 
plastik içi toprak 
dolu saksı, hava 
nemlendirici, elek
trik güç regülatörü 

zanlıya müebbet 
hapis cezası verildi. 
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davaya 
olayda hayatını 
kaybeden Serdar 
Uğurlu'nun kardeşi 
ve taraf avukatları 
katıldı. Duruşmada 
son sözü sorulan 
zanlı Samut 
mahkeme 
başkanına 'Ne 
diyeyim, pişmanım' 

diye cevap verdi. 
Adli tıp raporlarına 
göre akli dengesinin 
yerinde olduğunun 
tespit edildiğini 
öğrenen Samut, ra
porlara itiraz

olmak üzere kurulu 
düzenek, hassas 
terazi ve farklı 
markalarda ke 
nevir bitkisi 
yetiştirmek amaçlı 
gübre ile ilaç 
ele geçirildi.
Şüpheli Y.S, jan
darma ekiplerince 
gözaltına alındı.

edeceğini belirtti. 
Mahkeme heyeti, 
hakkında 
"tasarlayarak 
adam öldürme" 
suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet istemiyle 
dava açılan 
Samut'un eyleminin 
basit olduğuna 
kanaat getirerek, 
ömür boyu hapis 
cezası verdi. Samut 
ruhsatsız silah 
taşımaktan da 2 yıl 
1 ay hapis cezasına 
çarptırılırken, 
duruşma salonun
dan mahkeme 
heyetine teşekkür 
ederek ayrıldı.
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Güne Bakış
Bursa Barosu ve sivil toplum kuruluşlarının CARGİLL ile ilgili 20 yıllık 
hukuk mübadelesinde sonuç alınmayınca AHİM de başvurmuştu. 

flHIM'den Carnlll için 
“Hak ihlali” kararı..

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

CHP’de değişim olur mu?
Baskın seçimlerde CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmadı.
2 kez genel kurulda Başkanlık yarışında 

karşısında kaybeden Yalova milletvekili 
Muharrem Ince’yi aday gösterdi.

İyi bir konuşmacı olan Muharrem İnce, bu 
kararı kabul ederek, kısa sürede çok büyük 
performans göstererek, seçimler süresince 
107 miting yaptı..

Gemlikliler anımsarlar, İnce, ilk seçim 
konuşmasını kendi ili Yalova'da yaptıktan 
sonra Gemlik'ten geçerken halkı selam 
layacağım diye İlçe örgütünü aradı.
Aradığında saat 23.oo dü. Gemlik örgütü 
Ince'den miting yapmasını istedi. Yarım 
günde İskele Meydanı'nda 10 bin kişi 
Muharrem Ince’yi dinledi.

İnce Meydanı inletti...
İnce başarılı bir performansla seçim çalış 

malarını tamamladı.
Türkiye de bir değişim rüzgarı estirdi.
16 yıllık, yıpranmış, eskimiş, rüşvet söy

lentilerine bulaşmış AKP iktidarını devire
cek gibi görünüyordu.

Vatandaşlar yüksek bir katılım ile sandık 
başına gitti. Beklenen Cumhurbaşkanı 
seçimlerinde 2.turdu.

Ancak, haksız ve eşit olmayan bir seçim 
sürecinde, medyanın neredeyse tamamını 
kontrolü altında tutan R.T.E. ve AKP büyük 
kayıplara karşın, MHP’nin aldığı beklenme 
dik oy sonucu, yüzde 52.6 ile Erdoğan bi 
rinci turda Cumhurbaşkanı seçildi.

İşte bu sonuçlar, yeniden seçim kaybet 
meşine karşın, AKP’nin seçimin kaybedeni 
olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu partisinde yeniden 
topun ağzına itildi.

Kılıçdaroğlu’nun AKP nin başarısız oldu 
ğu iddialarına karşın, İnce, Erdoğan’ın 
kazandığını “Adam Kazandı’’ sözcükleri ile 
kamuoyuna duyurdu.

Her seçimin bir kazananı, bir de kaybe
deni olur.

Ancak, CHP bugüne kadar girdiği seçim 
lerde sürekli kaybediyor.

Ve yönetimde hiçbir değişiklik olmuyor. 
Sıkıntı burada.
Birileri koltuğa oturmuş “gitmem” diyor.
Muharrem ince, CHP’yi 41 yıl sonra yüzde 

25 bandından, yüzde 30 bandına çıkaran 
kişi oldu.

Seçimlerde başarılı mitingleri ve tv. prog 
ramlarıyla hakin gönlünde taht kurdu.

CHP yapılacak parti Meclisi’nde seçim 
sonuçlarını masaya yatıracak ama, yine 
başarısızlığın faturası başkalarına çıkarı 
lacak ve istifa eden olmayacaktır.

CHP de kan değişimi zamanı gelmiş ve 
geçmiştir.

Kibar, dürüst ve nazik lider olan Kılıçdar 
oğlu’nu ve ekibinin istifası gerekir.

Şimdi medya ve bazı partililer Kılıçdar 
oğlu’nu buna zorluyor.

Keşke bu iş kendiliğinden seçim sonrası 
gerçekleşmiş olsaydı.

Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan 
Altun, Cargill 
davası ile ilgili 
yaptığı basın 
açıklamasında 
"20 yıllık bir mü
cadele sonunda 
Avrupa İnsan 
Haklan Mahkeme- 
sı'hdbnC^HI^)' 
çıkan ve başvurucu 
meslektaşlarımızın 
haklı bulunduğu 
karar, sevincimiz 
değil, utancımızdır" 
dedi.
Baroda basın 
açıklaması yapan 
Altun, Cargill'e 
Orhangazi'ye 
nişasta fabrikası 
kurması için verilen 
izinler üzerine, 
bunların iptali için 
dava sürecinin 
1998'de başladığını 
söyledi.
Altun, "20 yıllık bir 
mücadele sonunda, 
Avrupa İnsan Hak 
ları Mahkemesin
den çıkan ve başvu 
rucu meslektaş 
/arımızın haklı 
bulunduğu karar, 
sevincimiz değil, 
utancımızdır." 
ifadelerini kullanan 
Altun, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Halen devam eden, 
bu yargı sürecinden 
sonuç alınamaması 
üzerine, 2005 yılın 
da AİHM'ne AIHS' 
nin adil yargılanma 

hakkı, yaşam hakkı, 
aile ve özel yaşam 
hakkı ve etkili 
başvuru haklarının 
ihlali nedeniyle 
başvuru yapılma 
zorunluluğu doğ 
muş ve yapılmıştır. 
Yaklaşık 13 yıl son 
ra AİHM bu başvuru 
nedeniyle sözleşme 
nin adil yargılanma 
hakkının ihlal edildi 
ğine karar vermiştir. 
AİHM, kararında 
dönemin Başba 
kanı, Bayındırlık ve 
Iskan Bakanı ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı'nın, mahke 
me kararlarının 
uygulanması konu 
sunda sorumlu 
olmalarına rağmen 
idare mahkemesi 
kararlarını uygu
lama dıklannı tespit 
etmiş ve kararı 
uygulamayan yet 
kil iler hakkında 
açılan tazminat 
davasıyla ilgili 
olarak Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi ve 
Hukuk Genel Kuru- 
lu'nun verdiği 
kararlara 3’er kez 
atıf yaparak bu du
rumu özellikle 
vurgulamıştır." 
Bursa Barosunun 
insan haklarını ve 
hukukun üstünlüğü 
nü savunma görevi 
nin bilincinde 
olduğunu belirten 
Altun, ülkemiz 

adalet sistemini 
rencide eden ve 
hukukun üstünlü 
ğünü ayaklar altına 
alan bu süreci, 
kararlılıkla sonuna 
kadar takip edecek
lerini vurguladı.

"NABD’de önümüze 
ilk koydukları şey 
Cargill oldu.”

Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulu
nan dönemin DSP 
Milletvekili Av. Ali 
Rahmi Beyreli de, 
şunları dile getirdi: 
"Bu gelişen süreç 

içinde ABD'deki 
yönetimlerden 
bağımsız cumhuri 
yetçi ya da demok 
rat hiç fark etmiyor, 
bütün Amerikan 
yetkililerinin, bizim 
yetkililerimize hatta 
başbakanlanmıza, 
ilk olarak önlerine 
koydukları şey 
Cargill oluyordu. 
Kendi parti yöneti
cilerimiz bize 
diyorlardı ki, 'Siz 
haklı olabilirsiniz, 
ancak biz ne zaman 
Amerika'ya gitsek 
önümüze ilk koy
duk lan şey Cargill 
oluyor. Biz ne 
yapalım?' Hele son 
zamanlarda her 
hafta Amerikan 
büyükelçisi Bur
sa "ya geldi.
Ali Fuat Güven

valiydi o zaman. 
Her av ve her hafta 
büyükelçi 
Bursa'daydı, Car 
gill'le ilgili davayı 
takip etmek için. 
Cargill'in yatırımını, 
faaliyetini 
sürdürmesini 
sağlamak için". 
Dönemin CHP mil
letvekillerinden Av. 
Yahya Şimşek de 
konuyla ilgili döne
min Çevre Bakanı 
İmren Aykut’la 
görüştüklerini 
aktardı. Şimşek, 
Aykut'un söyledik
lerine ikna olduğu 
nu vurgulayarak, 
"Konuyu genel ku
rulda tartışırken 
yine bizler de 
söz alıp 
düşünceleri 
mizi ifade ettik. 
Aykut da kürsüye 
çıkıp bizden yana 
olduğunu söyledi. 
Ama sonradan 
söyledi ki o döne
min Başbakanı 
Mesut Yılmaz, 'Ben 
söz verdiğim için 
bundan geri dönüş 
yapamayız' şeklin 
de bir beyanda 
bulunmuş." 
ifadelerini kullandı. 
Basın toplantısına, 
bazı eski baro 
başkanları, 
avukatlar ve döne
min milletvekilleri 
de katıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Bursanıngürültü' 
eylem planına onayİMİMİ_ ir-' İ \ İ ',

Gemlik Belediyesi 
Geriçlik ve Spor 
kulübü renkleri 
altında, 1 Dünya 
Şampiyonluğu, 4 
Avrupa Kupası 
Şampiyonluğu, 16 
Türkiye Şampiyon 
lüğü ve 3 Judo 
Balkan Şampiyon 
luğu kazanan Gem- 
lik’in Altın Kızı Se
manur Erdoğan, 
geçtiğimiz hafta 
Romanya’nın Sibiu 
kentinde düzenle
nen Judo Balkan 
Şampiyonasında 
kazandığı altın 
madalyayı, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
hediye etti.
Gemlik Belediye- 
spor Kulübü 
Başkanı Hulusi 
Gandar, Belediye 
Meclis Üyesi ve 
Belediyespor yö

Chromo'a otomatik inıllrnıe özelliği geldi
Chrome'un Android 
sürümü, belirli 
ülkelerde yeni, 
tartışmalı bir işlev 
sunmaya başladı 
Google, arama ter
mini yazarken, tele
fon kullanırken, 
video içeren web 
sitelerinin sesinin 
çıkıp çıkmayacağını 
belirlerken yapay 
zekadan 
faydalanmayı 
seviyor. Ancak 
Google'ın 
yürüttüğü tahminler 

neticisi Turgut 
Durmuş, Belediye
spor Judo 
Antrenörü İsmail 
Yıldız ile birlikte 
Başkan Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Milli Judocu 
Semanur Erdoğan, 
spora ve sporcuya 
verdiği destekler
den dolayı Başkan 
Yıltttaz’a teşekkür 
etti. Özdilek Cevdet 
Aynur Mayruk Kız 
I.H.L bahçesine 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapımına 
başlanan Spor Sa
lonuna kendisinin 
isminin verilmesin
den dolayı büyük 
mutluluk yaşadığını 
ifade eden Sema
nur Erdoğan, zi
yaretinde 2020 Tok 
yo Olimpiyatları he 
defini de yineledi. 
Judo branşında

bazen tepki de 
çekebiliyor. 
Firma şimdi An- 
droid'deki Chrome 
tarayıcısında 
bazılarımızı rahatsız 
edebilecek yeni bir 

özellikle sön 
yıllarda büyük 
aşama 
kaydedildiğini ve 
alınan başarılı 
sonuçlar ile Gem
liklin Türkiye ve 
Avrupa çapında SÖZ 
sahibi olmaya 
başladığını ifade 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da,- Se
manur Erdoğan’ı 
bir kez daha tebrik 
ederek tecrübe 
kazandıkça ulusal 
ve uluslararası 
şampiyonalarda 
altın madalyaların 
geleceğine ölâfl 
inancının tam 
öldüğünü söyledi. 
Sporun her 
branşına yönelik 
yeni tesisler, alt 
yâpi ve benzer 
imkânların 
artmasıyla genç 

işlev sunmaya 
başladı. Bu işlev, 
veri bağlantısının 
sorunlu olduğu be
lirli ülkelerde haber 
metinlerini 
otomatik olarak in

kuşakların önünün 
açılacağını vurgu- 
layan Başkan 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi olarak 
amatör sporun 
destekçisi olmaya 
ve tesisleşmede 
yeni adımlar at
maya' da devam 
edeceğiz” dedi. 
Ziyaret sonunda 
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar ve 
Judo Antrenörü İs
mail Yıldız’ı da 
tebı ıh eden Başkan 
Yılmaz, Semanur 
Erdoğan’a çeşitli 
hediyeler verirken, 
Semanur Erdoğan 
da şampiyonluk 
madalyasını 
Başkan Yılmaz’a 
hediye etti. Günün 
anısına çekilen 
fotoğrafların 
ardından ziyaret 
Sona erdi.

direcek. indirme 
işlemi, kotasız veya 
ücretsiz Wi-Fi 
ağlarına 
bağlanıldığında 
gerçekleştirilecek. 
Elbette işlev, 
bağlantı sorunu 
çeken birçok 
kullanıcının işine 
de yarayacak. 
İşlev şu an 100'ün 
üzerinde ülkedeki 
Chrome for 
Android kulla 
nıcısı için etkin 
durumda.

Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve 
hastâne-okul-konut gibi hassas alanlar
daki kara, demir yolu ve endüstri kay 
nakli gürültünün azaltılmasına yönelik 
gürültü eylem planı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylandı. 
Türkiye genelinde çıkartılan 'Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği' kapsamında İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi 
büyükşehirlerde 'stratejik gürültü 
haritaları' oluşturuldu. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de yayımlanan 
yönetmelik çerçevesinde adım attığı ve 
karayolu, demir yolu ve endüstri 
kaynaklarının değerlendirilmesi amacını 
güden gürültü eylem planını hazırladı. 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı koordinasyonunda 
geliştirilen plan, Büyükşehir Belediye 
Meciisi'nden geçtikten sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından da 
onaylandı. Böylelikle gürültü konusunda 
belirlenen standartların uygulanması 
önünde hiçbir mani kalmadı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı açıklamada, onaylanan 
gürültü eylem planı ile Bursa'nın daha 
yaşanabilir olacağını söyledi. 
Açıklamasında, herkesin öncelikli 
görevinin çevre duyarlılığı olması 
gerektiğine değinen Başkan Aktaş, daha 
yüksek standartlarda bir hayat için bu 
konuya özel önem verdiklerini belirtti. 
Sürdürülebilir çevre politikası 
bağlamında hizmete alınan, planlanan 
projelerle Bursa'nın standartlarını daha 
da yukarıya taşımak istediklerini 
söyleyen Başkan Aktaş, bu sebeple 
'çevre, hava ve görüntü kirliliğinin 
yanında' gürültü kirliliğiyle de mücadele 
ettiklerini ifade etti.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel ; (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, lisans 
eğitiminden mezun 
olan öğrencilere 
yüksek lisans ve 
doktora yapmaları 
tavsiyesinde bu
lundu. Rektör 
Ulcay, "Türkiye'nin 
2023 hedeflerine 
ulaşabilmesi için 
araştırmacı akade 
misyenlere ihtiyacı 
mız var. Bunun da 
yolu eğitime devam 
etmekten geçiyor" 
dedi.
Uludağ Üniversite
sinde diploma 
törenleri hız kesme
den devam ediyor. 
Fakültelerden ve 
meslek yüksekokul 
larından mezun ol
maya hak kazanan 
öğrenciler, düzenle
nen törenlerle 
gerçek diplomata 
rina kavuşuyor. 
Lisans mezunları 
nın yanı sıra ffsan- 
süstü ve doktorası 
nı tamamlayan 
öğrenciler de tören
lerde diplomalarını 
alıyor. Fakülte 
mezuniyet törenleri 
öncesinde 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayesinde

diplomalarını alan 
lisansüstü ve dok
tora öğrencileri de 
kep fırlatmanın 
sevincini yaşıyor. 
Diploma tören
lerinde konuşan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, göreve 
geldiklerinde 3 bin 
seviyesinde olan 
yüksek lisans ve 
doktora sayılarını 3 
yıl içerisinde 3'e 
katlayarak 9 bine 
çıkardıklarını kay
detti. Rektör Yusuf 
Ulcay, eğitimdeki 
rakamların 
gelişmişlik ve refah 
seviyesi ile benzer 
çizgiler taşıdığının 
altını çizdi. Ulcay, 
"Dünyada en fazla 
doktora ve yüksek 

lisans mezunu bu
lunan ülkelerden 
birisi Amerika 
Birleşik Devletleri, 
diğeri de Çin. 
Bugün Çin'de bin 
kişilik nüfusa 
karşılık var olan 
doktora mezunu 
sayısı 2.2 olarak 
görünüyor. ABD'de 
bu sayı 1.7 olarak 
tespit edilmiş. 
Avrupa'da 1.5 ve 
Japonya ile Güney 
Kore'de bu sayı 1.1. 
Türkiye'de ise 0.4 
olarak devam 
ediyor. Avrupa'nın 
öğrenci olarak en 
kalabalık iki ülke 
sinden birisiyiz. 
Ancak yükseköğ 
retime devam eden 
öğrenci sayımız 
maalesef çok az.

Büvüksehir'den 
ilavet var "Hayili

Bursa spora"

2023 hedefleri 
içerisinde bu 
rakamları kısa 
sürede 3 katına 
yakın yükseltme 
miz gerekiyor. 
Öğrencilerimize bu
radan çağrım; 
lisans eğitimi ile 
eğitimlerinizi ta 
marnlamayın. De
vletimizin çok sayı 
da desteği var" 
dedi.
Konuşmaların 
ardından isimleri 
açıklanan lisan
süstü ve doktora 
öğrencileri diplo 
malarını akade 
misyen hocalarının 
ellerinden aldı. 
Öğrenciler daha 
sonra hep birlikte 
keplerini havaya 
fırlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
'Herkes için spor* mortosuyla düzenle
nen 'Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri', 2 Tem
muz ile 31 Ağustos tarihleri arasında 
tüm BursalIları, uzman eğitmenler 
eşliğinde, açık havada spor yapmaya 
davet ediyor.
'Sağlıklı şehir Bursa' hedefiyle 
vatandaşları spora teşvik eden 
Büyükşehir Belediyesi, tüm BursalIlara 
eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı 
sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle, 
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 
taralından 'Herkes için spor*' mortosuyla 
organize edilen 'Sağlıklı Yaşam Etkinlik
leri', 2 Temmuz Pazartesi ile 31 Ağustos 
Cuma tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Bursa'nın 'Spor 
Şehri' kimliğini daha da öne çıkaran 
etkinliklere katılacak vatandaşlar, hafta 
içi her gün uzman eğitmenler eşliğinde 
spor yaparak yaşamlarına sağlıklı bir 
adım daha atacak.
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Kiraz ihracatı rekora koşuyor
Türkiye'nin mayıs 
sonu itibarıyla mik
tar olarak yüzde 165 
ve değer olarak 
yüzde 184 artış 
gösteren kiraz 
ihracatında bu yıl 
tüm zamanların 
rekorunun kırılması 
bekleniyor. 
AA muhabirinin 
Uludağ ihracatçı 
Birliklerinden aldığı 
bilgiye göre, kiraz 
ihracatı mayıs sonu 
itibarıyla geçen yılın 
aynı dönemine göre 
değer bazında 
yüzde 184 artışla 18 
milyon 935 
bindolardan 53 mi
lyon 869 bin dolara, 
miktar olarak ise 
yüzde 165 
yükselişle 7 bin 713 
tondan 20 bin 404 

tona ulaştı. 
Bu yıl hızlı başlayan 
kiraz ihracatının 
tüm zamanların en 
yüksek rakamlarına 
ulaşması bek
leniyor. Kiraz dış 
satımında en fazla 
ihracat 78,7 bin 
tonla 2016'da 
gerçekleşmiş ve 
182,7 milyon dolar 
gelir sağlanmıştı. 
Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkan 
Yardımcısı Senih 
Yazgan, AA 
muhabirine, 
kirazda İhracatın İyi 
gittiğini söyledi. 
Kiraz için en önemli 
zararı dolunun 
oluşturabileceğini 
dile getiren Yazgan, 
"Mevsimsel

aşamaları sıkıntısız 
atlatabilirsek hem 
Ülkemiz hem de 
çiftçi adına bu 
yıl İçin önemli 
bir İhracat 
gerçekleştire 
ceğimize 
İnanıyoruz." dedi. 
Yazgan, geçen yıl 
65 bin ton kiraz 
ihracatı yapıldığını 
belirterek, şöyle 

devam etti: 
"Bu yıl biraz daha 
yüksek olmasını 
bekliyoruz. Geçen 
yıl ürünümüz azdı 
ve kalitesi çok yük
sekti. Bu yıl ürün de 
bol, kalitesi de 
gayet iyi. Tek 
karşılaşabilece 
ğimiz, yağışlar ve 
dolularla 
oluşabilecek

kalite ve ürün 
kayıpları. Bu 
gerçekleşmediği 
takdirde tahmin 
ediyorum ki ihracat 
geçen yıldan fazla 
olacak. Bu yıl 85 bin 
ton civarında ihra
cat gerçekleşebilir. 
Değer açısından da 
200 milyon doları 
yakalayabiliriz." 
Rusya'ya ihracatın 

iyi gittiğini 
belirten Yazgan, 
"Siyasi ortamın 
yumuşaması 
dolayısıyla Rusya 
pazarının 
rahatlamasının 
getirebileceği 
satışlarla birlikte 
85 bin tonun 
üzerine de 
çıkabiliriz." 
ifadesini kullandı. 
Yazgan, Çin'e yöne
lik ihracatla ilgili 
yeni bir güncelleme 
protokolü üzerinde 
durulduğuna da 
işaret ederek, 
bunun hayata 
geçmesi duru
munda Uzakdoğu 
pazarlarına 
daha rahat 
ulaşabileceklerini 
söyledi.

1 Temmuz'da haşlıyor! Milyonları ilgilendiriyor
Türkiye genelinde 
10-50 çalışanı bulu
nan özel sektör, 1 
Temmuz'dan 
itibaren otomatik 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne 
katılacak. Bu kap
samda 2,7 milyon 
çalışan daha sis
teme dahil olacak, 
itibaren otomatik 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne (BES) 
dahil olacak.

AA muhabirinin 
derlediği bilgiye 
göre, ülke genelin 
de tasarrufların 
artırılması amacıyla 
geçen yılın başın 
dan itibaren uygu
lanan Otoma tik 
Katılım Sistemi'ne 
(OKS)45yaş altın 
daki çalışan ların 
kademeli katılımı 
devam ediyor. 
Bu kapsamda, 
1 Temmuz'dan

itibaren Türkiye 
genelinde 10-50 
çalışanı bulunan 
özel sektör sisteme 
katılacak. Bu grupla 
otomatik BES'e 2 
milyon 701 bin 
698 çalışan daha 
dahil olacak. Sis
teme 10 ve daha 
az çalışanı bulunan 
özel sektör de 1 
Ocak 2019'dan 
itibaren katılacak. 
OKS kapsamında 

ilk aşamada bin ve 
üzeri çalışanı olan 
özel sektör 1 Ocak 
2017'de, memurlar 
(genel ve özel büt 
çeli idareler) ile 250- 
bin çalışanı bulu
nan özel sektör 1 
Nisan 2017'de, 100- 
250 çalışanı bulu
nan özel sektör 
kuruluşları da 1 
Temmuz 2017 itiba 
rıyla sisteme 
katıl

mıştı. Bu yılın 
ocak ayından 
itibaren de 1,3 
milyon çalışanı olan 
mahalli idare ler, 
KIT'ler ve 50-100 
çalışanı olan özel 
sektör sisteme da 
hil olmuştu. Sis
teme yeni girecek 
çalışanlardan da 
prime esas kazan 
cin yüzde 3'üne 
karşılık gelen tu
tarda BES kesintisi

yapılacak.
Çalışanlar tarafın 
dan ödenen katkı 
paylarına, BES ile 
aynı koşullara tabi 
olarak yüzde 25 
teşvik verilecek. 2 
aylık cayma süresi 
sonrasında sis
temde devam 
eden çalışanla 
ra da ek olarak 
bin lira tutarında 
devlet katkısı 
sağlanacak. 
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Belediye Başkanı Refik Yılmaz NTV kanalında konuşurken, alt yazıda “Gemlik’te 4 Mahalle taşınacak” yazısı yer aldı...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik yine gündemde...
KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanhğı’na Gem

lik’te Orman özelliğini kaybetmiş sağlam alanlarda 
Toplu Konut yapma yetkisi verilmesi seçim öncesi 
toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındı.

Bakanlar kurulu, toplu konutların yapılacağı 
alanların kroki ve koordinatlarını onayladı.

Bundan sonra Bakanlık bu alanlarda Toplu Konut 
yaptıracak.

Bu toplu konutları TOKİ’nin yapması bekleniyor.
Ancak, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, dün çıktığı 

televizyon kanallarında, Gemlik Belediyesinin de 
toplu konutları yapmasından söz etti. Dev. 4’de

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de 
(KHK) yer alan düzenleme kapsamında 
İlçedeki deprem riski altındaki yapıların 
dönüştürülebilmesi amacıyla yeni Kentsel 
dönüşüm alanı kroki ve koordinat listesinin 
yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, 27 Hazi
randa Resmi Gazete'nin ek sayısında yayım 
/anmasından sonra Anadolu Ajansı ve NTV 
ye konuşan Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
açıklamalarda bulunurken NTV televizyonu 
"Gemlik’te 4 Mahalle taşınacak” alt başlığı 
ile yayın yaptı. Haberi sayfa 2’de

Meydan projesi ile yapılan cami yanındaki tuvaletlerin giderleri 
yağmur suyu giderlerine bağlanmış.

llmırheıMetfiliiııı'ııılalıiııistolııınuıııeıleııilııılunılu
Umurbey Meydam’nda bir süredir çevreyi rahatsız eden pis kokunun ne
deni, yeni yapılan tuvaletlerin giderinin yağmur suyu giderlerine 
bağlanmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
irfanunluemlak.sahibinden.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Refik Yılmaz NTV kanalında konuşurken, alt yazıda “Gemlik’te 4 Mahalle taşınacak” yazısı yer aldı...

Miilıı mıe lasmm İMiısmıla giıdeınde
696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karar- 
name'de (KHK) yer 
alan düzenleme 
kapsamında ilçedeki 
deprem riski altında 
ki yapıların dönüştü 
rülebilmesi amacıyla 
yeni Kentsel dönü 
şüm alanı kroki ve 
koordinat listesinin 
yer aldığı Bakanlar 
Kurulu kararı, 27 
Haziran'da Resmi 
Gazete'nin ek 
sayısında yayımlan 
masından sonra 
Anadolu Ajansı ve 
NTV ye konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz açıkla 
malarda bulunurken 
NTV televizyonu 
“Gemlik’te 4 Mahalle 
taşınacak” alt başlığı 
ile yayın yaptı.
3 ay önce çıkarılan 
Kanun hükmünde 
kararname(KHK) ile 
Içemizin orman 

ozeffîğihi' kaybetmiş 
olan alanlara nakledi 
leceği açıklamasında 
bulunan Belediye 
başkanının sözleri 

büyük tepkilere 
neden olmuştu. 
Bu açıklama üzerine 
Gemlik’te konut 
satışları durmuş, 
büyük bir kaos 
yaşanmaya başlan 
mış, bankaların 
kredileri durdurması 
üzerine inşaat sek
törü çökme noktası 
na gelmişti. KHK ile 
Gemlik’te deprem 
riski olan alanların 
boşaltılarak orman 
özelliğini yitirmiş 
zeytinlikler üzerin 
deki alanlara taşın 
ması veya buralarda 
yeni konutlar yapıl 
ması görevi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
na verilmişti.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden bir 
gün önce toplanan 
Bakanlar Kurulu bu 
konuda yeni bir 
karar alarak, konut 
ların yapılacağı 266 
hektarlık alanın kroki' 
ve koordinatlarını 
belirlemişti.

YIL SONUNDA

KAZMA 
VURULACAK 
Bakanlar Kurulu 
kararının 27 Haziran 
günlü Resmi Gazete 
nin ek sayısında 
yayınlanması A.A. ve 
diğer haber Ajansları 
ile Tv kanalları dün 
Gemlik’e akın etti. 
Belediye başkanı 
Refik Yılmaz ajans 
ve Tv kanallarına 
yaptığı açıklamada 
deprem riski taşıyan 
yapıların dönüşümü 
için planlama çalış 
malarının sürdüğünü 

266 hektarlık arazide 
ilk kazma, yıl sonuna 
doğru vurulacağını 
söyledi.
Yılmaz, "Biz de artan 

talebi karşılamak 
için bir dosya hazırla 
dik. Cumhurbaşkanı 
miza, Başbakanımıza 
ve Orman ve Su İşle 
ri Bakanımıza takdim 
ettik. Orman vasfı 
taşımayan bir alan, 
toplu konut yapılma 
sı için orman dışına 
çıkarıldı" diye 
konuştu.
Cumhuriyet Mahalle- 
si'nin üst kısmındaki 
266 hektarlık alanda 
özellikle orta ve alt 
gelir grubunun 
faydalanacağı tonlu 
konutlar yapılaca ğı 
nı söyleyen Yılmaz, 
“Bu toplu konutlar 
kura yöntemiyle hak 
sahiplerine teslim 

edilecek. Bir taraftan 
da bina stoku itibâ 
rıyla 30-40 yıl önce 
deniz kumuyla 
yapılan, Mukavemeti 
oldukça azalmış bi- 
nala rımızın dönüşü 
MÜ gerekiyordu.
1999 depreminden 
önce Gemlik'in 
merkez bölgesinde 
planlar 5 katlıydı, 
deprem sonrasında 
3 kata düştü. Bu 
yüksek katlı binalar, 
yer yer 8-10 katlı bi
nalar da var. Bunla 
nn dönüşmesi halin 
de merkez bölgede 
en fazla 3 katlı bina 
yapılabileceği için 
yüksek katlı binala 
nn dönüşümünde 
zorluk oluyordu. 
Şimdi bu 266 hektar 
hk yeni toplu konut 
alanı bu binaların 
dönüşümünü de 
hızlandırmış olacak" 
dedi.
ııçe merkezinin öldü 
ğu yerde kalacağını 
ve taşınmayacağını 
ifade eden Yılmaz, 
“Sadece artan konut 

ihtiyacını karşılamak 
için yeni konut alan 
larında Gemlik 
Belediyesi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
ve TOKİ ile konut 
yapmak suretiyle şu 
anda Gemlik'in ihti 
yaç duyduğu, vatan 
daşımız tarafından 
da talep edilen yakla 
şık 10-12 bin konut 
ihtiyacı var. Bunu 
inşallah buradan 
karşılamış olacağız. 
Bu bölgeyle ilgili 
planlama aşamasın 
dayız. Birkaç ay 
içerisinde planlama 
yaptığımız taktirde 
yıl sonu gelmeden 
temel atmayı hedef 
liyoruz. 266 hektar 
arazinin yaklaşık 
yüzde 35'1 yapılaşma 
olacak. Diğer alan
larda donatılar yapıla 
cak. Buraya inşa 
edilecek 7 bin konut 
la Gemlik'in toplu 
konut ihtiyacı çözüle 
cek. Taşınma kavra 
mı doğru değil, Gem
lik dönüşüyor” diye 
konuştu.

Meydan projesi ile yapılan cami yânındaki tuvaletlerin giderleri yağmur sûyû giderlerine bağlanmış.

Umortıeii Mertaaı'ıtlati pis ketonun nedeni hulundı
Umurbey Meydanı’ 
nda bir süredir çev 
reyi rahatsız eden 
pis kokunun ne
deni, yeni yapılan 
tuvaletlerin gideri 
nin yağmur suyu 
giderlerine bağlan 
masından kaynak 
lan dı ğı ortaya çıktı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yapımı Mart 
ayında tamamlanan 
tarihi Umurbey 
Meydan düzen
lemesi ve camii 
onanmı ile tuvalet
lerin yapımından 
sonra ortaya çıkan 
pis kokulann ne
deni bir süredir 
araştırılıyordu. 
Onarım ve yapım 
çalışmalarının 
tamamlanan tu
valetlerin kullanıl 
maya başlamasın 
dan soit?a, çevre 
sağlığıa etkileyen

pis kokular yayılma 
ya başlandı.
Umurbeyli vatandaş 
ların yaptıkları uyarı 
ve şikayetler 
sonucu ancak 3 ay 
sonra konuyla ile 
ilgilenildi. 
Büyükşehir Beledi 
yesinin ihale ettiği 
Meydan düzenle 

mesi yapımı sırasın 
da çalışmaların 
uzaması, halkın tu
valet ihtiyacının 
giderilmesinden 
sorunların doğma 
sına neden olmuş, 
işi alan firma sahip
leri ile mimar ve 
mühendisinin iş 
alanına çok az

geldiğini söyleyen 
Umurbeyliler, bu 
nun hataların doğ 
masına neden oldu 
ğunu söylediler. 
Çarşı Meydanı’ 
ndaki Şadırvanın 
çevresinin tamamı 
nin örtüldüğünü, 
kapı bırakılmadığını 
belirten Umurbeyli 

vatandaşlar, "Hiç 
kimse yapılan hiz 
mete karşı değil. 
Ancak, işin süresi 
çok uzadı. Taş 
döşenmesinde 
yetersiz işçi çalıştı 
rıhnca buna oldu. 
Tuvaletler kapatıldı 
ğı için ihtiyaç 
sahipleri sıkıntı 

çekti. Kontrol ya
pacak teknik ele
manlar neredeyse 
hiç gelmediler. So
nunda olan vatanda 
şa oldu. Kanalizas 
yon şebekesine 
bağlanması gere 
ken tuvaletler 
yağmur giderlerine 
bağlanmış. Böyle 
olunca aylardır pis 
kokuyu çekmek 
zorunda kaldı. 
Şikayetlerimiz üze 
line yapan araştır 
mada hata ortaya 
çıktı şimdi hatayı 
düzeltmeye çalışı 
yortar. Bu işin 
başında kontrol 
eden teknik kişiler 
olsaydı, bu hata 
yapılmazdı. 
Kanalizasyon gide 
rinin yağmur gide 
line bağlanması 
nerede görülmüş 
tür. "dedi.
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Buraa'yı zehirleyeceklerdi
Bursa'da narkotik 
polisi uyuşturucu 
ticareti yaptığı öne 
sürülen 4 şahsı 
satışa hazır zehir 
çıkılan ile gözaltına 
aldı. Gözaltına 
alınan şahıslardan 
3'ü tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü, 
şehirde uyuşturucu 
ve uyana madde 
sattıkları yönünde 
ihbar aldıkları E.A, 
M.Ö, U.Ç. ve T.C. 
isimli şahıslara 
yönelik eş zamanlı 
baskın düzenledi. 
Baskında şahıslar

satışa hazır hale 
getirilmiş çok 
sayıda esrar çıkısı 
İle yakalandı.
Şahısların ev ve İş 
yeri aramalarında 
yine satışa sun 
mayı planladıktan 
212 gram sentetik 
kannobinoid, 31 
gram eroin, 60 
kök kenevir ve bir 

adet hassas 
terazi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
4 şahıstan 3'ü 
emniyetteki 
İşlemlerinin 
ardından sevk 
edildikleri adli 
makamlarca 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Karacabey İlçe Jan
darma Komutanlığı 
ekiplerince 22 Hazi
ran 2018 tarihinde 
Karacabey-Bayra- 
mdere Mahallesi 
Longoz Ormanla 
rında meydana 
gelen 24 adet büyük 
baş hayvan hırsızlı 
ğı" olayı ile ilgili 
çalışma başlatıldı. 
Jandarma ekipleri 
yapılan araştırmalar 
neticesinde 16 
plaka bir aracın olay 
yerinde birkaç defa 
görüldüğü bilgisine 
ulaştı. Araç kemara 
kayıtlarından 
yararlanılarak 
tespit edildi ve araç 
Yeniköy is
tikametinde durdu
ruldu. Araç içinde 
yapılan aramada

hayvanlara ait küpe 
numarası, hayvan 
uyuşturmakta 
kullanılan iğne atma 
aparatı, tüfek, 
anestezi etkili ilaçlar 
ve bir takım suç 
aletleri ele geçirildi. 
Şahısların üzerle 
rinde yapılan ara
mada bulunan kart 
vizitten yola çıkan 
Jandarma, 
şüphelinin Kestel'de 

hayvan çiftliğinin 
olduğu bilgisini elde 
etti. Çiftliğe yapılan 
operasyon 
sonucu çalınan 
büyükbaşlardan 14 
tanesi bulunarak 
sahiplerine 
teslim edildi.
Olayla ilgili olarak 
yakalanan 
şahıslardan biri 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

Bursa'da ehliyetleri 
olmadan trafik 
kazalarına karışan 
yabancı uyruklu 
vatandaşların 
yazılan trafik 
cezalarını öde
memek için sahte 
ehliyet düzenledik
lerini tespit eden 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) 
şafak baskını 
düzenledi.
Baskında 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa'da ehliyetleri 
olmadan araç 
kullanan Suriyeli 
vatandaşlara 
karıştıkları trafik 
kazalarında ehliyet
leri olmaması se
bebi ile cezai işlem 
uygulanıyordu. Para 
cezasını ödememek 
için farklı yollara 
başvuran sürücüler 
düzenledikleri sahte

Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Bursa'dan Mardin'e 
gitmek için yola 
çıkan şişe dolu TIR, 
yaptığı kazanın 
ardından alev 
topuna döndü. 
Olay, Bursa'nın 
Yenişehir - İnegöl 
yolu üzerinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Bursa'- 
daki şişe fabrika 
sından boş şişe 
alan 47 KY 269 

ehliyetleri daha 
sonra yetkili mer
cilere ibraz edip 
ceza ödemekten 
kurtuluyordu. 
Son günlerde bu 
durumun sık sık 
yaşanmasından 
şüphelenen trafik 
ekipleri konuyla 
ilgili Bursa KOM 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Suçlar 
Büro Amirliği ekip
lerine bilgi verdi. 
Konuyu araştıran 
ekipler olayın sahte
cilik olduğunu tespit 
etti ve sahte ehliyet 
hazırlayan çeteye 
baskın düzenledi.

plakalı tır sürücüsü 
Faruk Y., Mardin'e 
doğru yola çıktı.
Yerlerin ıslak olması 
sebebiyle direksi 
yon hakimiyetini 
kaybeden Faruk Y., 
TIR'ın kontrolünü 
sağlayamadı.Yan 
devrilen TIR yolu 
çift yönlü trafiğe 
kapatırken, araç 
sürücüsünün çık 
ması için diğer sürü

Bursa'nın merkez 
Osmangazi, Yıldırım 
ve Kestei ilçelerinde 
önceden tespit 
edilmiş 34 adrese 
100 polisle eş 
zamanlı operasyon 
düzenlendi. Ope 
rasyonda çete üyesi 
24 kişiden 13 
tanesi gözaltına 

alındı*. Adreslerde 
çok sayıda sahte 
ehliyet ve 1 adet 
ruhsatsız silah ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan şahıslar 
ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü.

cüler yardım etti. 
Kısa süre sonra 
alev topuna dönen 
TIR, olay yerine 
gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
söndürüldü.
Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
Faruk Y. ise 112 Acil 
Servis ekipleri tara 
fından İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı 

SerinlemeK için girdiği gölden 
cansız bedeni çıkanldı
Bursa'da yüzmek 
için göle giren 3 
gençten ikisi 
kurtarılırken, 19 
yaşındaki Emirhan 
Beyazıt'ın cansız 
bedenine ulaştı. 
Orhangazi'ye 
bağlı Yeniköy'de 
yaşayan Adil 
Beyazıt, kuzenleri 
Emirhan Beya 
zıt ve Abdullah 
Küçükoğlu ile 
Yeniköy altındaki 
Beyazıt ailesine ait 

jtffflijiejıeldj. 
Çiftlikte bulunan 
sandalla göle açılan 
3 genç açıkta san
daldan atlayarak 
yüzmeye başladı. 
Rüzgarın tesiriyle 
sandal uzaklaşınca 
gençler paniğe 
kapıldı. Adil Beyazıt 
yüzerek sahile çıktı. 
Bu esnada yan 
taraftaki bir başka 
çiftlikten bağırışları 
duyan vatandaşlar 
Adil Beyazıt'ı sudan 
çıkararak kenara 
aldı. Arkadaşlarının 
gölde olduğunu 
söylemesi üzerine 
vatandaşlar durumu 
jandarmaya bildirdi. 
Balıkçı tekneleri de 
göle açıldı. Kuzen
lerden Abdullah 
Küçükoğlu balıkçı

Fâcebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

tekneleri tarafından 
gölün yaklaşık 200 
metre açığında bu
lundu. Yüzerek kur
tulmaya çalışan ve 
bitkin durumdaki 
Abdullah Küçükoğlu 
sandalla sahile 
getirildi. Sahilde 
hazır bekletilen 
112 ambulansına 
alınan Abdullah 
Küçükoğlu 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak burada 
tedavi altına alındı. 
Emirhan Beyazıt ise 
balıkçı tekneleri, 
İznik Bot 
Komutanlığı ekipleri 
ve Yalova deniz 
polisi dalgıçları 
tarafından 
aranırken, havanın 
kararması ile birlikte 

ekipler arama 
çalışmalarını 
durdurdu.
Sabah saatle 
rinde tekrardan 
arama çalışma 
larına başlayan 
ekipler, Emirhan 
Beyazıt'ın cansız 
bedeni ile karşılaştı. 
Yüzdüğü yerin 
700 metre açığında 
17 metre derinlikte 
bulunan Beya 
zıt'ın cansız bedeni 
sahile çıkarılırken, 
ailesi ve yakınları 
fenalık geçirdi. 
Beyazıt'ın cansız 
bedeni incelenmek 
üzere adli tıp 
morguna 
kaldırılırken jan
darma ekipleri 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın Haziran ayı meclis toplantısına katılan eski 

Yönetim Kurulu üyesi Zafer Işık milletvekili seçilmesi nedeniyle kutlamaları kabul etti.

MaimutaialısııhisıTM 
MreditasvCT Kmalına secilMi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik yine gündemde
Bakanlar kurulu kararının yayınlanmasın 

dan sonra Toplu Konutlann yapılacağı belir 
tilen 266 hektarlık alanın neresi olduğunu 
Harita Mühendisi Cengiz Karakuş'a sor
dum.

Koordinatlarının verilmesi ile yerin neresi 
olduğunu haritada gösterebileceğini 
söyledi.

Resmi Gazetenin 27 Haziran günlük 2 ek 
sayısında yaptığım incelemede, Gemlik ile 
ilgili karar yoktu. Belki o ek sayı internete 
yüklenmemişti.

Belediye Başkanı’nın 2012 yılında başkan 
vekili olmasıyla, Mehmet Güler tarafından 
yaptırılan Kuzey Planlarını yok saydı.

Rezerv alan olarak planlara işlenmiş olan 
yerlerin, imara açması girişimi başlattı. 
Bakanlar kurulunun kabul ettiği toplu 
konut yapılacak yerlerin koordinatları 
buralarıdır sanıyorum.

Herkesin merak ettiği bu alanlar tam 
şurasıdır diyen olmadı.

Yılmaz, dün NTV de konuyla ilgili 
açıklama yaparken, sanki Toplu Konutları 
kendisi yapacakmış gibi bir havası vardı.

Bakanlar kurulu'na verilen koordinatlarda 
sanırım Refik Yılmaz’ın bakanlığa sunduğu 
koordinatlardı.

Yılmaz, bu alanların Cumhuriyet Mahalle 
sindeki zeytinlik alanların üzerindeki 
orman özelliğini kaybetmiş, makilik ve 
çalılıklar olduğunu söylerken, NTV’nin alt 
yazısında ise, “GEMLİK'TE 4 MAHALLE 
TAŞMAZ AK yazısı görüldü.

NTVmuhabirine demek ki Gemlik’in 4 
mahallesinin bu alanlara taşınacağı söylen 
miş olmalı. Yoksa TV. kaç mahallenin 
oralara taşınacağını nereden bilecek?

Böylece, bizlerin bilmediği bu mahalleler 
konusunda Başkan Yılmaz ile konuşulmuş 
olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Belediye Başkanı Yılmaz bu kez TV 
kanallarında ve ajanslara konuşurken 
Taşınmadan hiç söz edip pot kırmadı.
Aksine Dönüşümden söz etti.
Kimseyi zorla evinden çıkarmayacakla 

nnı, Cihattı Mahallesinde Belediyenin 
yaptığı bin 400 konuta büyük ilgi olduğu 
nu,17 bin kişinin konut almak için 
başvurduğunu söyledi.

Bunu da Gemlik'te vatandaşların konuta 
ihtiyacı olduğuna getirdi.

Bu başvuruları 17 bin kişilerin konutları 
nın çürük olduğundan söz etmedi.

Bu vatandaşlar devlet eliyle yapılacak 
ucuz KohutıkraarieomıheK ıstödiKİerı or
taya çıktı.

öyle görülüyor ki, Refik Yılmaz başta 
kaldığı sürece, Gemlik sahilindeki konutları 
planlı bir şekilde boşaltarak, ilçeyi yuka 
nlara taşıyacak.

Yerinde dönüşümü düşünmeyecek.
Kent içindeki trafiği düzenleyemeyen, 

otopark sorununu çözemeyen, yollarını 
genişletemeyen belediye başkanının derdi 
kenti yukaniara taşıtmak.

Bakalım ömrü yetecek mi ?_____________

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Hazi
ran ayı meclisi top 
lantısı dün yapıldı. 
GTSO’nun Haziran 
ayı toplantısında 
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım ve 
Yönetim kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir yaptığı 
konuşmada 
24 Haziran günü 
yapılan seçim
lerinin hayırlı 
olmasını dilediler.

KOMİTELER 
ÇALIŞMAYA 
BAŞLAYACAK 
Oda Meclis Salo
nunda Meclis Baş 
kanı Hasan Yıldı 
rım'ın başkanlığın 
d? teptavjtf ıTnaslir 
üyeleri Mayıs ayı 
gelir gider raporu 
nu onaylarken, 
Meclis komite 
terinin toplanması 
ve yasada belirtil 
diği şekliyle çalış 
malara başlatılması 
kararı alındı.

Cihath Mahallesi’nde yapılan Devlet Hastanesi’nin açıldığı gün başlayan 
3 kilometrelik asfalt çalışmaları günler sonra tamamlanabildi.

Hastane yolu asfaltlanması bitirildi
Gemlik Belediyesi 
tarafından başlatı 
lan asfaltlama, yol 
genişletme ve çevre 
düzenleme çalışma 
lan büyük bir titiz
likle devam ediyor. 
Bu kapsamda 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından 
yürütülen çalışma 
lar neticesinde 3 
km’lik yeni hastane 
yolunda halkın ra
hatça hastaneye 
geliş gidişlerini ya
pabilmesi için asfalt 
ve çevre düzenleme 
çalışmaları tamamla 
mış oldu. Çalışma 
ların tamamlanma 
sıyla birlikte yeni 
Devlet Hastanesine 
yaya ve araç

Akreditasyon kuru
luna oy birliği ile 
Meclis üyesi Mah
mut Solaksubaşı* 
nın seçildiği meclis 
toplantısında söz 
alan Hasan 
Hamaloğlu'da son 
çıkan İmar Barışı ile 
ilgili değerlendirme 
lerde bulundu. 
Hamaloğlu, Cumhu 
riyet tarihinden 3. 
defa çıkan imar 
barışı ile sağlanan 
imkan ve fırsatlar 
dan faydalanılması 
gerektiğini ifade 
etti.
MİLLETVEKİLİ 

ulaşımı rahatladı. 
Asfalt çalışmaları 
nın şehrin muhtelif 
notalarında devam 
edeceğini dile 
getiren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Hastane, 
TOKİ ve Cihath 
Mahallesine giden

SEÇİLEN IŞIK’I 
KUTLADILAR 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mec 
lis üyesi olan ve 24 
Haziran seçimlerin 
de Bursa milletve 
kili seçilen Zafer 
Işık'ta katıldığı 
meclis toplantısın 
da önce kutlamaları 
kabul etti. Işık 
yaptığı konuşmada, 
"Sadece Gemlik'in 
değil Mudanya'dan 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik ve Yenişehir'i 
de içine alan bir 
bölgede daha 
güçlü çalışacağız.

bağlantı yollarında 
da asfaltlama, yol 
genişletme ve çevre 
düzenleme çalışma 
larına hız verdik
lerini söyledi.
Greyder aracılığı ile 
bozulmuş yollara 
serilen malzeme 
lerle birlikte yolların

Seçimde AKP 
kadrolarından 
seçilen 11 arkadaşı 
m ızla birlikte böl
genin kalkınması ve 
daha güzel ve 
önemli hizmet ve 
yatırımlar alması 
için çalışacağız” 
dedi. Haftanın 4 
günü Bursa'da 
olacağını belirten 
Işık, “Halkımızla 
bize oy veren ver
meyen herkesim
den insanı m ızla 
beraber hare ket 
ederek ortak pay
dada buluşacağız " 
dedi.

daha düzgün hale 
getirildiğini belirten 
Yılmaz, “İnşallah en 
kısa sürede çalışma 
lanmızı bitirip bu 
yollan da daha 
geniş ve sıcak 
asfalt yapılmış 
halde hizmete 
sunacağız" dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

TÜRKİYE GERÇEĞİ
Günlerdir seçim 

sonuçları 
tartışılıyor. Kimler 
başarılı oldu, kimler 
başarısız? Diğer bir 
deyişle kimler ka 
zandı, kimler kay
betti?

Bana göre bu 
seçimin tek galibi 
AKP, kaybedeni 
Türk milleti. AKP ve 
çıkar çevreleri gele
ceklerini bir dört yıl 
daha güvenceye 
almışlardır.
Başarıya gelince 
çok tartışılacak bir 
konudur. Kazananı 
başarılı kabul ede
ceksek AKP’nin 
hangi başarıların 
dan söz edebiliriz? 
16 yıldır övündük
leri yol, köprü, 
tünel...

Kırk yıllık bir 
öğretmen olarak 
öğrencilere verdiği 
miz karneleri düşün 
düm. Yıl içinde 

öğrencilerin sınav 
lardan aldıkları not
lar ve öğrencinin 
sınıf başarısı göz 
önünde tutularak 
bir değerlendirme 
yapılır. Yazılı sınav 
lar ve sözlü sınavlar 
öğrencinin başarı 
Ölçüsüdür, öğrenci 
matematik, fizik, 
kimya, edebiyat, 
tarih, yabancı dil 
vb. sınavlarından 
gösterdiği başarıya 
göre not alır ve kar
nesi buna göre 
düzenlenir.

Bir vatandaş 
olarak AKP’ye not 
vermek istesem; 
tarımdan 0, hayvan 
cılıktan 0, turizm
den 1, eğitimden 0, 
sağlıktan 1, dış 
siyasetten 1, İhra
cattan 2, İthalattan 
d, kültürden (T, 
borçlanmadan 0, is
tihdam yaratmadan 
0 verirdim. Böyle 

bir karne alan 
öğrenci başarılı 
sayılabilir mi? Ama 
seçim kazanır! Bu 
yüzden her 
kazananını başarılı 
saymak yanılgıdan 
başka bir şey 
değildir.

Bizim gibi geri 
kalmış, gelişmemiş, 
bilinçlenmemiş 
bireylerin oluştur 
duğu toplumlarda 
milli iradeden bah
setmek abesle 
İştigaldir. Dört mil 
yondan fazla okuma 
yazma bilmeyen 
vatanda şın olduğu 
bir ülkeyiz. Okuma 
yazma bilenler de 
parmak basanlar
dan farklı değil. 
Çünkü yeterli bir 
eğitimden geçme 
miş, düşünme, 
sorgulama yeti
lerinden yoksun... 
Kitap okuma gibi 
bir dertleri de yok.

H.G Wels “Bir 
topluma danışma 
hakkından önce 
eğitim verilmelidir. 
Seçmen oy verme
den önce bilgilen- 
melidlr. Oy 
kulübelerinden 
önce, okullar 
kurulmalıdır. Yeter
ince eğitilme yenin 
elinde oy pusulası, 
yalnız faydasız 
değil aynı zamanda 
tehlikelidir de,” der.

Demokrat partinin 
bir yetkilisi; biz or
mandan kestiğimiz 
tomruğu bile mil
letvekili seçtirebili- 
riz der. Uzun söze 
ne gerek var. 1950 
den günümüze ne 
değişti?

“Sürekli okuma 
alışkanlığı edinme 
miş okuryazar, 
gerçekte okuma 
yazma bilmeyenler
den pek farklı 
değildir. Genel an
lamda, okumanın iki 
işlevi, bir yandan 
okura bilgi kazandır 
ması, bir yandan da 
okurda yaşam 
deneyleriyle birik 
miş bireysel bilgiyi 
etkin kılmasıdır... “ 
diyor Akşit Göktürk.

Elbette ki halkımızı 

eleştirmek niyetin 
de değilim. 
Eleştirilecek biri 
varsa şimdiye dek 
Türkiye cumhuri 
yetini yöneten 
siyasi iktidarlardır. 
Gerçek anlamda 
halkı eğitmek iste
selerdi bunca za 
man bunu başarır 
lardı. İstemediler, 
halkın cahil kalması 
işlerine geliyordu. 
En büyük ser
mayeleri cehaletti. 
Çünkü bununla 
besleniyorlardı. 
Konumuza uygun 
luğu açısından Çin 
Kralının sözlerini 
anımsatalım:

Kendisi gibi kral 
olan ülke temsilci
lerine şöyle seslenir 
Çin Kralı:

“Ey yüce krallar! 
Eğer rahat etmek 
istiyorsanız, 
halkınızı bilgisiz, 
cahil tutun. Bilgisiz
lik erdemdir. Bilgili 
insanı yönetmek 
zordur. Bilgili insan 
dolu bir küpe ben
zer, cahil insan boş 
bir küpe. Boş küp 
daha çok işinize 
yarar; içine turşu, 
pekmez, su koyar 
siniz. Dolu küp

işinize yaramaz. 
Çünkü onu kullana 
mazsınız. İnsan
larda aynen 
böyledir.”

Dünyada aydınlan 
mayı yaşayan 
toplumlar ortaçağın 
karanlığından 
kendilerini kurtar 
mış; ama ne yazık 
ki İslam coğrafyası 
bu aydınlanmadan 
yararlanamamıştır. 
Türk Ulusu’ nun 
Mustafa Kemal’le 
yakaladığı aydın 
lanma çok kısa 
sürmüş, 1950’li 
yıllarda yerini 
karanlıklara 
bırakmıştır. Din bu 
yıllarda referans 
olarak kullanılmış 
ve her geçen gün 
millete yol göstere
cek akıl ve bilimden 
uzaklaşılmıştır. İşte 
bugün bilinçlen 
dirmediğimiz birey
lerin oluşturduğu 
toplumda milli 
iradeyi temsil 
ediyor deyip afra 
tafra yapmamız ne 
kadar yakışıksızdır! 
Sonuç cahillerin 
fendi okumuşları 
yendi... Aydınlık, 
güzel bir Türkiye 
başka bahara...

MIMMİBÎİIİIMŞİİİIİIİİI
Gemlik Basketbol 
Kulübü Türkiye 
Basketbol 1. Ligi 
hedefi ve Alt 
yapılarda güçlü 
oluşum için 
şimdiden sağlam 
atımlar adıyor. Bas- 
ketbolda bilgisi, 
deneyimi ve hedefi 
olan genç, dinamik 
bir baş antrenör ile 
yola devam etme 
karan alan Gemlik 
ekibi Fatih Elbaş ile 
anlaştı.
Gemlik basketbol 
la Türkiye Basket
bol 2.ligi 2017/2018 
sezonunda dar 
imkanlarla iyi işler 
yaparak 8’li finale 
kalma başarısı gös
terdik. 2018/2019 
sezonunda ilçe 
adına daha sportif 
başarılar görmek 
istediğini belirten 
Fatih ELBAŞ,

“Gemlik ismini en 
iyi şekilde temsil 
etmek için yöne
timin çok büyük 
hedefleri var. Bu 
Hedefler için 
Başkanım Berkay 
BULUT ve Dr.
Şahmeran 
Çelenkoğlu, Av. 
Necdet Yılmaz ve 
yönetim kurulu çok 
emek veriyor. 2. 
senemizde hedef 
terimizi gerçekleş 
tirebileceğimize 
inandığım için

Gemlik Basketbol 
ile devam kararı 
aldım. İşimiz kolay 
değil bunun için 
Genel Menajerim 
Yahya GÜMÜŞ ile 
birlikte başarılı 
olmak için çok 
uğraş vereceğiz." 
dedi
Amacımız ve Hede
fimiz belli diyen 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay BULUT 
Türkiye Basketbol 
2.liginde ilk sene

mizde doğru ve 
takdir edilecek 
işler yaptık. 8’li 
finallere kalma 
başarısı göster 
dik. Şimdi 
önümüzde çok 
yol var bu yolda 
doğru işler yapa
bilmek adına yöne
timimiz ile birlikte 
basketbol A 
takımımızın 
başına tekrar 
Fatih Hocamız ile 
devam kararı 
aldık. 2018/2019 
Sezonunda takdir 
edilen ve başarılı 
bir takım oluş 
ması için Mena 
jerimiz ve Hoca 
mız ile bu dönemi 
iyi geçirerek 
adımızdan söz 
ettiren ve ilçemizi 
en iyi şekilde 
temsil edeceğiz” 
dedi

Bureaspor'asitemlireila!
MKE Ankaragücü ile sözleşme imzalayan 
eski Bursasporlu Ricardo Faty, yeşil be 
yazlı camiaya veda etti. Faty, "Sizin 'kar 
deşlerinizden' biri olarak kalacağım. 
Görüşmek üzere Bursa" notunu düştü. 
Bursaspor ile sözleşmesinin sona er
mesinin ardından Süper Lig'e yeni yük
selen MKE Ankaragücü ile imzalayan 
Ricardo Faty, sosyal medya hesabından 
Bursaspor camiasına seslendi.
Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada, "3 
sezonun ardından kariyerimdeki Bursas
por dönemi sona erdi. Sportif açıdan 
hayal kırıklığı yaratan 3 sezon yaşadım 
ama bu 3 sezonda muhteşem bir şehir ve 
muhteşem taraftarları olan bir kulüp 
tanıdım. Sadece pozitif kısmı benimle 
kalacak. Bu şehirde her zaman saygıyla 
karşılandım. Bu şehir hayat boyu süre
cek arkadaşlıklar kurduğum ve hep bağlı 
olacağım bir şehir. Çünkü küçük kızım 
burada doğdu. Kulübe, bütün yönetici ve 
idarecilere, bütün teknik direktörlere (biri 
hariç), sağlık ekibine ve personele teşek 
kür etmek isterim. Ve tabii ki beni hep 
destekleyenlere teşekkür ederim. Özel
likle de benim için adaletsiz olan bu se
zonda. Benim için macera Türkiye'de 
devam ediyor... sizin 'kardeşlerinizden' 
biri olarak kalacağım. Allah'a emanet 
olun. Görüşmek üzere Bursa" dedi
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Bursa'dan tfünyaya açılan edehiyat kapısı
Nilüfer Belediyesi 
tarafından hayata 
geçirilen Göl 
Yazıevi, bütün 
dünyadan konuk 
larını ağırlamaya 
devam ediyor 
Bursa'nın tarihi ve 
doğal güzellik
leriyle öne çıkan 
Gölyazı'da bulunan 
Göl Yazıevi'nin mis
afirleri çalışmak 
için ferah bir or
tama kavuşmanın 
yanı sıra, Nilüferli 
lerle buluşarak 
deneyimlerini de 
paylaşma fırsatı bu
luyor. Açıldığı gün
den bugüne Alberto 
Manguel, Enis 
Batur, Louis de 
Bernieres, Shida 
Bazyar, Asa Lind 
gibi edebiyat 
dünyasının önemli 
isimleri Göl 
Yazıevi'ni ziyaret 
etti, birçok şair, 
yazar, mütercim ve 
ârâştirffîâĞI Göl 
Yazıevi'nde

Bakan öğretmen 
adaylarına 

müjdeyi verdi!

konakladı. Çevir
men Süreyya 
Çalıkoğlu, Hülya 
Osmanağaoğlu, 
Fuat Sevimay ve 
Müge Çavdar 
yabancı dil, femi
nizm ve çeviri 
alanlarında 
yaptıktan 
paylaşımlarla 
Nilüferli gençlerle 
ve kadınlarla 
buluştu. Şair Neşe 
Yaşın, yazar Melek 
Özlem Sezer, Semih 
Erelvanlı, Arslan 
Sayman, Gizem 
Karaboğa,

araştırmacı Hakkı 
Bilen, eleştirmen 
Erhan Altan, 
müzisyen- 
araştırmacı Alper 
Maral, çevirmen- 
yazar Kerem Işık ve 
hikâye anlatıcısı 
Beyza Akyüz 
şiirlerle, öykülerle, 
masallarla, deney
sel müzikle Nilüferli 
yüzlerce çocukla ve 
gençle buluştu. 
Aslı Tohumcu 
"Karadankaçanlar" 
adlı çocuk kitabını, 
Müge Çavdar, 
"Çirkinliğin Kültürel

Tarihi" kitabının 
çevirisini Göl 
Yazıevi'nde 
tamamladı. Melek 
Özlem Sezer, 
"Masallar ve 
Toplumsal Cin
siyet" kitabını Göl 
Yazıevi'nde yeniden 
yapılandırdı. Göl 
Yazıevi, Enis 
Batur'un son kitabı 
"Göl Yazı"nın da 
ilhamı oldu. Bur- 
sa'da yaşayan ve 
üreten şair ve 
yazarlar da Göl 
Yazıevi'nin 
konuğuydu.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "25 bin 
öğretmen ataması yapılacak. 2 Tem- 
muz'da kontenjanlar ilan edilecek, ter
cihler 13 Temmuz'a kadar yapılacak" 
dedi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
"25 bin öğretmen ataması yapılacak. 2 
Temmuz'da kontenjanlar ilan edilecek, 
tercihler 13 Temmuz'a kadar yapılacak" 
dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "25 bin 
öğretmen ataması yapılacak. 25 bin 
azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin 
mülakatı tamam. 5 bini de mülakata gire
cek. 20 bininin mülakat sonuçlarını 
açıklayacağız. 2 Temmuz'da kontenjan
lar iı'an edîıecek, tercihler 13 Temmuz'a 
kadar yapılacak. 1 Eylül'de de 
atamalarını tamamlayacağız" dedi.
2 TEMMUZ'DA KONTENJANLAR İLAN 
EDİLECEK
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir tele
vizyon kanalında sorulan yanıtladı. 
Bakan Yılmaz 2 Temmuz'da 
kontenjanların ilan edileceğini, tercih
lerin 13 Temmuz'a kadar yapılacağını 
belirti. Yılmaz, "Özel okullara kesin kayıt 
yaptıranlar bizim listemizden düşecek. 
Geçici kayıt yaptıranlar listemizde ola
cak. Herhangi bir okulu kazandıysa, özel 
okula gitmek istemezse kazandığı okula 
gidebilecek. Burada bir karışıklık var 
mı?" dedi.
Yılmaz'ın açıklamalarından satır başlan 
şöyle:
LGS'DE SORULAR ZORDU 
ELEŞTİRİLERİ
TEOG'da 10 öğrenci birinci oldu. Şimdi 
onu katlamışız. TEOG'la bunu 
karşılamamak lazım. Biz öğrencilerimize 
olağanüstü güveniyoruz. Ankara'dan 
Gaziantep'ten ve daha birçok farklı ilden 
öğrencimiz birinci oldu. Çoğu devlet 
okulundan. Okullar arasında çok fark 
yok. Öğrencilerimizi sınavlarda başarıya 
ulaştırma yeterliliğine okullanmız 
sahipti diye düşünüyorum. 2 Temmuz'da 
kontenjanlan ilan edeceğiz. 2-13 Tem
muz arası yerleştirme için tercihleri 
alacağız. Sınavın soruları kesinlikle 
müfredatta var. Kimse müfredatta yok 
demedi. Geçen yıl Aralık ayında örnek 
sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular 
ile paralelliği bulunmuyor da demedi. 
TEOG ile kıyaslama yapmak doğru 
değildir."

F^pebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Mewe ihracatı ikive katlandı
Türkiye'nin ocak- 
mayıs döneminde 
yaptığı taze meyve 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 105 artışla 
271 milyon dolara 
ulaştı, 
nadolu'nun verimli 
topraklarında 
yetişen meyvelere 
dünyanın dört bir 
yanından talebin 
artmasıyla bu ürün
lerin ihracatı da 
ocak-mayıs döne
minde geçen yıla 
göre ikiye katla
narak 271 milyon 
dolara yükseldi. 
Baharın gelmesiyle 
birlikte bahçelerde 
kirazla başlayan 
hasat sezonu, çilek, 
şeftali, nektarin ve 
kayısıyla devam 

ediyor. 
Üretim kalitesinde 
son dönemdeki 
artış, ihracatçının 
alternatif pazar 
arayışları, 
Rusyapazarının 
yeniden açılması, 
THY’nin kargo 
şirketi Turkish Car- 
go'nun özel uçak 
seferleri ve döviz 
kurunun ihracatı 
desteklemesi gibi 
etkenlerden dolayı 
taze meyvede bu 
sezon bir başarı 
hikayesine imza 
atılıyor.
Ege İhracatçı Birlik
lerinden alınan Ülke 
geneli ihracat 
rakamlarına göre, 
Türkiye'nin ocak- 
mayıs döneminde 
yaş meyve ihracatı

yüzde 105 artışla 
271 milyon dolara 
ulaştı. İhracat, 
miktar bazında da 
yüzde 49 artışla 388 
bin 506 ton oldu. 
Kilogram başına 
ihracat fiyatı ise 70 
cent olarak 
gerçekleşti.
Taze sebze ihracatı, 
aynı dönemde 

yüzde 1 gerileyerek 
330 milyon dolar, 
miktar bazında ise 
yüzde 11 düşüşle 
628 bin 574 ton 
oldu.
Türkiye, bu 
dönemde Rusya, 
Irak, Romanya, Al
manya başta olmak 
üzere toplam 143 
ülkeye meyve ve 

sebze gönderdi. 
Taze meyve 
ihracatındaki artışta 
Rusya'ya yapılan 
kiraz, çilek, nektarin 
ve şeftali 
satışındaki hızlı 
yükseliş etkili oldu. 
Kirazda ilk 5 aydaki 
ihracat, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 184 artışla 54 

milyon dolara 
ulaştı. Bu üründe 
en büyük üç pazar 
olan Almanya, 
Rusya ve Norveç'in 
yanı sıra Hong 
Kong, Singapur 
ve Malezya 
pazarlarındaki 
hızlı yükselme 
dikkati çekti. 
Nektarin ve 
şeftalide ihracat 5 
ayda yüzde 
120 artarak 28 
milyon dolara, 
çilekte ise yüzde 
160 artarak 22 
milyon dolara 
ulaştı. Bu ürünlerde 
ihracatın önemli 
bölümü Rusya'ya 
yapıldı, Irak, Ro
manya ve Suudi 
Arabistan ilk 
sıralarda yer aldı

2,7 milyon çalışanın maaşından kesinti!
Otomatik olarak 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne katılan 
2,7 milyon çalışanın 
maaşından Temmuz 
ayında yüzde 3'lük 
kesinti yapılacak. 
Otomatik olarak 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne katılan 
2,7 milyon çalışanın 
maaşından Temmuz 
ayında yüzde 3'lük 
kesinti yapılacak.

10 İLE 50 
ARASINDA 
ÇALIŞANI 
BULUNAN FİR
MALAR KATILIYOR 
Temmuz 2018 yılı 
itibariyle Türkiye 
genelinde 10 ile 50 
arasında çalışanı 
bulunan özel sektör 
otomatik Bireysel 
Emeklilik Sistemi'ne 
(BES) katılacak. 10 
ve altı çalışanı bulu
nanlar ise 1 Ocak

2019'da dahil 
olacak.
Sisteme yeni gire
cek çalışanlardan 
da prime esas 
kazancın yüzde 
3'üne karşılık gelen 
tutarda BES kesin
tisi yapılacak. 
Sisteme dahilindeki 
toplam çalışan 
sayısı 7 milyon 
sınırında BES'te 
toplam çalışan 
sayısı 6 milyon 979 

bin 142, fon tutarı 
70 milyar 980 mil 
yon 974 bin 273 lira 
olarak hesaplan
makta olup Hâzi
nenin otomatik 
BES'e daha çok 
katılımcı çekmek ve 
uygulamayı 
iyileştirmek için 
çalışmaları devam 
ediyor.
Ülke genelinde 
tasarrufların artırıl 
ması amacıyla

geçen yılın başın 
dan itibaren uygu
lanan Otomatik 
Katılım Sistemi'ne 
(OKS) 45 yaş 
altındaki çalışan 
ların kademeli 
katılımı devam 
ediyor. Sisteme 10 
ve daha az çalışanı 
bulunan özel sektör 
de 1 Ocak 2019'dan 
itibaren katılacak. 
OKS kapsamında 
ilk aşamada bin ve

üzeri çalışanı 
olan özel sektör 
1 Ocak 2017'de, 
memurlar (genel ve 
özel bütçeli 
idareler) ile 250-bin 
çalışanı bulunan 
özel sektör 1 Nisan 
2017'de, 100-250 
çalışanı bulunan 
özel sektör 
kuruluşları da 1 
Temmuz 2017 
itibarıyla sisteme 
katılmıştı.________
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CHP İl Başkanlığında il, ilçe Başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun şehit cenazelerinde CHP'lilerin protokole alınmaması ve CHP çelengine saldırı kınandı 

Mm iıiııı lift sı«mı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Yarın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlaya 

cağız. Bu bayramın da içi boşaltıldı.
Liman Başkanlığımdan gönderilen kutlama 

proğ ramına bakınca, buna bir kez daha 
inandım.

Biz eski Gemlikliler, çocukluğumuzda Deniz 
ellik ve Kabotaj Bayramlarının kutlanmasına 
büyük önem verirdik.

Yalnız bizler değil, bu kentin yöneticileri de 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İçin günler önce 
hazırlıklar yaparlardı.

Bu hazırlıklara halk da katılırdı. Devamı 4’de

CHP Bursa İl Örgütü, İl Başkanlığında düzenle
nen basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süley
man Soylu’nun şehit cenazelerine CHP İl 
Başkanlarının alınmamasına yönelik talimatına 
sert tepki gösterdi. 81 ilde eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen açıklamada konuşan İl Başkanı 
Hüseyin Akkuş, Süleyman Soylu’nun toplumsal 
çatışma ve kaos çağnsı yaptığını ifade ederek; 
"Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle 
oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan 
anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden mil
leti bölmek peşindedir" dedi. Haberi syf 2’de

Denizcilik Bavramı'm
kutluyoruz

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. 
yıldönümü Pazar günü törenlerle kut
lanacak. Denizcilik Bayramı nedeniyle, 
Pazar günü saat 10.oo’da Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunumu gerçekleştirilecek.
Atatürk ve Deniz Şehitlerinin anısına saat 
10.20’de denize çelenk bırakılarak, saygı 
duruşunda bulund'^caK.
Saat 11.30 da sahilin gönüllülerce temizlen
mesi ardından saat 17.oo de Gemlik İskele
sinde yarışlar başlayacak. Saat 19.oo’da 
ödül töreni, 21. oo de ise gemi ile mehtap 
turu yapılacak

□ +90 532 414 36 28
■S +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 304 22 39 © erdogansaglik@hotmail.com
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CHP İl Başkanlığında il, ilçe Başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun şehit cenazelerinde CHP’lilerin protokole alınmaması ve CHP çelengine saldırı kınandı 

CHFUen Bakanı Soylu ya sert tepki
CHP Bursa İl Örgütü, İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 

şehit cenazelerine CHP II Başkanlarının alınmamasına yönelik talimatına sert tepki gösterdi. 81 ilde eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilen açıklamada konuşan İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Süleyman Soylu’nun toplum
sal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını ifade ederek; "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. 
Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir" 

dedi. Bursadaki Basın toplantısına Gemlik CHP İlçe Başkanı Cemil Acar da katıldı.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa il 
örgütü, il Başkanh 
ğında düzenlenen 
basın açıklamasında 
İçişleri Bakanı Sü
leyman Soylu’nun 
şehit cenazelerine 
CHP il Başkanlarının 
alınmamasına yöne
lik talimatına sert 
tepki gösterdi. PM 
Üyesi Orhan Sanbal, 
Divan Katip Üyesi 
Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu, Milletve 
kili Yüksel Özkan, il 
Kadm Kollan Baş 
kanı viidan uzKüıa, 
İlçe Başkanları ve 
çok sayıda partilinin 
katılımıyla 81 ilde 
eşzamanlı olarak 
gerçekleştirilen 
açıklamada konuşan 
il Başkanı Hüseyin 
Akkuş; "Büyükorhan 
lı şehidimize bir kez 
daha Allah'tan rah
met, ailesine ve 
ülkemize başsağlığı 
dileklerimiz sunuyo
rum. Ancak dün 
yaşanan kötü bir 
saldın vardı. O saldı 
nyı yapan Özgür 
Taşkın ve Erdinç 
Kaya denilen şahıs 
lar ile ilgili hukukçu 
/arımızla birlikte 
şikayetlerimizi 
yapacağız. Bunlarla 
ilgili sürecin yönetil 
meşini, emniyetin 
gerekli açıklamayı 
yapmasını ve 
gözaltına ahnmala 
nnı istiyoruz.
Büyükorhan'da şehit 
cenazesinde yapılan 
bu saldırılan Cumhu 
riyet Halk Partisi 
Bursa il Başkanlığı 
olarak kınıyoruz. 
Şehit gelmeyecek 
dediler, vaatleri 
buydu ama şehit ce
nazelerine Cumhur! 
yet Halk Partililer 
gelmeyecek şekline 
dönüştürdüler. 
CHP'lilerf askere

lundu.almayacaklarmış 
gibi tavır sergilediler 
ve bu yüzden 81 ilde 
eşzamanlı olarak 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanları 
olarak basın açıkla 
masında bulunu 
yoruz" dedi.

KAOS ÇAĞRISI 
YAPILIYOR

Hüseyin Akkuş, 
içişleri Bakanı Sü
leyman Soylu’nun 
’Valilere, CHP il 
Başkanlarını bundan 
sonra şehit cenazele 
rinde protokole 
almayın talimatı 
verdim' sözleriyle 
toplumsal çatışma 
ve kaos çağrısı 
yaptığına dikkat çe 
kerek; "Bu sorum
suz ve hadsiz tutum 
açıkça ateşle oyna 
maktır. Şehitlerimiz 
arasında ayrım 
yapan anlayış, şimdi 
de şehit cenazeleri 
üzerinden milleti 
bölmek peşindedir. 
Şehitlerimiz siyasi 
partilerin değil mil
letimizin evlatlarıdır. 
AK Parti Genel Baş 
kanı Erdoğan bu 
açıklamanın neresin 
dedir? Eğer bu 
açıklamayı reddedip 
derhal İçişleri Baka 
nı hakkında gereğini 
yapmazlarsa, bilin
melidir ki bu mün

ferit birinin densiz 
bir açıklaması ol
maktan çıkar, derin 
yerlerde hazırlanmış 
soysuz bir kaos 
planı olduğunu gös
terir. Daha yeni 
tamamlanan seçim
lerin toplumda geri 
timleri yok edip 
sükunet ve huzuru 
tesis etmesi bek
lenirken, toplumu 
terörize eden bu 
açıklama eğer den
siz bir çıkış değilse 
o zaman yeni döne
min çatışma ve kaos 
üzerinden kurgulan 
dığının delilidir. 
Terörün kökünün 
kazınması ve bir 
daha şehitlerimizin 
gelmemesi en büyük 
arzumuzdur. Ancak 
şehit cenazeleri 
olması durumunda 
bugüne kadar oldu 
ğu gibi bundan 
sonra da bütün yö
neticilerimiz, mil- 
letvekillerimiz, il 
başkanlarımız ve 
örgütlerimiz tam 
kadro halinde orada, 
şehitlerimizin huzu
runda olacaklardır. 
Hiç kimsenin bunu 
engellemeye gücü 
yetmeyecektir. Or
taya çıkabilecek 
olayların tek sorum
lusu Süleyman 
Soylu ve ona imkan 
veren iktidardır" 
açıklamasında bu

SÂKI'BÂL: 
İNSANLARIN 
ÇATIŞMASINI 
İSTİYORLAR 
il Başkanı Hüseyin 
Akkuş'un ardından 
söz alan PM Üyesi 
Bursa Milletvekili 
Orhan Sanbal, içişle 
ri Bakanı'nın görev 
ve sorumluluklannı 
hatırlatarak; "İçişleri 
Bakanı'nın görevi 
şehitlerin üzerinden 
siyasi polemik yap
mak değil şehidin 
gelmemesidir. Biz 
buradan açık bir 
şekilde söylüyoruz; 
Bu iktidar, AKP 
Genel Başkanı, reis 
olarak adlandırılan 
kişi ve o reise biat 
ederek, şirin görü 
nüp kendi koltuğunu 
korumak isteyen, 
çetevari, mafyavari 
bir anlayışla bu 
ülkeyi zapturapta 
alıp terbiye etmek 
isteyen o adı menkul 
bakan şunu çok iyi 
bilmeli, bu ülkeyi 
eğer bölmek istiyor
larsa ancak bu kadar 
bölebilirler. Bu 
ülkeyi eğer ayrıştır 
mak istiyorlarsa 
ancak bu kadar ayrış 
tırabilirler. Bunun İki 
adı var; Bir, bu 
toplumda çatışmayı 
sahaya indirerek 
insanların çatışma 

sini istiyorlar. İki; bu 
ülkeyi bu iktidar, 
AKP, saray ve bu 
bakanlarla bölmek 
istiyorlar. Çok açık 
ve net. Seçimden 
önce söyledik. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak Genel 
Başka mmız Sayın 
Kemal Kıhçdaroğlu 
uzun süren çalışma 
lar sonrası birkaç 
partiyle bir ittifak 
kurdu. Bunun ne
deni toplumdaki 
duygusal ayrışmayı 
gidermek, toplumsal 
bütünlüğü yeniden 
sağlamak, toplumsal 
dayanışmayı 
yeniden birleştire 
bilmek, farklı parti 
lerle yan yana gelip 
AKP'nin 16 yıllık 
saray rejimiyle be
raber ayrıştırdığı bu 
toplumu tekrar yan 
yana tutmaya 
çalışmaktı. Bunu 
başarabildik aslında. 
Meclis'te pek çok 
parti temsil ediliyor 
artık" diye konuştu. 
Ülkenin çok büyük 
ekonomik sorunları 
olduğunu vurgu
layan Sanbal, iktida 
nn bu konulara hiç 
değinmediğini ifade 
ederek sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Şu anda ticari 
faizler yüzde 25, mev 
duat faizleri yüzde 
19. Siyasal iktidar 
ülkenin gerçek gün
demine kesinlikle 
dokunmayacaktır. 
Ülkenin gerçek gün
demini yok edebil 
mesi için bizim gibi 
geri kalmış toplum 
ların iki gerekçesi 
vardır; biri din ve 
inanç sömürüsü, biri 
ırkçılık ve terörizm. 
Bu iktidar da bu İki 
sopayı elinden 
bırakmayarak kendi 
tabanını konsolide 
etmek istemektedir.

Ama buradan 
AKP'ye oy vermiş 
sade yurttaşlarımızı 
da uyarmak isteriz. 
Faşizm ve diktatör
lük ve gericilik ve 
terörizm eğer hep 
birlikte önüne geç 
mezsek, hep birlikte 
dayanışma, hep bir
likte gerçekten bir 
dostluk, arkadaşlık 
ve kardeşlik bağı 
oluşturamazsak 
onların da ayağına 
kadar bulaşacaktır. 
O yüzden buradan 
bir kez daha yüksek 
sesle haykırıyoruz; 
İçişleri Bakanı'nın 
hem istifa edip hem 
de toplumun 
karşısına çıkmaya 
cağı bir yere 
gitmesi lazım. 
Çünkü bu toprak
larda birçok faşist 
geldi gitti. Ama 
bunun kadar ağır bir 
faşisti hiç görmedi 
bu topraklar. 
Havasıyla, suyuyla, 
taşıyla, toprağıyla, 
yeryü züyle bu tür 
faşistle re, bu tür ce- 
berrut yapılara da bu 
topraklar müsaade 
etmeyecektir. Biz 
hep birlikte, sadece 
Cumhuriyet Halk 
Partisi değil, bu 
ülkenin bütün yurt
severleri, bütün 
aydınlan, bütün 
demokratlan farklı 
farklı kültürde, 
dinde, inançta olan 
herkes yani farklı 
zenginliklerimiz 
olan herkes bir 
araya gelip hep 
birlikte haykır 
malı; yaşasın 
demokrasi, yaşasın 
özgürlük, yaşasın 
kardeşlik, kah 
rolsün faşizm." 
Bursa İl başkanh 
ğındaki basın 
toplantısına Gemlik 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar da katıldı.
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Bursaîla rehine krizi Bursa'da FETÖ davası!
Bursa'da eşinden 
ayrıldığı için bunalı 
ma giren bir kişi 
annesi ve ablasını 
pompalı tüfekle 
rehin aldı. 1.5 saat 
süren operasyon 
sonucu rehin tutu** 
lân anne V6 kızı 
polisler tarafından 
kurtarıldı. Pompalı 
tüfekli şahıs polise 
teslim oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım İlçesine 
bağlı Yıldırım Cad
desinde meydana 
geldi, iddiaya göre 
bir süre önce 
eşinden ayrılan 45 
yaşındaki Caner ş. 
bunalıma girdi.
Yıldırım Caddesi 
üzerindeki bir apart
man dairesinde 
ikamet eden Caner 
Ş. kendisini ziyarete 
gelen annesi Neba- 
hat Şener ile ablası 
Şahsene Göçmen'i 
pompalı tüfekle 
rehin alıp dışarıya 
salmadı. Anne ve 
kız kardeşi 4 gün 
boyunca Caner 
Ş. 'ffffT nfaffTef eni:ği: 
evde rehin olarak 
kaldı. Bu süre 
içerisinde abla

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı tarafından İznik 
Gölü'ne 45 bin adet 
yavru sazan bırakıl 
dı. Yavru sazanlar 
Orhangazi İlçe Gıda 
Tanm ve Hayvan 
cıhk Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
farklı yakalardan 
göle salındı. 
Gıda Tanm ve Hay 
vancıhk Bakanlığı, 
Türkiye genelindeki 
iç göllerde yavru 
sazanı göllere saldı. 
Gıda ve Tanm 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı, İznik Gölü'ne 45 
bin adet yavru 
sazan bıraktı. 
Bakanlık tarafından 
Antalya'da özel 
tesislerde yetiştir! 
len yavru sazanlar 
Orhangazi'ye getir
ilerek İlçe Gıda ve 
Tarım Müdürlüğü'ne 
teslim edildi. 
Orhangazi Gıda 
Tanm ve Hayvan 
cıhk Müdürlüğü

Şahsene Göçmenin 
eşi (enişte) Mehmet 
Göçmen birkaç defa 
Caner ş. ile görüşse 
de eşi ve 
kayınvalidesini 
serbest bırakması 
için Caner. Ş'yi razı 
edemedi. Bunun 
üzerine enişte Göç
men polisi arayarak 
İhbarda bulundu. 
Olay yerine çok 
sayıda polis sevk 
edildi.

ekipleri, gölün 
güney yakasında 
Narhça ve Sölöz 
sahilinde, kuzey 
yakasında ise Yeni 
köy altı ile Üreğil 
altında toplam 45 
bin adet yavru 
sazanı göle saldı. 
Yetkililer, su ürün
leri kaynakla nnın 
gelecek nesillere 
miras olarak bırakıl 
ması İçin bakanlığın 
tahsis ettiği 45 bin 
adet sazan balığı 
yavrusunu göle 
bıraktıklarını ifade

Çelik yelekli özel 
ekiplerin yanı sıra 
bölgeye özel 
Harekat Polisi de 
yönlendirildi. 
Müzakereci polis
lerin 1.5 saat süren 
İkna çabaları sonuç 
verdi ve Caner Ş. 
teslim oldu. Şahsın 
ablası Şahsene 
Göçmen kontrol 
amaçlı Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

etti.
Orhangazi Su Ürün
leri Kooperatifi 
Başkanı Zelkif 
Bektaş, her yıl 
yavru sazanların 
göle bırakıldığını 
belirterek, "Bu yıl ilk 
balıklan bıraktık. 45 
bin adet yavru 
sazan salındı.
Geçen yıl 400 bin 
civan nda yavru 
sazan bırakılmıştı. 
Bu yıl da dönem 
dönem bu sayılara 
ulaşılacağını umu 
yorum" dedi.

Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) üyesi 
oldukları iddia 
edilen biri firari, 5'i 
tutuklu 35 sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi.
Bursa 8. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya, çoğu 
eski emniyet men
subu olan ve 
aralarında eski 
öğretmenlerin de 
bulunduğu 
sanıklardan tutuklu 
olanlar cezaev
lerinden SEGBİS 
yöntemiyle katıldı, 
bazı tutuksuz 
sanıklar ve 
avukatları da 
hazır bulundu.
Mahkeme heyeti,

Yatağı değiştirildi komaya 
girip öldü iddiası

Sağlık Bakanlığın 
dan, Bursa'da bir 
hastanede bir 
hastanın yatağının 
değiştirildikten 
sonra komaya girip 
öldüğü iddialarına 
ilişkin, "Kronik 
böbrek yetmezliği 
dışında başka ciddi 
rahatsızlıkları olan 
ve durumu ağır olan 
hasta, tüm te
davilere rağmen 
hayatını kaybet 
miştir." değerlen 
dirmesi yapıldı. 
Bazı basın yayın 
organlarında, 
"Yatağı değiştirildi 
komaya girip öldü" 
başlığıyla yer alan 
habere ilişkin 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, söz 
konusu iddialarla il
gili olarak, Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü 
tarafından inceleme 
başlatıldığı bildirildi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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başkan Servet 
Korkmaz'ın izinli 
olması sebebiyle 
sanıkların tutuk 
luluk hallerine 
ilişkin beyanlarını 
ve varsa diğer 
taleplerini 
dinledi.
Tutuklu sanıklar 
terör örgütüyle 
bağlantıları 
olmadıklarını öne 
sürerek

Yapılan incelemede, 
hastaya başka bir 
hastanın tedavisinin 
uygulandığı 
iddialarının gerçeği 
yansıtmadığı vurgu
lanarak, şunlar 
kaydedildi: 
"Hekim ve hemşire 
arasında herhangi 
bir iletişim sorunu 
olmamıştır. Görevli 
hemşire, hekim 
tarafından yazılan 

tahliyelerini, 
tutuksuz sanıklar 
ise beraatlerini 
talep etti.
Mahkeme heyeti, 
verilen aranın 
ardından sanıkların 
tutukluluk hâllerinin 
devamına 
karar vererek, 
eksik evrakın 
tamamlanması 
için duruşmayı 
erteledi.

tedaviyi 
uygulamıştır. Kronik 
böbrek yetmezliği 
dışında başka ciddi 
rahatsızlıkları olan 
ve durumu ağır olan 
hasta, tüm te
davilere rağmen 
hayatını kaybet 
miştir. Hayatını 
kaybeden hastamıza 
Allah'tan rahmet, 
ailesine başsağ 
lığı dileriz."
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Güne Bakış
Mazbatasını bile almayan AKP Milletvekili Zafer Işık’ın ilk çalışması 

dondan zarar gören Iznikli çiftçileri ziyaret oldu

ljll,llMliaill|İM|ilt|İIİIİWttKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 

bir yandan Uman Başkanlığı öte yandan 
Belediye Başkanlığı ve Balıkçılar Demeği 
ile Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi hazırlık 
lara başlardı.

Demek üyeleri, balıkçılar, sandalcılar bu 
kutlamaların hazırlanmasında aktif görev 
alırlardı.

Yağlı direk hazırlanmasını ilçenin tanın 
mış denizcilerinden İzzet Toplu ve çocuk 
lan üstlenirdi.

Onlara benim amca oğlum, Erdem Güler 
de destek olurdu.

Direğin ne kadar eğimde olacağı, önüne 
konacak bayrak, direğe sürünecek olan 
gres yağı bilinçli olarak uygulanırdı.

Kayıkçılar ve motorcular girecekleri yanş 
lar için küreklerini hazırlar, kürek bağlarını 
kontrol eder, motorların yağı, benzini kon
trol edilir, iç temizliği yapılır ve yanşlardan 
bir gün önce yanş alanında provalar 
yapılırdı.

Su nğ i pek Fabrikası’ndan sülün gibi d en i 
ze açılan tekli, iki ve üç kürekçileri olan 
kikler, her akşam saatlerinde Gemlik sahil
lerinde tur atar, kıyılarda oturanlar onları 
zevkle seyrederlerdi.

Yüzme yarışlarına katılan ünlü yüzücüleri 
miz vardı. 50 metre, 100 metre 200 metre 
düz ve sırt üstü, kurbağalama yarışları 
yapılır, sona doğru denize atılan ördeği 
kapma yarışı, yağlı direk yarışı heyecan ve 
zevkin son noktası olurdu.
0 günlerde evlerde tek tük bulunan 

çamaşır makinalannın görevini gören an
nelerimiz elleri ile çamaşırları mısır koçan 
larıyla çitelediği çamaşır tekneleriyle yapı 
lan yarışlar İse bir başka güzel olurdu.

Gemlikliler bayram günü iskeleye dolar, 
Uman Lokantası’nın önünde kurulan jüri 
ve protokol masalarının çevresinde yer 
bulunmazdı.

Denizcilik Bayramında yarışmalarda dere
ceye girenlere verilecek ödüller dikkate 
değerdi.

Hediyeler kurum ve kuruluşlardan topla 
nırdı. Bunlar; altın, kol saati, bazı elek
tronik eşyalar ve plaketlerdi.

Denizcilik bayramının gelmesini İple çe 
kerdlk.

Binlerce kişi bayramı kıyıdan ve deniz 
den kayıklarda, motorlarda zevkle İzlerdik.

10 yıldır Cumhuriyetin toplumumuza 
kazandırdığı diğer ulusal bayramlar gibi 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı artık bir for
maliteden öteye gitmiyor. Kutlamalar 
yapılmıyor, mutlaka bir bahane buluyorlar.

Yaptıkları yarın yapacakları gibi Atatürk 
Anıtına çelenk koymak bir motora binip 
deniz şehitleri İçin çelenk atıp saygı 
duruşunda bulunmak.

Buna son yıllarda motorla körfez gezisini 
eklediler.

Buyurun bu bayramlar sizin olsun, biz 
çocukluğumuzun bayramlarını İstiyoruz.

24 Haziran seçim
lerinde 2.bölgeden 
milletvekili seçilen 
Gemlik AKP 
adayı Zafer Işık, 
Iznik'e bağlı 
Karatekin kırsalında 
dolu yağışı sebe
biyle ürünleri zarar 
gören çiftçileri 
ziyaret etti. 
Zafer Işık’ ı, İznik 
Belediye Başkanı 
Osman Sargın, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Halil İbrahim Gök- 
bulut ve belediye 
meclis üyelerini 
Muhtar Ünal 
Yavuz ve çiftçiler 
karşıladı. 
İznik'te hasat 
mevsiminde olan 
şeftali, armut, erik, 
karpuz, domates, 
salatalık v.b sebze 
ve meyveleri

Yılılırım Holding’in Beykoz'daki 
İlim platosunda »angın

Beykoz'da film 
platosu olarak 
kullanılan eski kun
dura fabrikasında 
çıkan yangının kon
trol altına alındığını 
bildirdi. Alınan bil
giye göre, 
Yalıköy'deki dizi ve 
film platosu olarak 
kullanılan eski kun
dura fabrikasında 
henüz belirlene
meyen nedenle 
yangın çıktı. 
Kısa sürede büyü 
yen yangın nede 
niyle olay yerine 
çok sayıda itfaiye 
ve sağlık ekibi sevk 
edildi.
İtfaiye ekiplerinin 
yangına müda
halesi sürüyor 
Beykoz Belediye 
Başkanı Yücel Çe- 
likbilek, yaptığı 
açıklamada, 
Beykoz'daki itfaiye 
istasyonlarının olay 
yerine yakın bir 
konumda olduğunu 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
"Beykoz'da 3 istas 
yondaki araçlar bu

dolu vurdu.
Dolunun yanı sıra 
sel, bahçelerde ne 
var ne yoksa önüne 
katıp götürdü. 
Siyasîler zarar 
gören tarlaları tek 
tek ziyaret ederek 
mağdur çiftçilerle 
bir araya geldi. 
Çiftçiler yeni mil

yangını söndürm
eye muktedirler. 
Zaten yangın kon
trol altına alındı. 
Biraz sonra hatta 
yarım saat sonra 
bir şey kalmaya 
çaktır. Bana gelen 
bilgide ahşap 
malzemelerden 
çıktığını aktardılar. 
Tam bilgi yok. 
Benim bildiğim 
ahşap malzemeler
den çıkan bir 
yangın. Herhangi 
bir can kaybı yok. 
Bizi mutlu eden 
konu da budur.1'

İnsan faktörünün 
söz konusu alanda 
çok az olduğunu 

letvekili seçilen 
Zafer Işık’tan 
kurulacak yeni 
Bakanlar kurulunun 
borç erteleme, 
faizsiz kredi 
istemlerini dihledi. 
Işık yaptığı 
konuşmada 
mazbataları alıp 
göreve başladığın 

aktaran Çelikbilek, 
geçmiş olsun dilek
lerinde bulundu.
•YARALI, CAN 
KAYBI YOK* 
İstanbul İtfaiyesi 
Daire Başkanı Ali 
Karahan da 
yangının kontrol 
altına alındığını 
söyledi.
Soğutma çalışmala 
rının yapıldığını, 
ekiplerin dört 
taraftan yangına 
müdahale ettiğini 
ve çevreye sir
ayetin önlendiğini 
belirten Karahan, 
şu bilgileri verdi: 
"Şu anda tamamen 
soğutma 
çalışmaları 

da zarar gören 
çiftçilerin 
zararlarının 
giderilmesi için 
ne gerekiyorsa 
yapacaklarını 
söyledi. 
Taleplerin gerekli 
mercilere rapor 
halinde iletileceğini 
belirtti.

yapılıyor. Gelen 
ekiplerin tamamı 
bizim Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait it
faiyelerindi.
Kavacık, Ümraniye, 
Beykoz şu anda 
müdahale 
çalışmalarında bu
lunmaktalar. Müda
halenin ardından 
yapılacak teknik in
celeme sonrasında 
neden 
kaynaklandığı 
ekipler tarafindan 
belirlenecek. Yaralı, 
can kaybı yok." 
Karahan, yangının 
ormanlık alana 
sıçramasının da 
söz konusu 
olmadığını kaydetti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TÜRKİYE LİMANLARI VE SAHİLLERİ ARASINDA YÜK VE YOLCU TAŞINMASI İLE 
KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİ, TÜRK VATANDAŞLARI VE 

TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN CEMİLERCE YAPILIR” HÜKMÜNÜ GETİREREK DAHA 
ÜNCEDEN YABANCILARA AÇIK OLAN BU FAALİYETLERİ BUNDAN BÜYLE 

SADECE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ YAPABİLECEĞİ 
KABOTAJ KANUNU İLE BELİRTİLMİŞTİR. (1926)
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CTJeı iritü in ve TYT dmurusı İnşaat maliyet 
endeksi arttı

Üniversitede yeni 
sistem YKS için 
heyecan dorukta! 
Daha önce uygu
lanan YGS ve LYS 
testlerinin yerini 
TYT ve YKS aldı. 
YKS'nin birinci otu
rumu Temel Yeter 
lilik Testi (TYT) 
bugün ikinci otu
rumu Alan Yeterlilik 
Testi (AYT) ile 
Yabancı Dil Testi 
(YDT) de 1 Temmuz 
Pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
YKS için geri sayım 
sürerken ÖSYM- 
den arka arkaya 
önemli duyurular 
geldi. Adayları 
geçici kimlik bel
geleri ve diploma 
notu onayı 
hakkında bil
gilendiren ÖSYM, 
son olarak YKS, 
AYT ve YDT 
sınavlarının saatini 
Hatırlattı. Peki, YKS 
sınavları saat kaçta 
başlayacak, kaç 
dakika sürecek? 
İşte, YKS, AYT ve 
YDT sınav bilgileri! 
Üniversiteye girişte 
uygulanacak yeni 
sınav sistemi

İtaiBggliBİM
1 Mayıs 2018 tari
hine kadar olan 
Bağ-Kur prim borç 
lan siliniyor. Bağ- 
Kur borcu olduğu 
gerekçesiyle sağlık 
tan faydalana
mayanlar bir an 
önce başvuru ya
parak sağlıktan fay
dalanmak için 
sıraya geçiyor.
31 Mayıs 2018 tari
hine kadar olan 
Bağ-Kur prim 
borçlan siliniyor. 
Bağ-Kur borcu 
olduğu gerekçe
siyle sağlıktan fay
dalanamayanlar bir 
an önce başvuru 
yaparak sağlıktan 
faydalanmak için 
sıraya geçiyor.

YKS(Yükseköğreti 
m Kurumlan Sınavı) 
için sadece saatler 
kaldı. 2 milyondan 
fazla üniversite 
adayının ter 
dökeceği YKS’nin 
1 oturumu Oturum 
Temel Yeterlilik 
Testi (TYT) 30 Hazi- 
ran’da, ikinci otu
rumu AYT (Alan 
Yeterlilik Testi) ve 
son oturum olan 
Oturum Temel 
Yeterlilik Testi 
(TYT) 1 Temmuz 
Pazar günü 
gerçekleşecek. 
TYTde Türkçe 
testinden 40, 
Sosyal Bilimler 
testinden 20, Temel 
Matematik testin
den 40, Fen Bilim
leri testinden 20 
olmak üzere toplam

BİRÇOK KİŞİ 
BORÇLARINI 
SİLDİRMEK İÇİN 
BAŞVURUYOR 
Edirne'de birçok 
kişi, ödeyemedik
leri Bağ-Kur prim 
borçlarını sildirmek

120 soru yöneltile
cek. AYTde Türk 
Dili ve Edebiyatı- 
Sosyal Bilimler-1 
testinden 40, 
Sosyal Bilimler-2 
testinden 40, 
Matematik testin
den 40, Fen Bilim
leri testinden 40 
sorti, YDTde ise 80 
soru sorulacak.
Peki, YKS sınavları 
saat kaçta 
başlayacak, kaç 
dakika sürecek? 
TYT, 30 Haziran 
2018 Cumartesi 
günü yapılacak.
Sınav, 10.15’te 
başlayacak ve 135 
dakika (2 saat 15 
dakika) sürecek. 
AYT, 1 Temmuz 
2018 Pazar günü 
yapılacak. Sınav, 
10.15’te başlayacak 

için Sosyal Güven
lik Kurumu Edirne İl 
Müdürlüğü 
Bağ-Kur servisine 
başvuruyor.

SON TARİH 31 
AĞUSTOS 

ve 180 (3 saat) 
dakika sürecek. 
YDT, 1 Temmuz 
2018 Pazar günü 
yapılacaktır. Sınav, 
15.45’te başlayacak 
ve 120 (2 saat) 
dakika sürecek.

15 DAKİKA KURALI 
GEÇERLİ
YKS'nin birinci otu
rumu TYT ve ikinci 
oturumu AYT 
adayları saat 
10.00'dan sonra, 
YDT adayları saat 
15.30'dan sonra 
sınav binalarına 
alınmayacak.
Sınava girecek 
adayların, gerekli 
kimlik ve güvenlik 
işlemlerinin 
zamanında 
yapılabilmesi için 
sınav başlangıç 
saatinden en az 1 
saat önce hazır 
olarak bulunması 
gerekir, sınav 
günü, yanında 
sınav giriş belgesi 
ve T.C. kimlik 
kartını bulundur
mayan adayların 
sınav binasına 
girişine İzin 
verilmeyecek.

Yetkililer, 31 
Ağustos 2018 tari
hine kadar 
başvuruları kabul 
edecek. Bağ-Kur 
borcu olduğu 
gerekçesiyle 
sağlıktan fay
dalanamayanlar bir 
an önce başvuru 
yaparak sağlıktan 
faydalanmak için 
sıraya geçiyor.
BORÇLAR 
OTOMATİK 
OLARAK 
SİLİNECEK 
öte yandan, 31 
Ağustos 2018 
tarihinden 
sonra Bağ-Kur 
borçlarının 
otomatik siline 
ceği kaydedildi.

İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık 
bazda yüzde 2,03, geçen yılın aynı döne
mine göre yüzde 19,91 arttı.
İnşaat maliyet endeksi, nisanda mart 
ayına göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 19,91 artış gös
terdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan 
ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini 
açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi 
nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,03, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,91 
yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 
2,66, işçilik endeksi yüzde 0,67 arttı. 
Geçen yılın aynı ayına göre malzeme en
deksi yüzde 22,01, işçilik endeksi yüzde 
15,54 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksinde bir 
önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 19,25 artış 
kaydedildi. Nisanda mart ayına göre, 
malzeme endeksinde yüzde 2,23, işçilik 
endeksinde yüzde 0,57 artış oldu. Yıllık 
bazda bakıldığında ise malzeme endeksi 
yüzde 21,18, işçilik endeksi yüzde 15,37 
yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet en
deksi de bir önceki aya göre yüzde 3,15, 
geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 
22,15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre 
malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik en
deksi yüzde 1,06 yükseldi. Geçen yılın 
aynı ayına göre ise malzeme endeksi 
yüzde 24,72, işçilik endeksi yüzde 16,18
arttı.

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

GUN İÇİNDE TESİIM EbllIR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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İli kez Bursa'da Hiatürt Evi Micesrnje sergileniyor
Büyük Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Bursa'ya 
geldiğinde kaldığı, 6 
Şubat 1933'te Bursa 
Nutku'nu okuduğu, 
bugün Atatürk Evi 
Müzesi olarak 
hizmet veren 
köşkün, Rasim 
Paşazade Miralay 
Mehmet Bey'den 
Atatürk adına tes
cilini gösteren tapu 
senedi, ilk kez 
sergileniyor.
Müzede ziyarete 
açılan, köşk ve 
müştemilatına ait 
tapu senetlerinin 
altında, "Sened-i 
Hakan-i (tapu 
senedi), köşkün 
Rasim Paşazade Mi
ralay Mehmet Bey'
den Atatürk adına 
tescilini gösteren 
belge. Osmangazi 
Tapu Müdürlüğünce 
hibe edilmiştir.*' 
ifadeleri yer alıyor.

Çekirge Cadde- 
si'nde, 19. yüzyılın 
sonlarında yapıldığı 
tahmin edilen, 
Bursa Belediyesi 
tarafından sahibi 
Miralay Mehmet 
Bey'den satın 
alınarak, 20-24 
Ocak 1923'teki 
Bursa'yı ikinci zi
yaretinde Atatürk'e 
hediye edilen 
köşkte, geçen yıl 
başlanan restoras 
yon tamamlandı. 
Ahşap karkas mi

mari özelliğine 
sahip, içinde 
tamamına yakını 
Atatürk'ün 
kullandığı orijinal 
eşyalar bulunan 
köşkün, Osmangazi 
Tapu Müdürlüğünde 
saklanan tapusu, 
restorasyonun 
ardından ilk kez 
müzede ziyarete 
açıldı.
Özbey: ''Teşhirdeki 
eserlerin birçoğu 
restore edildi"

Bursa Müze Müdürü 
Sinan Özbey, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, köşkün 
yaklaşık bir yıl önce 
restorasyona 
girdiğini ve yakın 
zamanda onarım 
ların tamamlan 
dığını söyledi.
Müzenin yeniden zi
yarete açıldığını be
lirten Özbey, "Bina, 
Atatürk'ün Bursa'yı 
ikinci ziyareti 

sırasında kendisine 
Bursa Belediyesi 

tarafından hediye 
edilmiş. Uzunca bir 
zamandır müze 
olarak kullanılıyor. 
Büyük oranda 
ahşap olan ve en 
son 2004'te büyük 
bir onarım geçiren 
bina, zamanla 
yoruldu." dedi 
Bursa Koruma 
Bölge Kurulu ve 
Anıtlar Kurulunun 
görüşleriyle Atatürk 
Evi Müzesi için bir 
restorasyon projesi 
hazırlandığını anla
tan Özbey, şunlan 
kaydetti: 
"Restorasyon 
çalışmalarına Bursa 
Valiliği ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 
desteğiyle geçen yıl 
başlandı. Bina, 
büyük bir 
onanından geçirildi. 
Taban döşemelerin 
den tavandaki de- 
formasyonlara 
kadar pek çok yer 
restore edildi. Bu 

resto rasyon 
sırasında ayrıca 
boya, badana ve 
bakım işleri yapıldı. 
Diğer taraftan 
teşhirdeki eserlerin 
birçoğu da restore 
edildi ve konser- 
vasyon işlemleri 
gerçek 
(eştirildi." 
İki tapuyu da 
müzeye hediye 
ettiler" 
özbey, restoras 
yonun ardından 
müzede yeni bir 
belge sergilemeye 
başladıklarına 
dikkati çekerek, 
"Hem bina hem de 
müştemilata ait 
eski bir tapunun 
olduğunu öğrendik. 
Osmangazi Tapu 
Müdürlüğü ile 
iletişime geçtik. İki 
tapuyu da müzeye 
hediye ettiler. Şu 
anda sergilen
mekte." ifadelerini 
kullandı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Sosyal sorumluluk alanında farkındahk 
çalışmalarıyla öne çıkan Türkiye'nin 
önde gelen elektrik dağıtım şirketleri 
arasında sayılan UEDAŞ, yenilenebilir 
enerji konusuna dikkat çekmek için Bur- 
sa'da trafolarda "Yenilenebilir Enerji ile 
Geleceğe" mesajını verdi.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalo
va'da 3 milyonu aşkın aboneye kesinti
siz ve kaliteli hizmet sunmak için 
çalışmalarını sürdüren Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş., toplumun bilinçlenmesi 
için de çeşitli sosyal sorumluluk pro
jeleri geliştiriyor. Hizmet bölgesinde 
sürdürdüğü "Trafolar Konuşuyor" Pro
jesi ile toplumsal farkındalığı artırmayı 
hedefleyen UEDAŞ, bu kapsamda yeni 
bir çalışmaya daha imza attı.
Toplumu ilgilendiren çeşitli konularda 
duyarlılık oluşturmak için başlatılan 
proje kapsamında son olarak yenilebilir 
enerji konusu ele alındı. Pilot bölge 
olarak belirlenen Bursa'da yer alan bir 
trafo binasına "Yenilenebilir Enerji ile 
Geleceğe" mesajı verilen projesi 
kapsamında, alternatif enerji 
kaynaklarının yaygınlaşmasını ve 
toplumun bu konuda bilinçlendirilmesini 
amaçlanıyor. UEDAŞ, ayrıca çocuklara 
bilinçli enerji kullanımı ile ilgili yıl 
boyunca eğitim ve seminerler veriyor.

s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Birçok ürüne hiiviiK zam geliyor!
Türkiye, ABD'den 
ithal edilen 22 malın 
ithalatına yüzde 5 
ila 70 arasında 
değişen oranlarda 
gümrük vergisi ge
tirdi. İçki, sigara, 
otomobil» kağıt, 
pirinç, makyaj 
malzemesi gibi 
ürünlere zam 
bekleniyor. 
ABD ile Avrupa 
Birliği (AB) arasında 
başlayan ve 
Türkiye'yi de içine 
alarak çok sayıda 
ülkeye yayılan 
ticaret savaşına 
Türkiye sert vergi 
artışlarıyla katıldı. 
ABD'nin Türkiye'
den ithal ettiği 
demir ve çelik ürün
lerine ek gümrük 
vergisi 
uygulamasının

ardından harekete 
geçen Ekonomi 
Bakanlığı, önce 
Dünya Ticaret 
Örgütü'ne (DTÖ) 
başvurarak 21 Hazi
ran tarihine kadar 
vergilerin kaldırılma 
ması halinde 
ABD'nin ek vergi 
lerine eş değerde 
ilave gümrük ver
gisi uygulayacağını 
bildirdi. Türkiye, 
DTÖ'ye gönderdiği 
deklarasyona, güm
rük vergisi koyacağı 
ABD menşeli 22 
çeşit mal grubunun 
listesini de ekledi. 
Ancak 21 Hazi- 
ran'da ABD'den 
vergi indirimi gelme 
yince Bakanlık 25 
Haziran itibarıyla 
kararı Resmi 
Gazete'nin müker-

rer sayısında yayım 
layıp vergi uygula 
masını 21 Haziran'- 
dan geçerli olmak 
üzere başlattı. 
Alınan yeni vergi 
kararına 'ABD'den 
ithal edilen* yerine 
'ABD menşeli' 
eşyalar ifadesi 
yazıldı. Bu ifadeye 
göre, listeye alınan 
22 mal grubu eşya 
ve mallar ister

ABD'den direkt ithal 
edilsin, isterse 
başka bir ülke 
üzerinden yurda 
sokulsun; direkt 
gümrük vergilerine 
tabi tutulacak. 
Ürünlerin hangi 
ülke menşeli 
olduğu, ürünün bir 
çeşit pasaportu 
olan ithalat bel
gesinde belirtiliyor. 
Ekonomi Bakanlı 

ğı'nın ek vergi 
koyacağı 22 mal 
grubunu ve vergi 
oranlarını, ABD'nin 
uyguladığı vergileri 
karşılayacak ve 
başka ülkelerden 
kolaylıkla 
sağlanabilecek 
şekilde belirlediği 
bildirildi. Karara 
göre, ek vergilerden 
elde edilecek gelir
ler doğrudan büt 

çeye gelir yazılacak. 
Karara göre ABD'
den ithal edilecek 
Amerikan bademi 
ve ceviz gibi benz
eri kabuklu meyve 
lere yüzde 10, pir
ince yüzde 25, 
viskiye yüzde 70, 
yaprak tütüne 
yüzde 30, otomobile 
yüzde 60, taşkömü 
rüne yüzde 5, petrol 
kokuna yüzde 4, 
plastik ürünlere 
yüzde 5-30, kağıt ve 
karton ürünlerine 
yüzde 10-30, cilt 
bakımı ve makyaj 
malzemelerine 
yüzde 30 ve çeşitli 
mamul ve yarı 
mamul ürünlere de 
yine yüzde 30'lara 
varan oranlarda 
gümrük vergisi 
uygulanacak.

Cinliler akın alın Fethiye'ye sidiuor!
Fethiye'de bu yıl 
turizm sektöründe 
yüzler gülüyor. En 
çok turistin geldiği 
Ingiltere pazarında, 
geçen yıla oranla 
yüzde 40'1 ık bir artış 
yaşanıyor, 
urizm sektörünün 
genelinde 2-3 yıl 
öncesinde oluşan 
sıkıntılı durum 
Fethiye'yi de 
etkilemişti. Son za

manlarda düzelm
eye başlayan sek
törde, Ingiltereden 
en çok turist çeken 
Fethiye oldu. Al
manya, Hollanda ve 
Belçika pazarların 
da da geçen yıla 
kıyasla yüzde 25'lik 
bir artış bekleniyor. 
Ayrıca Fethiye'ye 
gelen Rus ve 
UkraynalI turist 
sayısında da geçen 

yıla oranla bir artış 
söz konusu.
RUS TURİST 
SAYISINDA ARTIŞ 
BEKLENTİSİ 
Konuya ilişkin 
değerlendirme 
yapan Fethiye Otel
ciler Birliği (FETOB) 
Başkanı Bülent 
Uysal, "Geçtiğimiz 
yıla oranla bu 
pazarda, Rusya 
Ukrayna için 2018 

sezonunda yüzde 
65 artış bekliyoruz. 
Üç yıl önce bölgem
izde ağırlığı ol
mayan Rus 
pazarının 2018 se
zonu itibariyle böl
gemizin ikinci 
büyük pazarı olması 
bizleri oldukça 
mutlu ediyor" dedi. 
ARTIK UZAK 
DOĞUDA DA 
TANINIYOR

Fethiye'nin önem
ine değinen FETOB 
Başkan Yardımcısı 
Ercan 
Torunoğulları, 
"Fethiye sadece 
Avrupa'da ve 
Türkiye'de değil, 
artık Uzak Doğu'da 
da tanınmış bir des- 
tinasyon haline 
geliyor. Fethiye 
Belediyesi'nin 
öncülüğünde

düzenlenen Çin 
Survivor programı 
ile Fethiye Ölüdeniz 
çok ilgi gördü.
Yaklaşık 800 milyon 
Çinliye ulaşıldı.
Ve Fethiye'nin 
tarihsel, kültürel 
ve coğrafik güzel 
likleri Çin'e tanıtıldı 
ve Çinlilerin 
Fethiye'ye akını 
oluştu" şeklinde 
konuştu
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BEBEKLİ TELEFONLAŞ RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜsIT

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
Pamukkale •*12 OO 2S
DENİZ UÇAÛI
Peeaaua A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanbe rofilu-Saadaç

Kamil Koç

• 13 •• 13

•13 20 77

• 12 O1 03

HASTANELER
Dovlet Hastanesi 
Sahil Dav, Haat. 
Mor.Sağ.Ocafin 
Tomokey Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 08
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER_________

Körfez Taksi 
Çınar Tekel 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
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________

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
51315 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

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

51345 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12Î2
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlear (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 Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6120 
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
JURRASIC WORLD 
YIKILMIŞ KRALLIK 
11.30-14.00-18.30 

T.İ.M.

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

ÜÇ HARFLİLER BEDDUA 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

JURRASIC WORLD 
YIKILMIŞ KRALLIK 

16.20-21.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Yağışlar yarın da sürecek
Yaklaşık bir 
haftadır İstanbul'da 
etkili olan sağanak 
yağışların de 
devam edeceğini 
duyuran Meteo
roloji, yağışların 
Pazar günü kenti 
terk edeceğini 
açıkladı.
Meteoroloji'den İs
tanbul için önemli 
bir uyarı daha 
geldi. Gece 
boyunca devam 
eden yağışlardan 
sonra yeni saat 
verildi. İstanbul'da 
bugün hava du
rumu parçalı yer 
yer çok bulutlu, 
bölge genelinin 
yerel olmak üzere 
aralıklı sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.

MARMARA, 
KIYI EGE VE 
KARADENİZ 
KIYILARI YAĞIŞLI 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
son değerlendir 
melere göre; 
Ülkemizin kuzey, iç 
ve batı kesimlerinin

Facebook 18 yaş 
altındaki tüm 
kullanıcılarını il
gilendiren çok 
önemli bir karar 
aldı. Önümüzdeki 
günlerden itibaren 
Facebook'ta artık 
bazı reklamlar 18 
yaş altı 
kullanıcılara hiç 
gösterilmeyecek. 
Facebook aldığı 
son kararla reklam 
politikalarında ciddi 
bir değişikliğe gitti. 
Şirket, reklam 
politikasını gün
celleyerek 18 yaş 
altı kullanıcılara 
silah aksesuarı 
reklamı göstermeyi 
yasakladı. Face
book; tabanca kılıfı, 
kemer aksesuarı 
gibi ürünlerin 
reklamlarına yaş 
sorgusu getirdi. Bu 
yeni politika 21 
Haziranda işler hale 
gelece?:.

parçalı yer yer çok 
bulutlu, Marmara, 
Kuzey ve Kıyı Ege, 
Batı Karadeniz, 
Doğu Karadeniz 
kıyıları ile Ordu, 
Çankırı, Eskişe 
hir'in batısı, 
Osmaniye çevre 
leri, Adana'nın 
kuzeydoğusu ve 
Hatay'ın kıyı kesim
lerinin aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yer
lerin az bulutlu ve 
açık geçeceği tah
min ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ 
İSTANBUL'DA 
BUGÜN DE 
ETKİSİNİ 
SÜRDÜRECEK

İstanbul'da bugün 
sağanak yağış saat

Özellikle bireysel 
silahlanma oranının 
en yüksek olduğu 
ülkelerden biri olan 
ABD'de, silah 
düzenlemeleri ve 
reformları oldukça 
sık tartışılan bir 
konu. ABD mer 
kezli Facebook, 
silahlanma 
tartışmaları sürer 
ken devrim g 
ibi bir karar aldı. 
Sosyal medya devi, 
silah içerikli 
reklamları bundan 
sonra barındırma 
yacağınıaçıkladı.

09.00 itibariyle 
başlayıp, saat 
15.00'a kadar 
devam edecek.

YAKIŞLAR 
İSTANBUL'U 
PAZAR GÜNÜ 
TERK EDECEK

İstanbul'daki 
sağanak yağış 
Pazar gününden 
sonra son bulacak.

Bazı illerde bekle
nen hava duru
muyla günün en 
yüksek sıcaklıkları 
ise şöyle:

Ankara: Parça/f ve 
az bulutlu, zamanla 
kuzey çevreleri yer 
yer çok bulutlu 30

İstanbul: Parçalı 
yer yer çok bulutlu,

Bu açıklamayla be
raber silah içerikli 
satış yapan reklam 
verenler artık Face- 
book'a bu tarz 
içerikleri koyama 
yacak. Geçtiğimiz 
gün Facebook 
tarafından yapılan 
açıklamada, 
doğrudan silah 
satışını destekle 
yen reklamların 
tamamen 
yasaklandığı ancak 
silah kılıfı ve silah 
kemerleri gibi 
çeşitli aksesurların 
ise sadece 18 yaşın 

aralıklı sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı yer 
yer çok bulutlu, 
yerel olmak üzere 
aralıklı sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bu
lutlu, akşam saat
lerinde kuzeydoğu 
kesimleri kısa 
süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve 
az bulutlu 28

Samsun: Parçalı 
yer yer çok bulutlu 
27

Trabzon: Parçalı ve 
çok bulutlu, yerel 
olmak üzere aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve 
az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bu
lutlu ve açık 39 

Vı ■

üstündeki 
kullanıcılara 
gösterileceği ifade 
edildi. Son dönem
lerdeki Florida ve 
Teksas'ta 
gerçekleşen okul 
katliamlarından 
sonra böyle bir 
karar alan 
Facebook, silah 
satıcılarının bir 
anda hedefindeki 
şirket oldu. 
Facebook silah 
reklamları için 
örneklerle açıkla 
ma yaptı. Bu 
örneklere bakıldı 
ğında; tabanca 
kılıfı, sapan ve ta
banca boyası gibi 
ürünlerin reklamına 
izin verilirken, her 
türlü ateşli silah, 
bunların mühim 
matları ve paint 
ball silahlarına 
ait reklamlara 
artık izin veril 
meyecek.

Askerlikte bir 
dönem sona eriyor!

Profesyonelleşme 
çalışmalarının 
sürdüğü Jandarma 
Genel Komutanlığı 
bünyesinde 31 
Temmuz 2019'dan 
sonra askerlik 
görevini yerine ge
tiren yükümlü bu
lunmayacak. 
Jandarma 
Teşkilatında hazi
ran ayı itibarıyla 
askerlik görevini 
ifa eden bin 332 
yedek subay ve 
111 bin 341 
erbaş/er olmak 
üzere toplam 112 
bin 673 yükümlü 
yer alıyor. 
Jandarma Genel 
Komutanlığı 
bünyesinde 31 
Temmuz 2019'dan 
sonra askerlik 
görevini yerine ge
tiren yükümlü bu
lunmayacak. 
AA muhabirinin 
aldığı bilgiye göre, 
2016'da İçişleri 
Bakanlığına bağla 
nan Jandarma 
Genel Komutanlığı 
bünyesinde, asker
lik statüsü kaldırıl 
masına rağmen 
halen askerlik 
görevini yerine ge
tiren personel bu
lunuyor.
Resmi Gazete'de 
31 Temmuz 
2016'da yayımla 
nan Kanun Hük
münde Kararname 
doğrultusunda 
Milli Savunma 
Bakanlığı, 3 yıl 
boyunca jandar
maya er gönderm
eye devam edecek. 
Söz konusu karar
nameye göre, 
İçişleri Bakanlığı 
nın göreceği lüzum 
üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla bu 
sürenin uzatılma 
ması halinde, 31

Temmuz 2019'dan 
sonra jandarmaya 
askerlik yüküm
lüsü alınmayacak. 
Bu tarihten sonra 
jandarmada 
profesyonelleşme 
çalışmalarına hız 
verilecek.
112 BİN 673 
YÜKÜMLÜ VAR 
Jandarma 
Teşkilatında hazi
ran ayı itibarıyla 
askerlik görevini 
ifa eden bin 332 
yedek subay ve 
111 bin 341 
erbaş/er olmak 
üzere toplam 112 
bin 673 yükümlü 
yer alıyor.
Bu yıl içerisinde 
alınması planlanan 
37 bin 82 perso 
nelderi şu ana 
kadar 18, bin 
313'ünün alımı 
tamamla nırken 18 
bin 769'unun alım 
işlemlerinin yıl so
nuna kadar bitiril 
mesi hedefleniyor. 
İçişleri Bakanı Sü
leyman Soylu, Jan
darma Teşkilatının 
profesyonelleş 
tirilmesi ama 
cıyla teşkilata 
yükümlü asker 
alınmayacağını ve 
her yıl 25-30 bin 
personel alımı 
yapılacağını 
açıklamıştı.
Jandarma Genel 
Komutanlığı, 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı'nın 15 Temmuz 
2016'daki darbe 
girişiminin ardın 
dan 27 Temmuz 
2016'da çıka 
rılan 668 sayılı 
Kanun Hük 
münde Karar
nameyle İçişleri 
Bakanlığına 
bağlanmıştı.


	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\1.Haziran 2018\1.Haziran 2018 Cuma (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\2.Haziran 2018\2.Haziran 2018 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\4.Haziran 2018\4.Haziran 2018 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\7.Haziran 2018\7.Haziran 2018 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\8.Haziran 2018\8.Haziran 2018 Cuma (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\9.Haziran 2018\9.Haziran 2018 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\11.Haziran 2018\11.Haziran 2018 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\12.Haziran 2018\12.Haziran 2018 Salı (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\13.Haziran 2018\13.Haziran 2018 Çarşamba (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (01).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (13).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (14).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (15).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (16).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (17).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (18).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (19).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (20).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (21).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (22).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (23).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (24).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (25).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (26).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (27).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (28).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (29).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (30).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (31).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (32).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (33).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (34).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (35).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\14.Haziran 2018( Bayram Özel)\14.Haziran 2018 Perşembe (36).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\19.Haziran 2018\19.Haziran 2018 Salı (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\20.Haziran 2018\20.Haziran 2018 Çarşamba (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\21.Haziran 2018\21.Haziran 2018 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\23.Haziran 2018\23.Haziran 2018 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\25.Haziran 2018\25.Haziran 2018 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\26.Haziran 2018\26.Haziran 2018 Salı (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\27.Haziran 2018\27.Haziran 2018 Çarşamba (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\28.Haziran 2018\28.Haziran 2018 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\29.Haziran 2018\29.Haziran 2018 Cuma (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\6. Haziran 2018\30.Haziran 2018\30.Haziran 2018 Cumartesi (12).JPG

