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Kaymakam Gürbüz Karakuş’un alternatif Bayram kutlamalarım “bozgunculuk” olarak nitelemesine 
CHP ilçe başkanı Cemil Acar ve Belediye Başkan adayı Mehmet Sertaslan sert yanıtlar verdiler.
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Kadri GÜLER
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Güne Bakış

Kaymakamın sosyal medya 
potları devam ediyor

Zafer Bayramının törenleri yapıldığı sırada ilçe 
dışında olduğum için törenleri izleyemedim.

Ancak, benim yerime bayram törenini Barış ve 
özgür Güler kardeşler yaptı.

Onları yavaş yavaş gazeteciliğe alıştırıyorum 
böylece.

Çektikleri fotoğrafları ve videoları izledim.
Gemliklife de Fevzi Sarıkaya’nın açıklamalarını 

okudum, fotoğraflarına baktım.
Geçtimiz yıl ki bayram kutlamasından bir farkı 

olmadığı gördüm.
Vasat bir kutlama.
Laf olsun diye yapılan bir Bayram töreni...

■_______________ _______Dşyamı sayfaVde____

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, 
Gemlik Kaymakamı Gürbüz Kara 
kıış’un sosyal medya hesabından 
paylaştığı “Millî Bayramlar; Milleti 
mizin ve devletimizin hep birlikte 
kutladığı, yasa ile düzenlenen, Kader 
de, kıvançta ve sevinçte ortak payla 
şım günleridir. Alternatifi ise gayri 
millî kutlamadır. Millî bayramları 
sulandır mak için alternatif kutlama 
yapmak bozgunculuktur!” ifadesine 
sert tepki gösterdi. Haberi sayfa Z'de

24 deniz suyu 
örneğinin 4’iinde 
tehlike var

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafın 
dan Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 
Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Kara
cabey'de 3, İznik Gülü kıyısında ise 4 
olmak üzere 24 kamp ve plajdan alınan 
su örneklerinin tahlilerinde 20’sinin 
değerler altında olduğu ve tehlikeli 
olduğu bildirildi. Haberi sayfa 2’de
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Kaymakam Gürbüz Karakuş’un alternatif Bayram kutlamalarını “bozgunculuk” olarak nitelemesine 
CHP ilçe başkanı Cemil Acar ve Belediye Başkan adayı Mehmet Sertaslan sert yanıtlar verdiler.

KaıınaJıaın Kar alus'un naylasımına CHPılemeııki
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’un 
sosyal medya 
hesabından 
paylaştığı "Millî 
Bayramlar; Mil
letimizin ve devle
timizin hep birlikte 
kutladığı, yasa ile 
düzenlenen, 
kaderde, kıvançta ve 
sevinçte ortak 
paylaşım günleridir. 
Alternatifi ise gayri 
millî kutlamadır. Millî 
bayramları sulandır 
mak için alternatif 
kutlama yapmak 
bozgunculuktur!” 
ifadesine sert tepki 
gösterdi ve Gem
lik'te son zaman
larda bayramların 
eski coşkusunda 
kutlanmadığını be
lirterek, gerektiği 
gibi kutlama yapıl 
dığında halkın alter
natif kutlama arama 
yacağını belirtti 
Gemlik’te adeta 
baştan sağma milli 
bayram kutlamaları 
yapıldığını vurgu
layan Acar, “Gem
lik’te milli bayramlar 
adeta baştan sağma 
kutlanıyor!
45 dak. -1 saat en 
fazla bayram kutla

ması gerçekleş 
tiriliyor.
Herkes görevini 
yapması lazım, milli 
bayramlarımızın 
hiçbiri rastgele bir 
gün de seçilme 
miştir, hepsinin ayrı 
ayrı önemi vardır. 
Gemlik’teki idareci
lerin bunun farkına 
varması ve milli 
ruhun bütünlüğü 
açısından bu özel 
günleri özenli bir 
şekilde kutlaması 
gerekmektedir. ” 
şeklinde konuştu..

“Bir tane Atatürk 
resmi' Dui'amaaimz 
mı?”

Gemlik’te tören 
alanının vasathğına 
da dikkat çeken 
Acar, “Çelenk sun
mada bir tane 
Atatürk resmi yok, 

kutlamaların olduğu 
meydanda 
vatandaşlarımızın 
astığı hariç bir tane 
bu ülkenin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün resmi 
yok! Meydanın 
düzenini sağlayan 
Gemlik Belediyesi 
aleni olarak her 
bayram yaptığı gibi 
bu bayram da 
Atatürk’ü unutmuş, 
aklına gelmemiş. Bu 
vatandaşımızında 
tepkisini çekmiştir. 
Bunun soruşturulma 
sında yetkili makam 
lan göreve çağırıyo 
ru'm ”ueaı.

“Gemlik halkı 
merak etmesin” 
Gemlik halkının 
önümüz deki sene 
milli bayramlarının 
layıkıyla kutlayaca 
ğım altını çizen Acar 

açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
“önümüzde bir yerel 
seçim var. Sosyal 
demokrat kadrolarla 
Gemlik Belediyesi’ni 
yönetmeye başladı 
ğımız da, halkımızın 
özlem duyduğu milli 
bayram kutlama 
larını gerçekleş 
tireceğiz. Vatandaşla 
rımızın ilçemiz de 
resmini bile görme 
ye hasret kaldığı 
ülkenin kurucusu 
Ulu Önder Gazi Mus 
tafa Kemal Atatürk’e 
saygımızı göstere 
ceğiz ve onun bize 
armağan ettiği bay 
ramları en güzel 
şekilde kutlayaca 
ğız”

SERTASLANDAN 
TEPKİ
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet 
Sertaslan, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş’un sosyal 
medya hesabından 
yaptığı paylaşıma 
tepki gösterdi. Eski 
bayramlara yapılan 
hazırlığa vurgu ya
parken, “Biz bu ikti
dar döneminde 
çapulcu da olduk ya, 
bu nitelendirmeler

den ancak gurur 
duyarım.” dedi 
Sertasalan açıklama 
sini şöyle sürdürdü: 
“Bakın Sayın Kayma 
kamım. Bayramları 
sıradanlaştı ranlara 
karşı bir tepki 
olduğunu ve bu 
bayramları sıradan 
/aştırdıkları sürece, 
tepkiler olacaktır. Bu 
mesajı, Gemlik İlçe 
Kaymakamı paylaş 
mış. Kimi kastetti 
bilmiyorum, çelenk 
sunma törenini ayrı 
yapmak zorunda 
bırakılan bizleri mi? 
Yoksa başka birile 
rini mi? Aynı za
manda umursamı 
yorum da ama bu 
mesaja, şu cevabı 
borç olarak görme 
mek mümkün değil. 
Bakın Sayın Kayma 
kam’ım; Bu milletin 
kurtuluş gününü ve 
özellikle bu mü
cadeleye önderlik 
eden büyük insan 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü bu kadar 
sıradanlaştırır ve iki 
şık şık bir hay t huy t 
ile bitirirseniz, bu in
sanlar kendi kutla 
malarını elbette 
kendileri düzenler
ler!”

ASKERİ GEÇİT 
TÖRENİ BİLE 
YAPILMADI

“Eskiden siyasi par
tiler, bankalar, fab
rikalar gelip çelenk 
bırakırdı o kaldırıldı. 
Binlerce öğrenci 
hazırlık yapardı, o da 
durduruldu! Bayra
mlarda Atatürk’ün 
adı bile konuşma 
larda geçmez oldu. 
Muhtemelen hiç ses 
etmediniz. Bu 
bayram askeri geçit 
bile yapılmadı. Ona 
da sesiniz çıkmadı. 
Siz, gerçekten 
bunları yapmış 
olsaydınız, emin 
olun bütün yurttaş 
lanmız koşa koşa 
gelirdi. Üstelik bir 
de kendi insanları 
miza bozguncular 
demişsiniz. Hadi 
şimdi çık bakalım 
işin içinden bayramı 
kutlar gibi yapanlar 
mı, yoksa kendi 
bayramlarını kutla
mak isteyenler mi 
bozguncu olan? 
Biz bu iktidar döne
minde çapulcu da 
olduk ya, bu nite
lendirmelerden 
ancak gürur 
duyarınr’

Gemlik'te sahillerinden alınan su örneklerinin “iyi kalitede” -girilebilir- olduğu Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce açıklandı

a deniz simi örneğinin 4'ünıle tehlike ur
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafın 
dan Marmara Deniz- 
i'ne kıyısı bulunan 
Gemlik'te 8, Mu
danya'da 9 ve Kara
cabey'de 3, İznik 
Gülü kıyısında ise 4 
olmak üzere 24 
kamp ve plajdan 
alınan su örnek
lerinin tahlilerinnde 
20’sinin değerler 
altında olduğu ve 
tehlikeli olduğu 
bildirildi.
100 mililitrede bulu
nan bakteri sayısı 
nın "kılavuz değer 
ler" olarak dikkate 
alındığı ölçümlerde, 
"toplam koliform", 
"fekal koliform'' ve 
"fekal s&reptokok" 
parametrelerinin 20 

plajda değerlerin 
altında, 4 plajda ise 
kılavuz değerle 
zorunlu değer aralı 
ğında olduğu tespit 
edildi. Toplam so 
nuçlar kılavuz 
değerlerin altınday 
sa "iyi kalite de su 
(girilebilir)", kılavuz 
değerle zorunlu 
değer arasındaysa 
"orta kalitede su 
(girilebilir)", zorunlu 
değerlerin üzerin 
deyse "kötü kalite 
de su (girilemez)" 
demek olduğu 
bildirildi.
Bursa'nın "iyi ve 
orta kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajları şöyle: 
Gemlik: Narlı Halk 
Plajı, B.B.B.

Küçükkumla Halk 
Plajı, B.B.B Kurşun 
lu Hanımlar Plajı, 
B.B.B. Kumsaz Halk 
Plajı, Karacaali 
Gençlik Kampı, 
Gemsaz Halk Plajı, 
Hasanağa Gençlik 
Kampı, Büyükkumla 
Halk plajlarında

'iyi kalite su'. 
Mudanya: B.B.B. 
Eşkel Halk Plajı, 
Zeytinbağı Halk 
Plajı, Kızılay Kampı, 
Burgaz Altınkum 
Halk Plajı, Burgaz 
Halk Plajı, Kumyaka 
Halk Plajı,B.B.B. 
Eğerce, B.B.B.

Mesudiye Halk 
Plajlarında 'iyi kalite 
su' olarak tespit 
edilirken, Coşkunöz 
Halk Plajı 'orta 
kalite su'.
Karacabey: Malkara 
Halk Plajı, Yeniköy 
Halk Plajı, Kurşunlu 
Halk Plajlarında

'iyi kalite su'. 
İznik Gölü: Darka 
Tatil Köyünde 'iyi 
kalite su' olarak 
tespit edilirken, 
Gollüce Halk Plajı, 
Inciraltı mevkii Halk 
Plajı, Orhangazi 
Halk Plajı 'orta 
kalite su'.
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Kalpli paylaşım uyuşturucuları ele «erdi
Bursa'da sosyal 
medya üzerinden 
uyuşturucu mad
deler ile ilgili 
paylaşım yapa 
rak insanları 
özendirdikleri 
tespit edilen 
4 kişi, 5 kilo 600 
gram esrar ile 
yakalandı.
Bursa'da A.Ö. isimli 
bir şahıs sosyal 
medya hesabından 
uyuşturucu 
maddelerle yaptığı 
kalbin fotoğrafını 
paylaştı. Paylaşımı 
gören Bursa 
narkotik polisi

şahsı takibe aldı. 
Yapılan takipte 
şahsın E.Ö., 
S.K.veO.0. ile 
birlikte uyuşturucu 
madde ticareti 
yaptığını tespit 
etti.
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri hem 
sosyal medyadan 
özendirici fotoğraf 
paylaştıkları hem 
de uyuşturucu 
madde sattıkları 
tespit edilen 4 
şahsa yönelik 
operasyon

şahısların ikamet
lerinde de arama 
yapan ekipler bu
rada da 22 gram 
esrar maddesi 
buldu. 4 kişi 
işlemleri yapılmak 
üzere emniyete 
götürüldü. 
Şahıslardan 
sosyal medyada 
paylaşım yapan 
A.O. ile E.Ö. 
uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmak suçundan 
tutuklanırken, 
S.K. ile O.Ö. adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

düzenledi.
Operasyonda 4 
kişinin satmak

üzere hazırladıkları adreslerde
5 kilo 600 gram ele geçirildi,
esrar zulaladıkları Gözaltına alınan

MMmUınıımi Cini ulum iı lıtıiiı ithal

İnegöl'de kimliği 
belirsiz kadının, 
marketin önündeki 
buzdolabından 
içecekleri çaldığı 
anlar, güvenlik 
kamerası nca an
bean kaydedildi. 
Olay, ilçeye bağlı 
Orhaniye Mahal 
leşi Hacı Tevfik 
Sokak'ta mey 
dana geldi.
Kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kadın, araçla 
markete gelip, 

KDŞffit B1KIM TOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ŞSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel'.(0.224)51396 83 GEMLİK

yakınına park etti. 
Marketin önünde 
bulunan 
buzdolabını açıp, 
kola, su ve enerji 
içeceklerini 
çalan kadın, 
aracına yöneldi. 
Elindeki 7 şişeyle 
araca binen 
kadın hırsız, olay 
yerinden kaçtı. 
Olayı son anda fark 
eden market sahibi 
Asım Tatlı, aracın 
peşinden koştu; 
ancak kadın hırsız, 

hızla uzaklaştı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, hırsızın 
yakalanması için 
çalışma başlattı. 
Ekipler, marketin 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını incele 
meye aldı. Hır 
sizlik anının an
bean yansıdığı 
görüntülerde, 
kadının içecekleri 
çalarken, rahat 
tavırları dikkat 
çekti.

Bursa'da, cami 
avlusuna gelen 
kalabalık grup, 
husumetti olduğu 
iddia edilen şahsı 
tekme tokat darp 
edip bıçaklayarak 
olay yerinden 
uzaklaştı.
Yaşananlar güven
lik kameralarına 
yansırken, bıçakla 
nan şahsın hayati 
tehlikesinin bulun 
duğu öğrenildi. 
Olay, Bursa'nın 
Yıldırım ilçesi 
Selçukbey Mahal 
lesi'nde bulunan 
Akşemsettin 
Camisi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Nuri Ö.(35) 
cami avlusunda 
bulunan çay 
bahçesinde oturdu 
ğu sırada, iddiaya 
göre husumetti 
olduğu kişiler olay 
yerine 2 otomobille 
geldi. Nuri Ö.'nün 
yanına giderek bir 
süre konuşan 6 
şahıs, aniden Nuri 
O.’ve tekme tokat 

saldırarak darp et
meye başladı. Ne 
olduğunu anlaya
mayan Nuri Ö. 
kendini korumaya 
çalışırken 
şahıslardan biri 
tarafından birçok 
yerinden bıçakladı. 
Nuri Ö., yere yığıl 
masına rağmen 
darp edilmeye

devam edildi. 
Tüm yaşananlar 
güvenlik kamera 
sında Nuri Ö.'yü 
birçok yerinden 
bıçaklayarak darp 
eden şahıslar, 
ayırmaya çalışan 
vatandaşların da 
üzerine yürüdükten 
sonra otomobillere 
binerek olay 
yerinden uzaklaştı. 
Şahısların 
uzaklaşmasının 
ardından olayı 
gören vatandaşlar 
sağlık ve polis 
ekiplerine haber 
verdi, ilk müda
halesinin olay 
yerinde yapıldığı 
Nuri Ö., sağlık 
ekipleri tarafından 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Şahsın, 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenildi. Tüm bu 
yaşananlar ise 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. 2 
otomobille olay 
yerine gelen 6 
şahsın, masada 

oturan Nuri Ö.'nün 
yanına giderek bir 
süre konuştuğu, 
daha sonra aniden 
saldırdıkları ve 
bıçaklayarak tekme 
tokat dövmeye 
devam ettikleri 
görüldü.
Olayla ilgili 
tahkikat başlatan 
polis ekipleri, 
şüphelileri yakala
mak için geniş 
çaplı çalışma 
başlattı.Bursa'da, 
Nuri Ö.'nün, cami 
avlusunda 
dövülüp, 
bıçaklanmasıyla il
gili Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
lerince olaya 
karıştığı belirtilen 6 
kişinin kimliği 
tespit edildi. 
Güvenlik kamerası 
kayıtlarını izleyip, 
tanıkları dinleyen 
polis, 
şüphelilerden B.Ç., 
kardeşi A.Ç. ve 
arkadaşları O.G.'yi 
otomobillerinde 
seyir halindeyken 
yakaladı.
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Güne Bakış
Büyük marketler, kırtasiyeciler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılmasına az 
zaman kalması nedeniyle her türlü okul ihtiyaçlarını getirerek satışa sundular.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kaymakamın sosyal medya 
potları devam ediyor

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamanın yapıl 
dığı alanda bir tane Atatürk posterinin olmamasının 
sizce hiç anlamı yok mu?

Padişah hazretleri sarayında otururken, yurdu 
düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Paşa’yı 
hain ilan etmesi, idam fermanını imzalamasına karşın, 
ulusun başına geçen şanlı komutanın başkanlığında 
sürdürülen Kurtuluş Savaşını, 30 Ağustos 1922 tari
hinde de askerimizin canı pahasına kazanılan zaferin 
yıldönümüne gösterilen ilgisizliğin nedeni nedir?

Gemlik Life’den Fevzi’nin sayfasındaki yazısına 
Kaymakamımız Gürbüz Karakuş yanıt vermiş.

Bakın Fevzi Sarıkavş ne vşzmıs:
"Twitterda kendini fenomen zanneden sayın Kayma 

kamımız, Büyük Taarruzun mimarı ve büyük kahra 
manı, bize bu toprakları vatan yapan Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü bilmediğini gördüm. Onun ve 
silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı umursamadığını 
gördüm. İçinden gelerek törene katılmadığını gördüm. 

Tören bitse de gitsek dediğini hissettim. Twitter 
hesabından birkaç tweet atmış, ancak hiç birinde Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 

zikretmediğini gördüm. Hatta üzerine resmi olmasa da 
gayri resmi olarak atasına saygısını ve sevgisini 
gösteren siyasi partilerin yaptığı alternatif törenlere de 
laf atmış, bu alternatif törenlere katıl ani ara da boz
guncu demiş kendisini kaybederek.”

Öğrendiğime göre Fevzi’nin ilk tweetini kaldırmış. 

O’na şu yanıtı vermiş: 
“Gürbüz_ Karakuş 14.sa.
Milli Bayramlar milletimizin ve devletimizin hep bir

likte katılacağı yasa ile düzenlenen kaderde, kıvançta 
ve sevinçte paylaşım günleridir. Alternatif ise gayrı 
milli kutlamadır. Milli Bayramları sulandırmak için al
ternatif kutlama yapmak bozgunculuktur."

Kaymakam Karakuş devam etmiş dahası var. İşte 

yen Gemlik Life den bakabilir.
Görülüyor ki, CHP İllerin milli bayramlarının kutlan 

ması konusunda AKP hükümetinin başlattığı anti
demokratik uygulamaya karşı- Atatürk heykelini bile 
vatandaşın çelenk ve çiçek koyamaması gibi- birçok 
bayram kutlamalarının bas ide indirilmesi, milli bayram 
günlerine denk gelen günlerde ya peygamberin doğum 
günün kutlanması, ya da bu yıl ilk kez yaptıkları gibi 
Malazgit Zaferini kutlamaları 17 yıl sonra ilk kez 
akıllarına gelip görkemli kutlayıp, zafer bayramının ba
side indirme olayları, CHP’lileri alternatif kutlama yap 
maya itiyor. Bu kutlamalar için resmi İzni de alınıyor.

Bir çok parti, ulusal bayram kutlamalarına da Atatürk 
Anıtına çelenk koyamıyor.

Halk evlerine işyerlerine bayrak asmaz oldu. Askerin 
resmi geçitleri bile kaldırıldı. Buna tepki verilmez mi?

Kaymakamımız açıkça CHP’Hlerin alternatif kutla 
malannı bozgunculuk ve milli bayramları sulandırma 
nitelemesi ayıptır, yanlıştır.

CHP’liler Kaymakama gerekli yanıtı vermişler.
Gürbüz Karakuş, daha önce de Cumhurbaşkanlığı 

sistemi için attığı Twitinde yine pot kırmıştı. Bu yenisi.
Bakahm 3 üncüde hangi çömleği kıracak.
Yakından takipteyiz.
NOT: Küçük Kumla sahilinde bayram kutlanmasına 

izin verilmemiş vatandaşlar ellerinde bayraklar ve 
bisikletlerle yürüyüş yapmış, Kumtur Sitesi tüm daire 
lerinl bayraklarla donatmış. Bu duyarlı vatandaşları 
mızı kutlarım.

Okul hazırlıkları iıasladı
17 Eylül günü 
2018-2019 eğitim 
ve öğretim yılının 
başlaması nedeniy 
le ilçemizdeki 
Özdilek, Onur, 
BİM, ŞOK ve 101 
gibi büyük mar
ketler ile ilçe 
mizdeki kırtasiye 
çiler, öğrencilerin 
ihtiyacı olan her 
çeşit malzemeleri 
satışa sundular. 
Hafta başından 
itibaren okul 
malzemeleri 
Alışveriş 
Mağazalarının 
işletmenin giriş 
bölümlerine açılan 
standlarda yer 
almaya başladı.

ÖZDİLEK TE 
BİNLERCE ÇEŞİT 
OKUL MALZEMESİ

17 Eylül günü 
başlayacak olan 
yeni eğitim ve 
ÖğrRtiro yr.ıb _OP- 
deniyle öğrenci 
lerin her türlü 
okul ihtiyaçlarını 
mağazalarına ge
tirdiklerini 
söyleyen Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Mağazası Sorumlu 
Müdürü Sedat 
Kaya, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
“Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
okullar açılmadan 
öğrencilerin okul 
ihtiyaçları olan her 
türlü kırtasiye ve 
giyim maize 
melerini mağaza 
miza getirttik. 
Binlerce çeşit 
kırtasiye ürünü ile

değişik alternatif 
ler sunuyoruz. 
Mağazamızdaki bol 
çeşit ürün 
arasından veliler 
çocuklarının okul 
ihtiyaçlarının

tamamını karşıla 
yabilirler. Bu 
konuda sürprizle 
rimiz de olacaktır. 
Öğrencilerin okul 
ihtiyaçlarını okul 
lar açılmadan

temin etmeleri 
ailelerini men 
faatlerinedir. 
Mağazamızdaki 
zengin 
çeşitlerimizi 
görebilirler” dedi.

Gemlik KPyfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

KAYIP R6/11028156 SERİ NOLU VERA DELTA YAZAR KASA 
RUHSATIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

FATMA NİLGÜN ELÜSTÜ
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2018-2019 Basket
bol sezonunda 
ilçemizi 6 Takım ile 
Bursa'da temsil 
edecek olan 
Gemlikspor, 2008 
doğumluların 
oynadığı U11 
liginde ilçemizi 
temsil eden tek 
takım olması ile 
göze çarptı.
Yıllardır alt yapıda 
bir çok oyuncu 
yetiştiren ve gerek 
ilçemizin diğer 
takımlarına, gerek 
se ilçe dışındaki 
kulüplere başarılı 
oyuncular yetişti 
ren, basketbolda 
ekol olan Gemlik
spor genç takımı 
Kaan Sönmez’i 
transfer etti. 
Gemlikspor alt 
yapısında yetişen 
başarılı gard, geçen 
yıl İnegöl Çarşı 
Spor ile anlaşmış 
ve takımının Klas
man Şampiyonu 
olmasında önemli 
rol almıştı. Bu yıl 
tekrar Gemlikspor 
forması giymekten 
mutluluk duyaca 
ğını belirten Kaan 
Sönmez, "Yuvama 
döndüğüm için 
mutluyum" dedi. 
Basketbolda en 
fazla takım ile 
ilçemizi temsil eden 
Gemlikspor'umuzun

rakipleri belli oldu.

Büyük Erkekler 
B Ligi

1-Gemlik Spor 
Kulübü
2-Bursa Basket 
Spor Kulübü 
3-Orhangazi Genç
lik Spor Kulübü

4-Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü 
5-Altınok Spor 
Kulübü
6-Aline Gençlik 
Spor Kulübü 
7-Tophane Rotary 
Spor Kulübü 
8-Nilüfer 1987 Spor 
Kulübü
9-MG Spor Kulübü

10-MKP Belediye 
Spor Kulübü 
11-Gümrükgücü 
Spor Kulübü

U18 Genç Erkekler 
B Ligi Yeşil Grup

1- Gemlik Spor 
Kulübü
2-Bursa Basket (B)

Spor Kulübü 
3-MG (B) Spor 
Kulübü 
4-Fastline Gençlik 
(A) Spor Kulübü 
5-lnegöl Çarşı Spor 
Kulübü 
6-Karacabey 
Belediye Spor 
Kulübü 
7-Oksijen Gençlik 
(B) Spor Kulübü

U16 Yıldız Erkekler 
B Ligi Kırmızı Grup

1-Gemlik Spor 
Kulübü
2-Bursa Kolejliler 
Spor Kulübü 
3-Anadolu Asya 
Spor Kulübü 
4-MG (B) Spor 
Kulübü 
5-Orhangazi 
Belediye Spor 
Kulübü
6-Can Altıntığ Spor 
Kulübü

U14 Küçük Erkekler 
B Ligi Yeşil Grup

1-Gemlik Spor 
Kulübü
2-Fastline Gençlik 
Spor Kulübü 
3-Karacabey 
Belediye Spor 
Kulübü
4-Nilüfer (B) Spor 
Kulübü 
5-Bursaspor 
6-Ege Yıldızları 
Spor Kulübü

U12 Minik Erkekler 
B Ligi Kırmızı Grup

1-Gemlik Spor 
Kulübü
2-Fastline Gençlik 
Spor Kulübü 
3-İnegöl Belediye 
Spor Kulübü 
4-Bursa Kolejliler 
Spor Kulübü 
5-Sınav Okulları 
Spor Kulübü

U11 Minik Erkekler 
A Ligi

1-Gemlik Spor 
Kulübü
2-Mg Spor Kulübü 
3-My Spor Kulübü 
4-Oksijen Gençlik 
Spor Kulübü 
5-Bursa Yıldızları 
Spor Kulübü 
6-Genç Saray Spor 
Kulübü
7-Yenişehir Gelişim 
Spor Kulübü 
8-Can Altıntığ Spor 
Kulübü
9-Şahinkaya Koleji 
Spor Kulübü 
10-Altınok Spor 
Kulübü
11-Büyükşehir 
Belediye Spor 
Kulübü
12-Nilüfer Spor 
Kulübü
13-Örnek Kolej 
Spor Kulübü

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - FtEKLAIVl^l.LIK

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

YENİ SEZON BAŞLADI
U19 veU15yaş 

yeni sezon maçları 
öncelikli olarak 
başladı. Birinci küme 
takımlarımız büyük
ler kategorisine dahil 
dört takımımızla 
çalışmalara start 
verdi. Gemlik Bele 
diyesi’nden Hami 
diye Mahallesine bir 
spor tesisi daha.

U19 ikinci küme 
birinci grubunda yer 
alan dört Gemlik 
takımının maçları 
Sah günü başladı. 
Birinci grupta dört 
Gemlik iki Orhanga 
zi, üç İznik takımı bu
lunuyor. Statü gereği 
ilk maçını Umur- 
sporla oynayan 
Gemlikspor maçı 
kazanmasını bildi. 
Centilmenliğin ön 
plana çıktığı maçın 
ilk yarısında başa 
baş mücadele vardı.

İkinci yarı Umur
sporun kondüsyon 
eksiği açığa çıkınca 
avantaj Gemlik

spor’a geçti.
Mücadele olarak 

oyundan düşen 
Umurspor maçı da 
Gemlikspor’a vermiş 
oldu. Gemlikspor 
oyuncularının uzun 
zamandan beri be
raber oynamaları 
büyük avantaj. 
Aradaki farkı hemen 
belli ediyorlar.

Gemlikspor adeta 
makina düzeninde 
oynadı. Tüm oyun
cular ellerinden ge
leni yapmaya çalıştı 
lar. Maçı kazanma 
adına herşeyi 
yaptılar. Ama tam 
olarak yeterli 
değiller, ileride daha 
iyi olacaklar.

Diğer takımımız 
Çotanakspor ise 
Yeniköy spora kendi 
sahasında 3-1 mağ 
lupoldu. 
Çotanaksporun ye
nilmesinde en büyük 
etken iki kırmızı kart 
görmeleri. Sezonun 
ilk maçında kırmızı 

kart görmek çok 
kötü. Kırmızı kart 
gören sporcular 
takımlarını sahada 
eksik bırakıyorlar. 
Maç onbire-onbir 
bitse Çotanakspor 
maçı kazanırdı. 
Kırmızı kart gören 
sporcular takımları 
na eksik bıraktılar.

U15 yaş liğinde ise 
Belediyespor deplas 
manda Dikkaldırım 
sporla 2-2 berabere 
kaldı. Altın ayaklar 
deplasmandan farklı 
kazanarak döndüler. 
Rakiplerine tam bir 
düzine gol attılar. 
Yeni kurulan Güven- 
spor ise deplasman 
da rakibini ilk resmi 
maçında 9-2 yen
meyi başardı. 
Güvenspora hayırlı 
olsun diyoruz.

Gemlik Belediyesi 
Hamidiye Mahalle 
si’ne bir halı saha 
daha yaptı. Çınar 
Ortaokulu ve Roda 
İmam Hatip Orta 

okulu yanına yapılan 
halı sahadan bu böl
genin gençleri yarar
lanacak.

Gemlik Belediyesi 
ilçemiz gençliğinin 
hizmetine bir tesis 
daha kazandırıyor. 
Refik Yılmaz başkan 
ve ekibini tebrik 
ediyorum. İlçemizin 
hemen hemen her 
mahallesine spor 
tesisi yaptılar. 
Gençler fazla enerji
lerini buralarda har
cayacaklar. Belki 
tam olarak yeterli 
değil ama eskiye 
göre bence bayağı 
iyi durumdayız. 
Semtlere ya da ma
hallelere yapılan sa
halar küçük ebatlı 
oyun yerleri. Takım 
antremanına uygun 
değil. Ama o yörenin 
çocuklarına oyun 
için uygun yerler.

Şu an Gemlik’te 10 
değişik takım ve yaş 
grubu aynı anda 
antreman yapıyor. 
Genelde aynı saatler 
antreman için isteni 
yor. Tabii mevcut 
imkanlar yeterli 
değil.

Ancak sosyal 
yaşamdaki halı saha 
ile tenis kortu birleş 

tiriiip oradan dâ bir 
halı saha yapılsa iki 
takımın daha antre
man sorunu çözülür.

Orada fazla masrafta 
yok. Hemen 
yapılabilir.

Birinci amatör 
kümede oynayacak 
olan Gemlikspor, Ve- 
faspor, Çotanakspor 
ve Umurspor hazırlık 
antremanlarına 
başladı. Vefaspor 
mevcut kadrosuna 
çok iyi transferler 
yaparak kadrosunu 
güçlendirdi. 
Şampiyonluğun en 
büyük adayı Vefa 
spor gözüküyor. 
Başlarında çok 
tecrübeli Fikret Ho
camda bulunuyor. 
İnşallah lig sonunda 
şampiyonluk ipini 
göğüsleyecekler. 
Başarılar Vefaspor. 
Yolun sonu 
şampiyoluk olsun.

Bahadır Hocam ve 
Ömer Hocam 
Çotanakspor da 
göreve başladılar.

Ellerinde genç bir 
takım var. Geneli 
Gemlikli çocuklar. 
Sporcular Bahadır 
ve Ömer Hocayı çok 
seviyorlar.

İnşallah onlarda 
başarılı olacaklar. 
Camiayı sevindiren 
sonuçlar almalannı 
temenni ediyorum.
Umurspor genelde 

kendi yetiştirdikleri 
çocuklarla sahaya 
çıkacaklar.

Eskiden oynayan 
birkaç tecrübeli 
ağabeyi takımda 
bıraktılar.

Umursporun da 
başarılı olmasını 
diliyoruz.

Gemlikspor’a 
gelince takımın 
yükünü çekecek 6-7 
futbolcuyu dışarıdan 
aldılar.

Takımın yüzde sek
seni Gemlikli çocuk
lardan oluşuyor.
Yaşları genç ve mü
cadeleci çocuklar 
oynayacak. İddia 
ediyorum Bursa’nın 
en iyi teknik kadro
suna sahibiz.

Teknik kadro 
antrenörden ziyade 
daha çok ağabeyi 
gibi. Sporcular 
teknik kadroyu 
Çotanaksporda 
olduğu gibi çok se- 
viyorlar.

Takım olma havası 
üst seviyede.

İdarecilerin hepsi 
çok heyecanlı.

Birbirlerine çok 
saygılılar. Gerek 
genç takımın 
gerekse A takımın 
antremanında tam 
kadro yer alıyorlar. 
Ben böyle bir şey 
görmedim.

Bu takımın 
başarısız olması 
imkansız gibi 
gözüküyor.

Haim Saleıraanoğl u Spor Salonu insaalı devam edijor
Gemlik Belediyesi 
tarafından 1200 
öğrencinin 
eğitim ve öğretim 
gördüğü 
11 Eylül İlkokulu
nun bahçesinde 
yapımı devam 
eden Nairn 
Süleymanoğlu 
Spor Salonunda 
çalışmalar hız 
kesmiyor.
Yıl sonuna kadar 
tamamlanması 
planlanan proje, 
sportif aktivitele 
rini düzenleye
bilmeleri için 
öğrencilerin 
hizmetine 
sunulacak.
Tam donanımlı 
olarak yapılan 
Nairn Süleyman 
oğlu Spor Salonu, 
öğrencilere 
olumsuz hava 
şartlarından et

kilenmeden spor 
yapma imkânı 
verecek.
785 metrekare 
kapalı alana sahip 
salonda 14x26 
metre ebatlarında 
basketbol sahası, 
bu saha ile ortak 

kullanımlı 9x18 
metre ölçülerinde 
voleybol sahası 
yer alacak.
Spor salonunda 
170 kişilik tribün, 
antrenör odası, 
hakem odası, 
soyunma odaları, 

duşlar ve WC’ler 
bulunacak.
Salonda ayrıca 
FİBA onaylı 
ahşap parke zemin 
kaplaması 
uygulanacak. 
Nairn Süleyman 
oğlu Spor Salonu 

için okulun yanın 
daki iki binanın 
kamulaştırıldığını, 
okul bahçesinin 
küçülmemesi için 
de ayrıca iki 
binanın daha 
kamulaştırıldığını 
anlatan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Her şey gelece 
ğimizin teminatı 
çocuklarımız ve 
gençlerimiz için" 
dedi.
Gemlik’te futbol 
kulüplerinin daha 
bir iki yıl öncesine 
kadar antrenman 
için bile Bursa’ya 
gittiğini anımsatan 
Başkan Yılmaz, 
ilçeye 18 halı saha, 
özel sektör işbirli 
ğiyle de 8 okul 
yaptıklarını açıkla 
yarak, yatırımların 
cami ve sağlık 

ocaklarıyla sürdü 
ğünü söyledi. 
Gençlere yapılan 
yatırımın doğrudan 
geleceğe yapıldığı 
m ve en doğru 
yatırım olduğunu 
vurgulayan Başkan 
Yılmaz, Özdilek 
Cevdet Aynur 
Mayruk Kız I.H.L 
Semanur Erdoğan 
Spor Salonu ve 
Şükrü Şenol 
ilkokulu Abdullah 
Tayyip Olçok Spor 
Salonlarında da 
çalışmaların aralık 
sız devam ettiğini 
belirterek, Gemlik’i 
bir spor kenti ha
line getirmek 
ve yeni sportif 
başarılar elde 
etmek için gerekli 
olan tesisleşme 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Fajfcebooksayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bayramda kartlarla t milyar TL har cama yapıldı
Bankalararası Kart 
Merkezi, Kurban 
Bayramı verilerini 
açıkladı. Bayramda 
kartlarla 6,1 milyar 
liralık ödeme 
yapılırken en fazla 
kartlı ödeme artışı 
seyahat acenteleri, 
akaryakıt ve hava 
yollan sektörlerinde 
gerçekleşti. 
Kullanıcıların vakit 
kaybetmeden ve 
güvenli biçimde 
ödeme yapmasını 
sağlayan kartlar, 
Kurban Bayra 
mı'nda da hayatı 
mızı kolaylaştırmayı 
sürdürdü. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) veri
lerine göre, 20-24 
Ağustos tarihlerine 
denk gelen Kurban 
Bayramı ve arife 
gününde kartlarla

6,1 milyar TL 
tutan nda ödeme 
yapıldı. Bu değer, 
2017 yılının Kurban 
Bayramı'na göre 
kartlı ödemelerde 
yüzde 23 oranında 
büyüme olduğunu 
gösteriyor.
KARTLI 
ÖDEMELERİN 
YARISI MARKET, 
AKARYAKIT VE 
GİYİMDE 
GERÇEKLEŞTİ 
Sektörel bazda 
incelendiğinde ise 
ödemelerin 2,9 mil
yar TL'si yani yüzde 
47'si market, 
akaryakıt 
istasyonları ve 
giyim sektöründe 
gerçekleşti. En fazla 
harcama yapılan 
market sektörü 
toplam kartlı 
öderrielerin yüzde

20'sini oluştururken 
akaryakıt 
istasyonları yüzde 
17'sini, giyim sek
törü ise yüzde 
10'unu oluşturdu. 
Toplam kartlı 
ödemelerin 
neredeyse yarısı 
bu 3 sektörde 
gerçekleşirken 
yemek sektörü 

kartlı ödemelerin 
yüzde 8'ini, konak 
lama sektörü ise 
yüzde 5'ini 
oluşturarak en fazla 
harcama yapılan 
sektörler arasında 
yer aldı.
ARTIŞ SEYAHAT 
ACENTELERİNDE 
Kurban Bayra 
mı'nda yapılan kartlı 

ödemeler 
2017 yılı Kurban 
Bayramı'nda 
yapılan kartlı 
ödemelerle 
karşılaştırdığında, 
bu yıl Kurban 
Bayramı'nda 
9 günlük tatil 
olmasının da 
etkisiyle beraber en 
fazla artışın yüzde 
50 ile seyahat acen
teleri sektöründe 
gerçekleştiği 
görülüyor. Seyahat 
acenteleri sek
törünü yüzde 44 
artışla akaryakıt 
istasyonları ve 
yüzde 34 artışla 
hava yolları sektör
leri takip ederken 
yüzde 32 artışla 
çeşitli gıda sektörü 
ve yüzde 30 artışla 
yemek sektörü 
geçen yıla göre en

fazla artış gösteren 
diğer sektörler 
arasında yer aldı.

KARTLI 
ÖDEMELERİN 
YARISI ARİFE 
GÜNÜNDE YAPILDI

Arife gününde 
yaklaşık 2,4 milyar 
TL'lik kartlı ödeme 
yapılırken, bu 
tutar Kurban 
Bayramı'nda 
toplam 5 günde 
yapılan ödemelerin 
yaklaşık olarak 
yarısını oluşturdu. 
Pazartesi günü en 
fazla kartlı işlemin 
gerçekleştiği 
saat aralığı 
15.00-16.00 
olurken en fazla 
işlemin yapıldığı 
dakika ise 
15.43 oldu.

M askerlihapacaklara müjde! o sire düşüyor
Bedelli askerlikte 
celp sürecinin 
başlamasıyla yeni 
bir detay daha or
taya çıktı. Bedelli 
askerlerin gidecek
leri yerlere göre yol 
izni de verileceği ve 
bu sürenin askerlik 
süresinden düşe 
ceği öğrenildi. 
Bedelli askerlik 
uygulamasına

ilişkin celp takvim 
süreci işliyor. Be
delli askerlikten 
faydalanacakların 
birinci celp döne
minde gönderile
cekleri birlikler 
belirlendi. Yüküm
lüler, bilgilere e-Dev 
let sistemi üzerin 
den ulaşabilecek. 
Öte yandan bedelli 
askerlikten yarar

lanacak kişileri 
sevindirecek bir 
bilgi daha geldi. 
On binlerce kişinin 
merakla beklediği 
haber geldi. Bedelli 
askerlik uygulama 
sının birinci celp 
döneminde temel 
askerlik eğitimi ver
ileceklerin birlikleri 
e-devlet sistemi üz
erinden yayımlandı.

Bedelli askerlik 
uygulamasının bir
inci celp döneminde 
temel askerlik 
eğitimi verilecek
lerin birlikleri e-de- 
vlet sistemi üzerin 
den yayımlandı. 
Alınan karar doğ 
rultusunda ilk 12 
bin yükümlü 15 
Eylül'de birliklerine 
sevk edilecek.

Yükümlüler, temel 
askerlik eğitimi ala
bilecekleri birlikleri 
sistem üzerinden 
öğrenebilecek. 
Bilgiler ayrıca yü 
kümlüierin, adla 
rina kayıtlı cep 
telefonlarına da me 
saj olarak gönder
ilecek.. Öte yandan 
bedelli askerlikten 
şu ana kadar

yararlananların 
sayısı da belli 
oldu. 26 günde 405 
bin kişi başvuru ya
parken, bu önceki 5 
bedelli askerlikten 
yararlananların 
toplam sayısını aştı. 
3 Ağustos'ta 
başlayan bedelli 
başvuruları 3 Ka 
sım'a kadar 
yapılabilecek.

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
51311 74

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

513 13 53

Kaymakamlık
C.Savcıhğı
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
Pemukkale
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanbsrogiu-Essdaş
Anıtur
Kamil Koç

B12 OO 26

• *13 20 77

•12 Ol ••

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

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

HASTANELER rıaiK tgıum muq. 513 ıs 46
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 OO
513 23 29 BELEDİYE

Mar.8ağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
613 69 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Tekel 
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.
3u Anza

513 23 25 
51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ ~~

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 8*14 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS___________

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

DAÖITICILAB

GEMDAŞ 
Aygaz
Habaş
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz

। Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol______

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6167 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİMİ
VENÜS SİNEMASI 

FACİA ÜÇLÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-.20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZ6MGLGRİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

F

__
__

__
__

_

■

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ ||

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
kavlak] YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.t

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu (d. N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 0224 g
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL (AD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 rİZMİR YÖNÜ | £lı M J Jr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 Eylül 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Balıkçılar 4 aylık dinlenmeden sonra 1 Eylül günü denize açıldılar.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kayıt zamanı..
Türkiye de eğitim aileler için bir stres 

kaynağı.
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması az 

kalması nedeniyle okullara kayıt zamanı geldi 
çattı.

Gemlik’te yeni özel okullar bu yıl kapılarını 
öğrencilerine açacak.

Sınav Kolej yeni binasında lise öğrencile 
rinin kayıtlarını yaparken, Hasan Çetin Lisesi 
de Umurbey Sanayi Bölgesi’nde yeni okulunu 
tamamlayarak, kayıtlara başladı. Duyuruları 
bilbaodlarda yerini aldı. Devamı sayfa 4’de

2018-2019 yeni av 
sezonu 1 Eylül günü 
başladı. Balıkçılar 
4 aylık dinlenme ve 
onarım döneminden 
sonra ağlarını denize 
attılar. Yeni sezonun 
bereketli geçmesini 
dileyen S. S. Gemlik 
Su Ürünleri Kopera 
ti fi Başkanı Zeki Ha 
zer, denize açıl dıkla 
rını ve bu yıl önce
likle hamsi, palamut 
ve lüferin bol olaca 
ğından umutlu 
olduklarını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

■>_ .   ~ m*■ ■ m ■ m A D Konuk gençler, halk müziklerim GemlikKAVI I 1K9IHIIDili AD halkına açık alanda verilecek bir konser mlIllIllIllIllNIMI» z/e sergileyecekler. Kaymakam Gürbüz 

projesi onaylandı . ^p^daPda^ses getirecektir” dedi, ^yf 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGORTaClLlK

□ +905324143628
& +90 224 512 22 39

+902245122238
+908503042239

TRAFİK SİGORTASI KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN veDEPREM SİGORTASI
I • Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
• Şube : Dr. Ziya Kaya Mah, Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK 1

■s
ı"i imi/"

erdogansaglik@hotmail.com

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA0 KISIRLAŞTIRMA
HANVET 0 OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com
Iİ hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: O224513 5152GEMLİK

http://www.kavlak.com.t
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Balıkçılar 4 aylık dinlenmeden sonra 1 Eylül günü denize açıldılar.

Balık av sezonu bereketli Haşladı
2018-2019 yeni av 
sezonu 1 Eylül günü 
başladı. Balıkçılar 4 
aylık dinlenme ve 
onarım döneminden 
sonra ağlarını denize 
attılar.
Gemlik ve çevre 
köylerde balıkçılar 
yapan balıkçılar 31 
Ağustos cumartesi 
günü son hazırlık 
larını bitirerek gece 
saat 24.oo de denize 
açıldılar. Yeni sezo
nun bereketli geçme 
sini dileyen S.S. 
Gemlik Su Ürünleri 
Koperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, denize 
açıldıklarını ve bu yıl 
öncelikle hamsi, 
palamut velüferin 
bol olacağından 
umutlu olduklarını 
söyledi. Hazer, 
şöyle konuştu: 
“Gemlik Körfezinde 
binin üzerinde balık 
çı bu meslekten ev
lerine ekmek götü 
rüyor. Uzun süren 
balık yasakları ni
hayet bitti. Balıkçı 
kardeşlerimiz denize 
açıldı. İlk günler 
vasat geçse de, bu 
yıl Karadeniz’de bol- 
hamsi ve palamut 
olduğunun haber
lerini alıyoruz. Inşal 
lah çinekop ve lüfer 
de bu yıl bol olursa,

hem balıkçılar 
kazanır, hem de 
halkımız bol balık 
yer."

YASAKLARLA 
ETKİN MÜCADELE 
EDİLDİ

Hazer açıklamasın 
da, Kooperatif ola 
rak Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı Sü Ürünleri Daire 
Başkanlığına yap 
tıkları başvurular 
sonucu Kapaklı, 
Sarıburun ve Kurşun 
lu’dan Gemlik’e 
doğru gırgırla balık 
avcılığını yasaklat 
tıklarını, trol, ve 
lamba ile etkin mü
cadele yapıldığı için 
bu sezon bol ürün 
beklediklerini söyle 
di. Bol balığın 10-15 
gün sonra ağlara 
takılacağını da be
lirten Gemlik Su 
Ürürleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
“Balık yasaklarına 
uyulduğunda, 
bereketli bir sezon 
kaçınılmaz olur. 
Bu mücadelenin 
sürekli yapılmasını 
bekliyoruz. Son za
manlarda kaçak 
avlamanın üzerine 
iyi gidildiği için Kör
fezde kaçakçılık

azaldı.” dedi.

VİRA BİSMİLLAH

öte yandan, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, cumartesi 
günü Bursa Hikmet 
Şahin Su Ürünleri 
Hali’nde balıkçılarla 
biraraya geldi. 
Başkan Aktaş, ‘Vira 
Bismillah’ diyerek 
sezonu açan 
balıkçılara bereketli 
bir sezon diledi.
Aktaş, sabahın 
erken saatlerinde 
gerçekleştirdiği hal 
ziyaretine, Tarım 
A.Ş. Genel Müdür 
Vekili Fetullah

Bingül de eşlik etti. 
Bursa’da, balık se
zonu dualarla, bolluk 
ve bereket dilek
leriyle açtı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
halde esnaflarla soh
bet ederek, “Vira 
Bismillah’ diyerek 
sezonu açtık. Bu
radaki 22 balıkçı 
esnafımızın bulun 
duğu mekanda, 
çalışmalara ve bu 
güzel günün 
heyecanına şahit 
olalım istedik. 
Hali’mizde hareket 
başladı. Denizlerde 1 
Eylül’de başlayan ve 
15 Nisan 2019’a 
kadar sürecek yakla 

şık 7,5 aylık yeni se
zonun bereketli 
geçmesini diliyorum. 
‘Vira Bismillah’ 
diyerek denizlere 
açılacak balıkçılara 
bolluk ve bereket 
dolu hayırlı bir 
sezon temenni 
ediyorum” dedi.

DENETİMLER 
SÜRÜYOR

Başkan Aktaş, halde 
yapılan denetimler 
de ürünlerin boy, 
zaman ve av yasakla 
rımn göz önünde bu
lundurul duğunu be
lirterek, “Vatandaş 
lanmız emin olabilir
ler ki, burada her 

gün, su ürünleri 
denetimleri yapılı 
yor. ‘1380 Sayılı 
Su Ürünleri Ka
nunu’na aykırı 
durumlarda da 
ürünlere el konu
luyor. 2015 
yılından bu yana 
denetimlerde, 30 bin 
178 kg balığa el 
konulmuş. El konu
lan ürünlerin mevcut 
durumları dikkate 
alınarak işlem 
yapılıyor.
Halimize 140 tür 
civarın da su ürün
leri giriş yapıyor” 
dedi.
Küresel ısınmanın 
etkisiyle balıkların 
üreme ve büyüme 
dönemlerinde 
sorunların arttığına 
işaret eden Başkan 
Aktaş, “Sürdürülebi 
lir balıkçılık açısın 
dan, balık türlerinin 
neslinin devamı 
noktasında bizler de 
elimizden geleni 
yapıyoruz. Burada 
esnaflarla yaptığımız 
görüşmelerde balık 
satış noktalan ve en 
küçük yasal avlan 
ma boyu konusuna 
dikkat çekildi. Halde 
mesai dışı denetim
lerimiz de rutin hale 
getirilecek” şeklinde 
konuştu.

Avrupa Birliği Başkanlığına sunulan Erasmus+Gençlik Değişim Programına Türkiye, Fransa, Litvanya ve Romanya’dan 45 öğrenci 10 gün süreyle Gemlikte konuk olacaklar.

Kavmakamliflin at Drajesi onaylandı
Konuk gençler, halk müziklerini Gemlik halkına açık alanda verilecek bir konser ile 

sergileyecekler. Kaymakam Gürbüz Karakuş, “İlçemizin ev sahipliği yapacağı bu proje 
sadece ülkemizde değil Avrupa’da da ses getirecektir” dedi.

Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından ERAS
MUS* Gençlik 
Değişim Programı 
kapsamında 
hazırlanan “Eras- 
musik” isimli proje 
Avrupa Birliği 
Başkanlığı 
tarafından kabul 
edilerek hibe al
maya hak kazandı. 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
koordinesinde 
yürütülecek olan 
projede Türkiye, 
Fransa, kolonya,

Ispanya, Romanya 
ve Litvanya’dan 
toplam 42 kişi 
10 gün boyunca 
karşılıklı Halk 
Müziklerini 
sergileyecekler. 
Bilindiği gibi halk 
müzikleri; her 
ulusun, toplumun 
kimlik unsurlarını, 
değerlerini 
barındırmaktadır. 
Erasmusik ile bile 
birlikte kişilerin, 
halk müziğine 
dolayısıyla kültürel 
değerlerine, gele 
nek, görenek, örf ve 

adetlerine sahip 
çıkması hedef 
leniyor.
HALK MÜZİĞİ 
ÖRNEKLER 
PAYLAŞILACAK 
Proje faliyeti 
boyunca ortak 
ülkelerle karşılıklı 
enstrüman ve halk 
müziği örnekleri 
paylaşılacaktır. 
Doğaçlama tekniği 
kullanılarak birbiri 
nin müziklerine 
dahil olacak, farklı 
enstrümanlarla 
müziği daha da 
zenginleştirecekler 

dir. Tüm ülkelerin 
iştiraki ile proje 
bitiminde Gemlik te 
halka açık bir 
konser gerçekleş 
tirilecek.
Polonya. Ispanya, 
Litvanya ve Roman 
yadan 42 kişi 10 
gün boyunca 
Gemlik’te konuk 
edilecek.
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
“2018 yılı Avrupa 
Birliği tarafından 
Kültürel Miras Yılı 
olarak seçilmiştir. 
Erasmusik’in en 

büyük kazanımı, 
katılımcıların kendi 
kültürleri hakkında 
farkındalıklarının 
artmasının yanı 
sıra diğer kültür
lere, geleneklere, 
inançlara ve yaşam 
tarzlarına karşı 
anlayış ve hoş 
gürünün kazandırıl 
masıdır. İlçemizin 
ev sahipliği 
yapacağı bu proje 
sadece ülkemizde 
değil Avrupa’da da 
ses getirecektir” 
dedi.
AB Proje Birimi 

sorumlusu 
İsmail Çağlar ise; 
Erasmusik’in 
kültürel far 
kındahk, kültürler 
arası diyalog, 
yeteneklerin 
geliştirilmesi, 
iletişim becerileri, 
takım çalışması ve 
problem çözme, 
sosyal içerme, 
Avrupa Vatan 
daşlığı ve Av 
rupa’yı birlikte inşa 
etme gibi Avrupa 
Birliği önceliklerine 
cevap verdiğini 
belirtti.
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ta'lı stamlal im Mı adamı iMıı mitti attılar
Bursa'da belediye
otobüs şoförü 
ve bir yolcu 
tarafından 
darp edilen 
yaşlı adam has 
tanelik oldu. 
Olay, Timurtaş 
paşa otobüs 
duraklarında 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
otobüse binen 72 
yaşındaki N.B, 
ücretsiz seyahat 
kartını okuma 
cihazına tuttu 
ancak cihaz kartı 
okumadı. Yaşlı 
adam tekrar den-

emesine rağmen 
cihaz kartı tanı 
madı. Bunun 
üzerine şoför 
R.A. (55) yaşlı 
adamdan oto 
büsten inmesini 
isteyince çıkan 
tartışma büyüdü. 
Otobüsteki yol 
culardan biri 
nin de münaka 
şaya katılmasıyla 
şoför ve yolcu, 
yaşlı adamı darp 
ederek otobüsten 
attı. Başından ve 
kolundan yara 
lanan N.B, 
kanlar İçinde yere

yığıldı. Olayı şoför ve be-
gören çev raberindeki
redeki vatandaşlar adama saldırmak

istedi. O sırada 
bölgeye gelen 
Güven Timleri'nin 
müdahalesiyle 
kavga büyümeden 
yatıştırıldı. 
Çevredeki 
vatandaşların 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
yaşlı adama ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Güven Timleri 
kısa sürede 
şoför ile kavgaya 
karışan yolcuyu 
yakalayıp göz 
altına aldı.
Yaralı adam

ambulansla 
Muradiye 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırılırken, 
otobüs şoförü ve 
beraberindeki 
şahıs emniyete 
götürüldü. 
Emniyetteki 
ifadesinde şoför 
R.A., "Kartı 
çalışmayınca 
inmesini söyledim, 
sonra tartışmaya 
başladık ama 
otobüsten ben 
itmedim, oto 
büste bulunan 
diğer yolcu itti" 
dedi.

Eşinin ısrarıyla 
TOKİ'den ev aldı, 
taksitlerini 
ödeyemedi. Bunun 
üzerine eşinin ko 
tundaki 3 bileziği 
pense ile kesip 
aldı. Mahkemede 
karısı şikâyetinden 
vazgeçti ancak 
adam 'gasp' suçun
dan 5 yıl hapse 
mahkûm edildi. 
20 yıllık evli olan 
bir kişi, karısının 
ısrarı üzerine Toplu 
Konut İdaresi'nden 
(TOKİ) bir daire 
satın aldı. Dairenin 
taksitini ödemekte 
zorlanan koca, 
karısından kolun
daki bileziklerle, 
boynundaki 
kolyeyi istedi. 
Genç kadın, ziynet 
eşyalannı verme 
yince adam, pense 
ile karısının kolun- 

ı daki üç adet bilezi 
ği keserek aldı. 
Kansının boynun
daki altın kolyeyi 
de alan adam 
eşinin şikâyeti 
üzerine gözaltına 
alındı. Bursa 2'nci 
Ağır Ceza Mahke 
mesi, 'gasp' suçu 
nu işlediği gerek
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çesiyle sanık koca 
yı 5 yıl hapis ceza 
sına çarptırdı.
YARGITAY KARARI 
ONADI
Temyiz edilen karar 
Yargıtay 6'ncı Ceza 
Dairesi'nce onandı. 
Devreye giren 
Yargıtay Cumhuri 
yet Başsavcılığı, 
olayın gasp değil 
'hırsızlık ve tehdit' 
suçu olduğu gerek 
çesiyle onama 
kararına itiraz etti. 
Başsavcılığın itira 
zı üzerine dosya 
Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu 
emsal nitelikte bir 
karara imza attı. 
Kurul, olay sonra 
sında boşanan ve 
yargılama sürecin 
de yeniden evlenen 
çiftin kız ve erkek 
çocuklarının gözü 
önünde cereyan 

eden olayın 'yağ 
ma' suçunun oluş 
turduğuna hük
metti. Oy çokluğu 
ile Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
itirazını reddeden 
genel kurul "Ziynet 
eşyasının katılanın 
kişisel malı olduğu, 
bu sebeple 'edinil 
miş mallara katılma 
rejimine' dayalı bir 
hukuki ilişkiden 
söz edilemeyeceği, 
sanığın da 
aşamalarda zorla 
aldığı altınların 
ortak 
mülkiyetinden söz 
etmediği ortadadır. 
Sanık hakkında 
TCK'nun 150'nci 
maddesinin birinci 
fıkrasının uygu
lanma koşullarının 
oluşmadığı kabul 
edilmelidir" dedi.

Düğünde dehşet saçtı!
İnegöl'de, düğün 
sırasında iki 
kardeş arasında 
çıkan kavgada 
Semih A. (33), 
ağabeyi Mülazım 
A.'yı (40) bıçakla 
yaralandı. 
Olay, Huzur 
Mahallesi 44. 
Sokak'ta yaşayan 
iki kardeş ara 
sında meydana 
geldi. Düğün 
sırasında iki 
kardeş arasında 
çıkan tartışma, 
büyüyerek kavgaya 
dönüştü. Kavgada 
öfkeli kardeş 
Semih A., üzerinde

Korkıınckaza^'sicocıMvaralı!
İnegöl'de sürü 
cünün kontrolün
den çıkıp, bariyer
lere çarpan otomo 
bildeki, aynı aile
den 2'si çocuk, 4 
kişi yaralandı. 
Kaza, Bursa- 
Ankara karayolu
nun Oylat Köprülü 
Kavşağı mevkiinde 
meydana geldi. İn
egöl'den Ankara 
yönüne giden 
Sadık Değirmenci 
yönetimindeki 03 
KD 741 plakalı oto
mobil, sürücüsü 
nün kontrolünden 
çıkıp bariyerlere 
saplandı. Kazada,

taşıdığı bıçakla 
ağabeyi Mülazım 
A.'yı yaraladı. Kan
lar içerisinde yere 
yığılan Mülazım 
A.'nın yardımına 
yoldan geçen 
çevredekiler 
yetişti. Özel araçla 
Devlet Hastanesi' 
götürülen Mülazım 

sürücü Sadık Değir 
menci ile yanındaki 
eşi Gülcan, çocuk 
lan Yusuf Kaan ve 
Ömer Eymen Değir 
menci yaralandı. 
İhbar üzerine olay 
yerine sevk edilen 
sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin

A., tedaviye alındı. 
Ağabeyini bıçakla 
yıp kaçmaya 
çalışan kardeş 
Semih A. ise, 
düğündekiler 
tarafından yakala 
nıp polise teslim 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ardından 
yaralılar, ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastane
sine kaldırıla 
rak tedaviye 
alındı. Yaralıların 
sağlık durumu 
nun iyi olduğu 
belirtildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kayıt zamanı..
Devlet okullarında da kayıtlar devam ederken, Liselere 

girmek İçin yapılan sınavların yerleştirmeleri büyük tep
kilerden sonra devam ediyor.

İlköğretim okulları İle okul öncesi eğitim kurumlannın 
da kayıtlan başladı. Kayıtlar eğitim ve öğretim yılının 
başlayacağı güne dek sürecek.

Bunun için veliler bir yandan çocuklannın okul ihtiyaç 
lannı sağlamaya çalışırken, bir yandan da kayıtların 
telaşındalar.

Gemlik’te 2 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir de 
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Hukuk Fakültesi ve 7 adet 
değişik programlı 2 yıllık yüksek okullar var.

Bugün bu okullarında kayıt işlemleri başlayacak.
Bunun için Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler ve 

velileri Gemlik’e gelecekler.
Dışandan gelecek olan öğrencilerin en büyük sorunu 

yurt veya kiralık ev bulmak. Gemlik’te U.Ü. Sunğipek 
Yerieşkesi içinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait erkek 
ve kız öğrenciler için yurtlar var.

Ancak, bu yurtlar kayıt yaptıracak dışarıdan gelen 
öğrencilerin ihtiyacına yetmiyor.

Bunun için özel yurtlar da açıldı.
O yurtlar da yeterli sayıda değil.
Gemlik’te, bir zamanlar bu açığı kapatmak için FETÖ cü 

yurtlar vardı.
Bu yurtlar görkemli yerlerdi. Ve yalnız Hukuk Fakül

tesinden öğrenci alıyorlardı.
Örneğin Fetöcüler ile Erdoğan arasında dershaneler 

kavgası başladığında, bu yurtta (Emir Buharı') Fetöcüler 
basını da davet edip bir toplantı yaptılar.

Burada yurt müdürüne "Kaç öğrenciniz var?’’ diye 
sorduğumda “75" yanıtını almıştım.

Oysa yurdun fiziki kapasitesi 125 kişilikti.
3 yıldızlı bir oteli andıran bu yurda, neden yüksek 

okullardan öğrenci almadıklarını sorduğumda, aldığım 
yanıt “Hukuk öğrencileri kaydediyoruz’’ olmuştu.

Bunun nedenini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
öğrenmiş olduk.

Bu güzelim yurt önce Halk Eğitim Müdürlüğü’ne verildi. 
İçinde birçok onarım yapıldı, fiziki durumu bozuldu.

Bir yıl sonra bir baktık ki, bu bina iktidara yakın Vakfa 
erkek öğrenci yurdu olarak vermiş,

Şimdi ise nedendir bilinmez, vakfı yerine “Limit” eğitim 
kurundan adıyla bir başkasına devredilmiş.

Demek istediğim bu kamuya ait yurtların büyük çoğun 
luğu vakıf yurtlan gibi siyasi veya dini amaçlı yerler.

Bu yurtların büyük çoğunluğu tarikat ve cemaatlerin 
elinde.

Yurtlar öğrencilerle iletişim kurulacak en yakın yerler 
çünkü.

Bu tarikatlar, okul kazanan öğrencilerin adreslerine ula 
şıp okullar açılmadan onlarla iletişime geçip, kendilerine 
yurtlar aracıyla onları yanlanna çekmeye çalışıyorlar.

Türkiye bir badireden geçti. Veliler uyanık olsunlar, tari 
kat ve cemaatlerin kıskacına girmesinler.

Çocuklarına yazık olur.
Gemlik'te bir de kaçak çalışan yurtlar var.
Bunlar demek ve birlikler adı altında tuttukları yerler de 

öğrenci alıp, gizli yurt hizmeti veriyorlar.
Bu gerici yuvalar da öğrencilerin beyinlerini yıkıyorlar.
Yetkilileri şimdiden uyarıyorum.
Bunlara fırsat vermeyin.
Bugün biz de Barış'ı İstanbul Ticaret Hukuk Fakülte

sine kayıt yaptıracağız.
3 gündür barınacağı yeri arıyoruz.
Bulmak zor. 4 kişinin bir odada kalacağı bir yurdun kişi 

başı ücreti bin 500 lira.
Ev fiyatları İse, 1+1 aynı fiyattan başlıyor.
Yurtlan hangisinin hangi cemaat veya tarikata alt 

olduğunu ise anlamak zaman ister.
İnşallah tongaya basmayız.
Her yere fykülte veya yüksek okul açmak yetmiyor. 

Çocuk/anm ^ bannacağı sağlıklı, kaliteli yerler yapmak 
devletin tu m# görevi olmalı.

Bugün, i-, mederile Gemlik'te otamayacağız.

Karakuş’un twitinde “Söz var gelir geçer, söz var deler geçer! bazı twitler de 
öğle; hem kalıcı, hem delip geçicil...” yazdı.

Ka^nulıam karakuş un son
Twi neri n e se r ı > o nı m lar yapıl d ı

Feyzi Sorıkoya

T'wee tier inin delip geçtiğini düşünüyormuş bı/imkı

Tweetle

Gürbüz Karakuş 
@Gurbuz_KARAKUS

Söz var gelir geçer, söz var deler 

geçer! Bazı twitler de öyle; hem kalıcı, 

hem de delip geçici!..
1.09.2018 11:23

14 Retweet 59 Beğeni

9 U

İlçemiz Kayma 
kamı Gürbüz 
Karakuş’un 30 
Ağusfos tören
lerinde alternatif 
tören düzenleyen 
CHP’lileri kast 
ederek yayın 
ladığı Twitter 
lerine CHP İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar ve Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Ser- 
taslan’ın sert 
yanıt vermesinden 
sonra, Karakuş’un 
1 Eylül günü 
attığı yeni twitteri 
karşılıklı atışmanın 
süreceğini gös
terirken, son

twitter’e çok sert 
yanıtlar geldi. 
İlçemizde sosyal 
meayacılik yapan 
Gemlik Life 
editörü Fevzi 
Sarıkaya’nın 
30 Ağustos 
törenlerinde 
Kaymakam Gür 
büz Karakuş’un 
Mustafa Kemal 
adını hiç 
anmaması üzerine 
yazdığı “Kay
makam Unutmuş 
Seni ututurmaya 
cağız Atam” 
yazısına sosyal 
medya üzerinden 
yanıt veren Kay
makam Karakuş,
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Ahmat Otllç ay Ahshaha

Beöeı» Yanıta to

S'

ÖP

Huni Çengeİlaç Feyzi Bankaya bu soz senti sana 
Bent» zırh kutan veya Delinmeye 
hazır otsu nenim yorumum.
Bejen Yanıta 21s

Nedret Yar Doru bazı sözler delip geçer ı» yaratığı rMIJı tamu etmel 

ÖP

çok zor oluryahuu... Bu dünya Sultan Süleyman a We katmamış?

Beüen Yanıta 2la

ı» Mvıatçenpenaj yamraa t Yanıt

Nedret Yat

f ...... .
Krtm darfcJr yıztr 

Di dertScSr styer.. 
Aett yürek tutana.

Becer Yanıta 213 

- -_______________

“Milli bayramları 
sulandırmak ve 
alternatif kutla
malar yapmak 
bozgunculuktur” 
demiş tartışmaya 
yol açmıştı.
Bu açıklamaya 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar ve 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Ser- 
taslan aslan sert 
yanıtlar vermişti. 
Bu kez Kaymakam 
Karakuş, yeni bir 
Twitter atarak, 
Sarıkaya’ya imada 
bulunarak, “Söz 
var gelir geçer, 
söz var deler 
geçer! bazı twitler

de öğle; hem 
kalıcı, hemdelip 
geçici!..” yazdı. 
Bu t i wit i 
Sarıkaya’nın 
paylaşması 
üzerine sert yo
rumlar yapıldı. 
Fevzi Sarıka 
ya mn facebook 
sayfasında yorum
lar yayınlandı. 
Öte yandan, 
Kaymakam 
Gürbüz Kara 
kuş’un CHP eski 
İlçe Başkanı ve 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet sert 
aslan’ın da twitini 
engellediği 
öğrenildi

OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'nın ihracatı 2.5 yılın dibinde
İhracat Türkiye 
genelinde ağustos 
ayında yüzde 6,5 
azalışla 12,4 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşirken, 
Bursa'nın ihracatı 
aylık bazda yüzde 
25, yıllık bazda ise 
yüzde 23 geriledi.

HACİM 27 MİLYAR 
DOLARA DÜŞTÜ

Ticaret Bakanlığı ve 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ağustos 
ayına ilişkin dış 
ticaret rakamlarını 
açıkladı. Buna göre, 
ihracat ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6,49 azalarak 12 
milyar 389 milyon 
dolara, ithalat da 
yüzde 22,38

düşüşle 14 milyar 
875 milyon dolara 
geriledi. Dış ticaret 
hacmi bu dönemde 
yüzde 15,88 
azalarak, 27 milyar 
264 milyon dolar 
olarak kaydedildi. 
Aynı ay dış ticaret 
açığı yüzde 57,95 

azalarak 2 milyar 
487 milyon dolar, 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 
yüzde 83,3 olarak 
gerçekleşti.

YİNE KOCAELİ'NİN 
GERİSİNDEYİZ

Bursa'nın 
ihracatındaki düşüş 
ise Türkiye 
genelinde gerile
menin 3,5 kat üz
erinde oldu. Kent 
ağustos ayında 798 
milyon dolarlık ihra
cat gerçekleştirdi. 
Söz konusu 

rakamın temmuz 
ayında 1 milyar 71 
milyon dolar olduğu 
göz önüne 
alındığında düşüş 
oranı yüzde 25'i bu
luyor. 2017 Ağustos 
ayında 1 milyar 
dolarlık dış satış 
gerçekleştiren 
Bursa'nın yıllık 
kaybı ise yüzde 23 
dolaylarında. Bursa 
bu rakamlar son 4 
aydır rakibi Ko- 
caeli'nin gerisinde 
kalmayı da 
sürdürdü. Ko- 
caeli'nin ağustos 
ayı ihracatı 819 mi
lyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

OTOMOTİVDE 
DÜŞÜŞ YÜZDE 35

Sektörler bazında 

en çok dikkat çeken 
düşüş otomotivde 
gerçekleşti. 
Ağustosta 345 mi
lyon dolarlık ihracat 
gerçekleştiren oto
motiv sektörü, bir 
önceki aya göre 
yüzde 38, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 35 
oranında düşüş 
kaydetti. Sektör 
2017 Ağustos 
ayında 534 milyon 
dolarlık dış satış 
gerçekleştirmişti. 
Çelik sektörü 77 mi
lyon dolar ile ikinci, 
tekstil yüzde 10'luk 
düşüş ve 71,4 mi
lyon dolar ile 
üçüncü, makine 
yüzde 5,5'lik artış 
ve 59,3 milyon dolar 
ile dördüncü sırada 
yer aldı.

Illudaü Universitesi'inden büyük hedel
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, geçen 
yıl mayıs ayı sonu 
itibariyle 129 ülke
den 4 bin 640 
uluslararası 
öğrencinin üniver
sitede okuduğunu 
ifade ederek, 
"Bunların bir kısmı 
mezun oldu. Şu ana 
kadar ilk 3 aşamalı 
bin 600 öğrencimiz 
yerleşti. Dördüncü 
aşama devam 
ediyor. Hedefimiz 
bin 800'ü yakala
mak. Üst üste 5 
sene bu hedefi koy
duk. Benim öğrenci 
sayım en az he 
defleri yakalamak 
için 9 bine çıkmam 
lazım" dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Ihlas 
Haber Ajansı (İHA) 
Bölge Müdürlü 
ğü'nü ziyaret etti. 
Haber Müdürü Uğur 
Uslubaş'ın soruları 
m cevaplayan

Ulcay, "Göreve 
geldiğimizde 
üniversitemizde bin 
300 yabancı 
öğrencimiz vardı. 
Yabancı öğrenci 
Sınavını (YÖS) 
sadece Uludağ 
Üniversitesinde 
yapıyorduk.
Türkçe'yi öğrenmiş 
öğrencilerini imti
hana alıp, puanla 
rina göre 
yerleştiriyorduk. 
Türkiye'ye geldiğin 
de yabancı öğrenci 
ler genelde İstanbul 

ve Ankara'yı tercih 
ediyordu. İki poli
tika yürüttük. Birin
cisi fiyatta 
politikası. Bizim 
rakibimiz İstanbul, 
onlar 100 veriyorsa, 
biz 90 lira verdik. 
İkincisi hayat 
politikası. Bütün 
bunları göz önünde 
bulundurduk. Biz 
imtihanı sadece 
Bursa'da 
yapmamızın anlamı 
yok. Bizim Bursa'- 
daki imtihanımıza 2 
bin 100 kişi girdi.

Ama İstanbul'da da 
imtihan yaptık. 
İstanbul Üniversite- 
si'nden yer kirala 
dik. Bir o kadar kişi 
de orda imtihana 
girdi. 2 bin küsur 
kimse de diğer 
ülkelerde girdi. Bir
inci yıl 10 ülke, 
ikinci yıl 20 ülke 
hedefledik.
Birinci 10 ülkede 14 
merkezde, ikinci yıl 
20 ülke 24 merkez 
belirlemiştik. 20 ülk
eye varmadık ama 
20 merkeze vardık.

Çocukların son iki 
yıl Türkçe 
bilmelerini bek
lemedik. Gittiğimiz 
ülkenin dilinde imti
han yaptık. Çocuk
lara tercih imkanı 
verdik. Aynı soruları 
tercüme ettiriyoruz. 
O ülkelerdeki eğitim 
fuarlarında ülkemizi 
tanıtıyoruz. Acente 
buluyoruz. Onlar 
tanıtımı yapıyor. 
Çocuklar imtihan 
ücretini yapıyor. Bu 
ücretlerle devletten 
katkı almadan 
giderlerimizi karşılı 
yoruz” diye 
konuştu.
"Türkiye'de 
cumhurbaşkanımız 
2023 yılına kadar 
200 bin uluslararası 
öğrenci hedefi 
vardı" diyen 
Ulcay, şunları 
söyledi: 
"Geçen yıl 
uluslararası öğrenci 
Türkiye'de 118 bin 
civarındaydı. Şu 
ana kadar bin 600 

öğrenci yerleştirdik. 
Dördüncü 
başvurular devam 
ediyor. Geçtiğimiz 
mayıs ayı sonu 
itibariyle 129 farklı 
ülkeden 4 bin 640 
öğrencimiz vardı. 
Bunların bir kısmı 
mezun oldu. Şu ana 
kadar ilk 3 aşamalı 
bin 600 öğrencimiz 
yerleşti. Dördüncü 
aşama devam 
ediyor. Hedefimiz 
bin 800'ü yakala
mak. Üst üste 5 
sene bu hedefi koy
duk. Benim öğrenci 
sayım en az hedef 
leri yakalamak için 
9 bine çıkmam 
lazım. Bu sayıyı 
yakalarsam üstüme 
düşeni yapmış olu
rum. Geçen yıl bin 
300'den 4 bin 640'a 
3 senede çıkmış 
sak, önümüzdeki 
5 sene de bu hedefi 
yakalayacağız 
Günlük hedef 
yapmıyoruz" 
şeklinde konuştu.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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GEMLİK BASKETBOL KEFft SPOR El ELE
Türkiye Basketbol 
2.ligi Bursa temsil
cisi Gemlik Basket
bol Kulübü 
Gemlik’te basket
bol sevgisini 
artırmak ve her 
kesimden basket
bol severleri bir 
araya toplamak 
için Gemlik Vefa 
Spor Kulübü ile 
işbirliğine gitti. 
Gemlik’te Basket
bol kültürünün 
doğru şekilde tüm 
kitlelere ulaşması 
ve Basketbol 
severlerin müsabık 
olması adına 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Büyük 
Erkekler A liginde 
mücadele etmek 
için kurduğu pilot 
takıma statü gereği 
izin verilmeyince, 
Gemlik Vefa Spor 
ile ortak projeye 
imza attı. Gemlik 
Vefa Spor bu iş bir
lik üzerine basket
bol branşı açarak 
Bursa ekibine 
destek oldu.
Gemlik Vefa spor 
Türkiye Basketbol 
federasyonuna 
yaptığı başvuru ile 
2018-2019 sezo

nunda Gemlik Bas
ket Vefa Spor 
olarak ligde mü
cadele etmek iste
dikleri yönetim 
kurulu kararı ile 
belirterek, Bursa 
büyük erkekler 
A.liginde mücadele 
edecek Gemlik 
temsilcisi Atılan 
imzalar sonrasında 
Murat Boyacı, 
Canberk Çoşkun, 
Sinan Yılmaz, 
Özer Başsezgin, 
Nurullah Tarğıt, 
Gökhan Hayırlı, Ali 
Tanver Yazıcıoğlu, 
Cem Gündüz, 
Ercan Tepecik, 
Hakan Çıtak, Okan 
Kurt,Halit Tunah

,Serkan Güllü ve 
Ömer Gümüş 2018- 
2019 sezonunda 
Gemlik Basket 
Vefa spor olarak 
mücadele edecek. 
Yapılan anlaşma 
sonucunda kulüp 
antrenörlüğüne 
getirilen Nurullah 
Tarğıt Bursa il 
temsilciliğinde 
katıldığı kura 
sonrasında 
Veteran Spor 
Kulübü, Vatan 
Spor Kulübü, Elit 
Akademi Spor 
Kulübü, Oksijen 
Gençlik Spor 
Kulübü, Yelken 
Akademi Spor 
Kulübü, Yeşim

Spor Kulübü, 
Sınav Okulları 
Spor Kulübü, Fast- 
line Gençlik Spor 
Kulübü, İnegöl 
Çarşı Spor Kulübü 
ve KW Geçit Spor 
Kulübü Gemlik 
Basket Vefa 
Sporun rakipleri 
oldu.
Gemlik ilçe spor 
salonunda 
gerçekleştirilen ilk 
antrenmanında 
Gemlik Vefa Spor 
Başkanı Turgut 
Âkçan , Ab DdşA'aı'î 
Baki Çatıkkaş 
,Gemlik Basketbol 
Kulübü As Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
Gemlik Basketbol 

kulübü Menajeri 
Yahya Gümüş 
antrenmanı izley
erek sporculara 
destek verdiler

GEMLİK İÇİN BİR 
ARADAYIZ 
Gemlik Vefa Spor 
Kulübü Başkanı 
Turgut Akçan 
Gemlik adına her 
zaman hizmete 
hazırız. Bize teklif 
geldiğinde 
düşünmeye gerek 
bile duymadan 
cevap verdik, 
Çünkü kulüplerim
izin tek amacı var 
Gemlik’te spor 
kültürünü doğru 
şekilde yaymak. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü kurulalı 2 
yıl olmasına 
rağmen Türkiye 
genelinde Gemlik 
ismini en iyi 
şekilde temsil 
etmesi biz Gem
liklilerin arzula 
dığı hayalin 
gerçekleşmesine 
vesile oldu. Bu 
yüzden Gemlik 
için yapılan tüm 

projelere her 
zaman kulüp 
olarak destek

vereceğiz. Gemlik 
Basketbolü Voley
bol ve Basketbol 
branşlarında 
1.ligde görmek is
tiyoruz..

TEK AMACIMIZ 
VAR

Gemlik Basketbol 
Kulübü As Başkanı 
Necdet Yılmaz 
Kulüp olarak tek 
amacımız var 
çocuklarımıza 
doğru spor 
kültürü vermek. 
Gemlik Vefa Spor 
kulübü bu konuda 
çok duyarlı davra
narak Gemlik için 
doğru karar verdi. 
Hedefimiz tüm 
kulüpler ile 
işbirliği içinde 
Gemlik için proje 
üreterek ilçe 
gençliğine nasıl 
faydalı olmamız 
gerektiğini 
düşünmeliyiz. 
Bu vesile ile 
ilçemizi 2018- 
2019 sezonunda 
futbol 1.kümede 
temsil edecek 
Gemlik Vefa 
spor’a başarılar 
dileriz.

Meteoroloîi'den sıcaklık uyarısı
Marmara 
Bölgesi'nde 
hava sıcaklık 
larının 1 ila 3 
derece artma 
sı bekleniyor. 
Meteoroloji 
1. Bölge 
Müdürlüğü'nün 
internet

sitesinde yer 
alan bilgiye 
göre, bölge 
az bulutlu ve 
açık geçecek. 
Sıcaklıkların 
1 ila 3 derece 
artması öngö 
rülen bölgede, 
rüzgarın

kuzey ve 
kuzeydoğu 
(poyraz) 
yönlerden orta 
kuvvette, zaman 
zaman 
kuvvetli (30-40 
km/s) eseceği 
tahmin edi 
liyor.

KfiŞ€D€ (J€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER #JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Fa|ebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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En fazla maç hilelinin fiyatı arttı
İstanbul Ticaret 
Odası'nca (İTO), bu 
yılın ağustos ayında 
İstanbul'da pera 
kende fiyatı en fazla 
artan harcama 
kaleminin yüzde 
53,45 ile maç giriş 
bilet ücreti olduğu 
bildirildi.
İTO tarafından, 
Ağustos 2018 döne
minde İstanbul'da 
perakende fiyatı en 
fazla artan ve aza
lan harcama kalem
leri açıklandı 
Buna göre, geçen 
ay ITO'nun İstanbul 
Ücretliler Geçinme

Indeksi'nde yer alan 
242 ürünün 98'inin 
perakende fiyatı ar
tarken, 30 ürünün 
fiyatı düştü, 114 
ürünün fiyatı ise 
değişmedi.
Ağustos ayında 
kültür, eğitim ve 
eğlence harcamaları 
grubunda yer alan 
maç giriş bilet 
ücreti yüzde 53,45 
ile fiyatı en fazla 
artış gösteren ürün 
oldu.
Fiyatlarında artış 
yaşanan diğer ürün
ler, ev eşyası 
harcamaları

grubundan yüzde 
45,71 ile battaniye, 
yüzde 28,22 ile 
buzdolabı, yüzde

28,11 ile ütü ve 
yüzde 26,79 ile 
çarşaf takımı oldu.

KURU SOĞAN 
YÜZDE 29,57 UCU
ZLADI

Ağustos ayında 
gıda harcamaları 
yaş kuru sebze ve 
meyve grubunda 
yer alan kuru 
soğan yüzde 
29,57 gerileme 
göstererek 
fiyatı en fazla 
azalan ürün oldu. 
Fiyatında azalış 
izlenen diğer ürün
ler, aynı gruptan 
yüzde 21,80 ile do
mates, yüzde 19,34 
ile sivri biber, yüzde 
18,01 ile erik ve 
yüzde 17,65 ile 
patates oldu.

Hütümet düğnıef e haslı! Ha Isız zam yanallar lanJı
Ticaret Bakanlığı, 
son dönemde fi- 
nansal piyasalar 
daki geçici 
dalgalanmaları 
fırsat bilen bazı 
spekülatörlerin 
haksız fiyat 
artışlanna karşı 81 
ilde eş zamanlı 
denetim yaptı. 
Ticaret Bakanlığı, 
son dönemde fi- 
nansal 
piyasalardaki geçici 
dalgalanmaları 
fırsat bilen bazı 
spekülatörlerin 
haksız fiyat 
artışlanna karşı 81 

ilde eş zamanlı 
denetim yaptı. 
Ticaret Bakanlığı, 
son dönemde fi- 
nansal 
piyasalardaki geçici 
dalgalanmaları 
fırsat bilen bazı 
spekülatörlerin 
çeşitli ürün ve ürün 
gruplan nda arz- 
talep dengesiyle 
uyuşmayan fiyat 
artışları yaptığı 
yönündeki duyum
lar üzerine saha 
denetimlerini 
sıklaştırdı. Denetim
ler neticesinde bazı 
temel ürün

gruplarında norma
lin üzerindefiyat 
artışları, bazılarında 
ise gramaj 
düşürülerek örtülü 

zam yapıldığı tespit 
edilirken, bakanlık 
tarafından gerekli 
idari işlemler 
başlatıldı.
ÜRÜNLER 
DÖVİZDEN 
ETKİLENİYORMUŞ 
GİBİ ZAM 
YAPMIŞLAR 
Ticaret 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, bakanlık yet 
kilileri, girdi maliyeti 

ve döviz kuru artışı 
gibi fiyat 
değişimlerinden 
etkilenmemesine 
rağmen bu durum
lardan 
etkileniyormuş gibi 
hareket edenleri 
tespit etmek 
amacıyla Türkiye- 
genelinde bir çok 
ilde çeşitli sektör
lerde faaliyet 
gösteren iş yerlerini 
denetledi.
81 ilde eş zamanlı 
denetimler 
kapsamında, 
Ankara'da Ticaret 
Bakanlığı

Tüketicinin 
Korunması ve 
Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürü 
Ahmet Erdal ve İç 
Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı 
Adem Başar'ın ko
ordinasyonunda 
gıda, mobilya ve 
beyaz eşya sektör
lerinde faaliyet 
gösteren iş yerler
ine gidildi. Ekipler, 
fiyatlarda anlık 
yapılan değişimleri 
inceledi ve bu 
değişiklikler 
hakkında bilgi aldı.

Yapılan denetimler 
neticesinde bazı 
temel ürün 
gruplarında norma
lin üzerinde fiyat 
artışları gözlem
lendi. Ayrıca bazı 
ürün gruplarında 
gramaj düşürü 
lerek örtülü zam 
yapıldığı ve fiyat 
etiketi ile ambala
jlarda mevzuata 
uygunsuzluk bu
lundu ğu tespit edil 
di. Bakanlık tarafın 
dan söz konusu 
uygulamalarla ilgili 
gerekli idari 
işlemler başlatıldı
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

i 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

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

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

_________ULAŞIM
Pemukkele
DENİZ UÇAOl
Fagasus Alunla Seyahat 
METRO

HASTANELER

Mer.SaQ.OcaQi 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

121
186

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

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

524 85 86
513 10 92

513 18 46

RELEDİYE

Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23 
51345 20

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO imam Aslan
Dinlenme Tea.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
E.klhl.ar (262) 6SS 60 31

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

DAĞITICILAR

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6168 

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)

lElllltallM
VENÜS SİNEMASI 

FACİA ÜÇLÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-.20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU9
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL .

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

%2 O ve üzeri

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

ÖZEL HATEM OKULLARI 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
KAVLAK]YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ww.kav

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. H:42 Gemlik-BURSA FABRİKA: tjmurbey Mh, Yalova Yolu Cd,No:44 Gemlik - BURSA 4^ 0224 ^^b^^b ^^b^^b
ŞubeirGEMLİKİSTİKLALCAa Şube2:OKSİJEN68-İSTANBULYÖNÜ ŞubeB:OKS|JEN68-İZMİRYONO I "T

Kunılus:1973

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 tylul 2018 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

k Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513 30 30

GTSO Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Aktaş’ı ziyaret etti

IlIlBftMIlliailM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ah! İstanbul...
Dün, oğlumuz Banş’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Hukuk Fatültesi’ne giriş kaydını yaptırmak için 
günümüz İstanbul’da geçti.

Şairlerin, ozanların, edebiyatçıların ilham kaynağı 
olan şehirdir İstanbul.

Hakkında dünyada en çok yazı yazılmış, romanlar 
yazılmış, şiirler yazılmış büyük kentlerden de biridir 
İstanbul.

Yahya Kemal Beyatlı'nın;
"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer."

dediği yerdir İstanbul. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkan ve 
üyeleri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı 
makamında zi
yaret etti. Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir Gem 
lik’in bir dizi 
sorunu ve talep 
leri Aktaş’a iletti. 
Ağdemir, Bekçe

kazandır mak 
üzere odamıza 
tahsis edilmesini

de Aktaş’dan 
istedi.
Haberi syf2’de

Ailesine ait 
konağın Gemlik’e 
“Zeytin Müzesi”

KAYMAKAM KARAKUŞTAN Dünya Bankası ile İŞKUR işbirliği ile yapılmakta olan 
RHiniHIlHm HnllHnUÇ İnil "Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Fazla İstihdam 
İSKUR’UH PROJE EĞİTMENLERİNE Edilebilirlik İçin Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi" 
nanını nrmrni uygulayıcıları olan İş ve Meslek Danışmanlarına
BAŞARI BELGESİ teşekkür belgeleri dağıtıldı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
ZY/ GÜVENİLİR ADRESİ 

A h SAĞLIK
SİGORTaCILIK

+905324143628 , #Wez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklalci No: 82» GEMLİK . 
”+90 224 512 22 38 *Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/8 GEMLİK '

+908503042239 B erdogansaglik@hotmail.com

TRAFİK SİGORTASI \ KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
I 4 İDRAR TAHLİLİ
I İKAN TAHLİLİ

k\\\ I
^\V I İT 1 •ULTRASQN, 

I .1 • UCUZ MAMA 
I »KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanveteliniegemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Dünya Bankası ile İŞKUR işbirliği ile yapılmakta olan ‘’Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Fazla istihdam Edilebilirlik İçin 
Sosyo-Duyguşal Beceriler Projesi.kursuna 26 bayant 21 erkek kursiyere eğitim verildi

ınifliııwıamaiBiıiniitaıi8i

Dünya Bankası ile 
İŞKUR işbirliği ile 
yapılmakta olan 
‘’Evet Yapabilirsin: 
Türkiye’de Daha 
Fazla İstihdam 
Edilebilirlik İçin 
Sosyo-Duygusal 
Beceriler Projesi” 
uygulayıcıları olan 
İş ve Meslek 
Danışmanlarına 
teşekkür belgeleri 
dağıtıldı.
Gemlik Hizmet 
Merkez Müdürü 
Ûnver’in de hazır 
bulunduğu toplan 
tıda İŞKUR’un 
çalışmaları hakkında 
da Gemlik Kaymaka 
mına bilgi verildi.

Dünya Bankası ve 
İŞKUR işbirliğinde 
yürütülen projenin 
amacının, iş 
arayanların moti
vasyon, hedef belir
leme, planlama ve iş 
bulma kararlılıkları 
gibi sosyo-duygusal 
becerilerinin 
geliştirilmesi ve bu 
doğrultuda İş ve 
Meslek Danışmanları 
ile iş arayanların 
etkileşimlerinin 
arttırılması yoluyla 
istihdam edilebilirlik
lerinin artırılması, 
işveren ve işgücü 
anketlerinden elde 
edilen veriler 
işsizliğin, işgücü 

piyasasında yer alan 
pek çok kişinin be
cerileri ile işveren 
lerin aradıkları be
ceriler arasındaki 
uyuşmazlıktan kay 
naklanabileceğini 
göstermektedir. 
Beceri uyumsuzlu 
ğunu yalnızca teknik 
ve bilişsel beceriler 
çerçevesinde 
değerlendirmek 
yeterli olmamakla 
birlikte işgücü 
piyasasında 

oldukça değer 
verilen sosyo-duy
gusal becerilerin 
uyuşmazlığı da son 
yıllarda önem 
atfedilen konular

arasında yer 
almaktadır.
İş arama sürecinde 
sosyo-duygusal 
beceriler kritik önem 
taşımakta olup 
bireyin bu becerileri 
aktif ve etkin bir 
şekilde kullana 
bilmesi de önem 
arz etmekte olduğu 
bilirtildi.

47 KİŞİYE EĞİTİM 
VERİLDİ

Öunya Bankası 
işbirliği ile 
“Evet Yapabilirsin: 
Türkiye’de Daha 
Yüksek İstihdam 
Edilebilirlik için

Sosyo-Duygusal 
Beceriler Projesi” 
pilot İl Müdürlük
lerinin katkılarıyla 
devam ettiğini 
belirten Şube 
Müdürü Enver Ener, 
Gemlik İŞKUR’da 
proje bağlamında 
pilot ilçelerimizden 
birisi olduğunu, 
eğitim boyunca 
toplam 47 iş arayana 
sosyo-duygusal 
beceri eğitimi 
verildiğini söyledi. 
Proje mapsamırida 
eğitim verilen iş 
arayanların 26’sı 
kadın, 21’i erkek 
olyduğu,proje ile 
birlikte iş

arayanların iş piyasa 
sına girişte karşılaş 
tığı sorunların en 
aza indirilmesi 
amaçlandığı ifade 
edildi.

KURS VERENLERE 
TEŞEKKÜR 
BELGESİ VERİLDİ

Projede görev alan, 
Şube Müdürü Ünver 
Un ver, iş ve Meslek 
Danışmanları Hamdi 
Ünlü, Tayyip Ekinci, 
Süleyman Pâlânci ve 
Ayşe Taşkın’a 
teşekkür belgeleri 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş 
tarafından verildi.

GTSO Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Aktaş’ı ziyaret etti

ilitBiir, Oiirftil tansanınıı wniJeii girişe açılmasını isieıli
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Büyükşehir Belediye Başkanına sunduğu oda is
tekleri arasında Bekçe Ailesine ait 21. nolu Caddede bulunan konağın kendilerine tahsis edilerek 
buranan Zeytin Müzesi yapmak istediklerini belirtti. Hasan Hamaloğlu iseKHK den sonra Gem
lik’te inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini, konu hakkında destek istedi.
GemlikTicaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkan veüyeleri 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ı 
makamında ziyaret 
etti. Ziyarete Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Hasan 
Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Semih Aşkın, 
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi 
Şefik Yılmaz, Yöne
tim Kurulu Üyeleri 
Alaattin Akcan, 
Hasan Hamaloğlu 
ve Genel Sekreter 
Agâh Arda katıldı.

Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir Gemlik’in 
bir dizi sorunu ve 
talepleri Aktaş’a 
iletti. Ağdemir, 
“Daha önceden 
Gemlik’e girişinin 
taşıt trafi ğine 
kapatılan ve Gem
lik ekonomisi için 
önemli bir yere 
sahip Gemlik Kav 
şağının yeniden 
trafiğe açılması 
hususunda deste 
ğinizi talep edi 
yoruz. Bu kavşağın 
açılması özellikle 
Gemlik esnafı için 
büyük önem arz et
mektedir.” ded\.
BEKÇELERİN 
KONAĞINI ZEYTİN

MÜZESİ YAPILIM 
Paşa Ağdemir 
ilçemizde bulunan 
ve tarihi değere 
sahip Bekçe Aile 
sine ait konağın 
Gemlik’e “Zeytin 
Müzesi” kazandır 
mak üzere odamıza 
tahsis edilmesini 
de Aktaş’dan 
istedi.

HAMALOĞLU, 
“GEMLİK TE İMAR 
DURDU”
Daha sonra konu 
şan Oda Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Hasan Hamaloğlu 
Gemlik’teki imar 
durumları konu 
sunda Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Aktaş’a 

bilgi veren Hamal 
oğlu şunları 
söyledi: “Bildiğiniz 
gibi, daha önceden 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile 
Gemlik’in taşınma 
sı gündeme gelmiş 
ti. Bunun sonucu, 
Gemlik’te inşaat 
sektörünü zor du
ruma girdi. İnşaat 

yatırımları durma 
noktasına gelmidi. 
Bu noktada beledi 
yemizin süreçle 
alakalı desteğini 
talep ediyoruz” 
dedi.
TALEPLERİNİZ 
İNCELENECEK 
Oda Yönetim Kuru
lunun ziyaretinden 
dolayı memnuni 
yetini belirten 
Aktaş; “Öncelikle 
sizleri burada 
görmekten büyük 
mutluluk duydum. 
Taleplerinizin ince
lenmesi ve sonuç 
landırılması için en 
kısa sürede ilgili 
birimlerimizi yön 
lendireceğim.” 
dedi.
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Bursa'Ja cewre yolunda dehşet saçmıştı
İnegöl'de hızlı
araç kullandığı 
gerekçesiyle 
tartıştığı F.A. ile 
C.Ç.'yi tabanca 
ile bacağından 
yaralayan Ali B. 
(22) polis tara 
fından yakalandı. 
İnegöl'de Ahmet

Türkel Çevre Yolu 
Küme Evler 
Mevkii'nde dün 
gece meydana 
gelen olayda 
Ali B., hatalı araç 
kullandığı iddiasıyla 
F.A. ve arkadaşı 
C.Ç. ile tartıştı. 
Tartışma kısa

sürede kavgaya 
dönüşünce 
ruhsatsız 
tabancasını 
çıkartan Ali B.„ F.A. 
ile C.Ç.'yi 
bacaklarından 
yaraladı.
Hastaneye 
kaldırılan

iki arkadaş 
kurşunların 
bacaklarını 
sıyırması 
sonucu tedavi
lerinin ardından 
taburcu 
edilirken yaka 
lanan Ali B. ise 
gözaltına alındı.

Korkunç kaza can aldı

Bursa'da polisin 
uyuşturucu çete
sine yönelik 
operasyonunda 
gözaltına 10 
şüpheli tutuklandı. 
Gözaltına alınan 
13 kişi ise 
sorgularının 
ardından adlıyeye 
sevk edildi.
Yapılan bir ihbarı 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele ekipleri, 
kurdukları silahlı 
çete ile uyuşturucu 
ticareti yapıp kamu 
malına zarar 
verdiği öne sürülen 
O.A.'nın liderliğini

Köpek dehşeti!
İnegöl'de sokak 
köpekleri dehşet 
saçtı. Alınan bil
gilere göre olay, 31 
Ağustos 2018 tari
hinde heykel mey 
danında meydana 
geldi. Heykel 
civarında arkadaş 
larıyla oyun oy
nayan 12 yaşındaki 
Ahmet Can Yaldız, 
ağaçların arasında 
duran başı boş 
köpeğin saldırısına 
uğradı. Çocuk

O.K., F.S., D.Ç.'nin 
ise yardımcılığını 
yaptığı çetenin 
üyesi olan 23 kişiyi 
takibe aldı. Polis, 
savcılıktan alınan 
izin ile geçtiğimiz 
hafta O.A. ile 9 
arkadaşını 
gözaltına aldı. 
Sorgulaması 
yapılan şüpheliler 
sevk edildikleri 
mahkeme tarafın 
dan tutuklandı. 
Aranan 13 kişi ise 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon 
ile yakalandı. 
Aralarında F.S. ve 
D.Ç. isimli 
kadınlarla O.K.'nin 
de yer aldığı 
şüphelilerin ev 

ayağından ve 
baldırından 
yaralandı. Hastan
eye kaldırılan 
Yaldız'a 9 dikiş 
atıldı. Başı boş 
köpeklerin saldırı 
sına uğruyan Yal 
diz, "Cuma günü 
saat 17:00 sıraların 
da arkadaşlarımla 
birlikeyde heykelde 
oyun oynuyorduk. 
Aniden çalığının 
önünde ayağım 
gıdıklanmaya

ve iş yerlerinde 
toplam 4 kilo 112 
gram sentetik 
kannabinoid, 17 
gram metamfeta- 
min, 9 gram esrar 
ile bunların 
paketlenmesi ve 
vakumlanmasında 
kullanılan terazi ile 
makineler, ayrıca 
ruhsatsız iki ta
banca ile bir miktar 
para ele geçirildi. 
Emniyette sorgu
lanan şüpheliler 
bugün, 'suç 
işlemek amacıyla 
silahlı ögrüt kur
mak' ve 'iştirak 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak' 
suçlarından adli 
yeye sevk edildi.

başladı. Ben ilk 
önce arkadaşlarım 
şaka yapıyor 
sandım. Sonra bir 
baktım siyah gözlü 
bir köpek... Beni 
yere düşürüp 
ısırdı. Tekme 
atmasaydım daha 
da kötü olabilirdi. 
Köpek ayağımdan 
ve kasığımdan 
ısırdı. Ayağıma 6 
dikiş, kasığıma ise 
3 dikiş attılar" diye 
konuştu.

Yenişehir'de mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti. 
Edilen bilgiye göre, 
Yenişehir'e bağlı 
Karasıl ve Çeltikçi 
mahalleleri 
arasında mezarlık 
yakınlarında mey
dana gelen kazada 
Şahin Rim (25) 
idaresindeki 
kamyonet ile 
Mehmet Baş 
türk'ün (59) 
kullandığı moto 
siklet çarpıştı.

Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa 
ilçesinde düzenle
nen tarihi eser 
kaçakçılığı operas 
yonunda bir kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
Şubesi ekipleri, 
Mustafakemalpaşa' 
da oturan K.S'nin 
iş yerinde çok 
sayıda tarihi 
eser ve ruhsat 
sız tabanca 
bulunduğu

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 9683 GEMLİK

Kazada motosiklet kaybetti. Olayla 
sürücüsü Mehmet ilgili tahkikat 
Baştürk hayatını devam ediyor.

bilgisine ulaştı. 
Şüphelinin iş yeri 
ve ikametgahına 
düzenlenen op
erasyonda 200 
bronz ve gümüş 
sikke, 11 altın 
sikke, mızrak ucu, 
5 ok ucu, maşa, at 
figürü, açılır 

kapanır kolye 
figürü olmak üzere 
220 parça tarihi 
eser ile 2 ruhsatsız 
tabanca, kurusıkı 
tabanca ve 
pompalı tüfek ele 
geçirildi.
K.S. gözaltına 
alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Ah! İstanbul
Orhan Veli Kanık, ünlü şiiri “İstanbul’u Dinliyorum" un 

da nasıl anlatıyor İstanbul'u...
İstanbul’u Dinliyorum
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda
Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.
Necip Fazıl’ın "Canım İstanbul", Nurullah Genç’in “İs

tanbul ve sen", Bedri Rahmi’nln “İstanbul Destanı”, Cahit 
Sıtkı’nın “Bahar Sarhoşluğu" gibi daha niceleri...

Say say bitmez..
Uzun yıllardır İstanbul’a gidiş sayılıdır.
Her gidişimde önce trafik bunaltır beni.
Bu gidişimde Yalova’dan Yeniköy’e gidecek olan Feri

bot dolu olunca, Pendik Feribotuyla geçtik karşıya.
İstanbul’a gidiş için yeni yapılan yollardan hiç geçme 

diğimden Banş’ın akıllı telefonunun gösterdiği hatlardan 
Istaribüia gidip, 'flâiıçde'odıunan öKtiıöa kay ft yapııraca 
ğız. Okuldan gelen mesajda Hukuk Fakültesine kayıt 
yaptıracaklara pazartesi günü ayrılmış.

0 nedenle zamanımız sınırlı.
Bir de İstanbul’a gittiğimizde barınak sorunu çözmemiz 

gerekli.
Bu nedenle dün bütün günümüz İstanbul’da geçti.
Yeni otoban üzerinden Haliç’in ayağına kadar giden 

otobanı kaçırınca bildiğimiz Pendik Kartal üzerinden 
Harem İskelesine tam 2 saatte varabildik.

Trafik akıl almaz yoğun. 20-30 kilometre hızla gidiyo 
ruz. Yol bitmiyor, dikkat istiyor...

İstanbul’a son yıllarda fuar ziyaretleri için gidiyordum.
Bu kez gidişte dikkatimi çeken en önemli konu, yoğun 

nüfusa sahip olan İstanbul ve çevresinin büyük gökde
lenlerle doldurulmuş olması.

Birbirinden güzel mimari ile yapılmış çok katlı yapılar 
hızla devam ediyor.

Bu hızlı yapılanma daha çok nüfus artışını getireceği 
ortada. Bu da içinden çıkılmaz olan trafik sorunu.

Siz istediğiniz kadar yol ve geçit yapın, köprü yapın bu 
kafa ile İstanbul’un yaşanabilir bir kent yapamazsınız.

Harem’den feribot ile Şirkeci’ye, oradan da Haliç’te bu
lunan İstanbul Ticaret Üniversitesine gittiğimizde, saat 
10.oo olmuştu. Yalova’dan saat 7.oo de hareket etmiştik.

İstanbul Ticaret Odası, kentin değişik yerlerine üniver
siteler açmış.

Banş’ın okulu olan Haliç’teki Hukuk’ta kayıt işimiz 15 
dakika sürdü.

Okulu gezdik, bilgiler aldık. Barış okulunu beğendi.
Ben ise bozulmayan Haliç ve çevresini.
Maltepe, Kartal civarından sonra buralar cennet
Bir kere her yer yeşil.
Asıl sorun bundan sonra başladı. Daha önceden 

saptadığımız birkaç yurtu arayıp bulduk. Lüksü var, 
vasadı var. Sonuçta fiyatlar uçuk. Doğru dürüst bir özel 
yurdun fiyatı bin 500 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar 
çfkıyor. O da 4 kişi bir odada kalmak koşuiuyia.

Dün de yazdım yüksek okul veya fakülte açmakla iş bit
miyor. Öğrencilerin kalacakları, tarikat ve cemaat bağlan 
tısı olmayan, sağlıklı ve ekonomik yurtlar maalesef yok.

Varsa da yetersiz.
Günün öğleden sonra ki son bölümünü okula yakın 

Şişil ve Beyoğlu civarlarındaki yurt arayışlarımızla geçti. 
Ev bakamadık.

Fırsat bu fırsat yıllardır gitmediğim Beyoğlu'hu da 
gezdik. Beyoğlu yine güzel. Ancak, Taksim’de Atatürk 
Anıtı’nın karşısına İnatla yapılan cami, Takslm'ln özelliği 
nl kaybettirmiş. Trafik yoğunluğundan araçlar gidemiyor, ' 
Park yeri bulunmuyor. İstiklal Caddesi'nde eskiden 
gittiğim her yeri gezdim çoğu artık yok.

Ama İstiklal Caddesi’nin özelliği hiç değişmemiş.
Gemllk’e Sikiri olarak döndük.
İstanbul fazla geldi. Siz siz olun Gemlik’in kıymeti

nl bilin. Ah. ■fanbul demeyin.

Semerciler yokuşu, Şehit Gökhan Aydınlı İncirli ve Asma sokaklardaki 
merdivenler yeşil beyaz mermer kaplanacak.

YatamerdiifeiiierivewlenTW
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapıla açıklamada, merdivenlerde 
Gemlik’te çıkarılan yeşil renkli DİABAS mermerin kullanacağı belirtildi.

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdür 
lüğü ekipleri, dik 
ve dar sokaklara 
yapılan merdiven
lerde yenileme 
çalışması başlattı. 
Yaya ulaşımını 
sağlayan merdi
venli sokakları 
tepeden tırnağa 
yenilemek için 
harekete geçen 
ekipler, bu kap
samda Semerciler 
yokuşu ve Şehit 
Gökhan.
Sokağı ile Lise 
Caddesini, İncirli 
ve Aşmalı Sokağı 
da Güven 
Sokağa bağlayan 
merdivenleri 
daha sağlam hale 
getire rek, daha 
güzel ve bakımlı 
bir görünüm 
kazandırmak için 
çalışma larını

yürütüyor.
Öte yandan yenile
nen merdiven
lerinin basamak 
larında Gemlik’te 
çıkarılan Yeşil 
renkli diyabaz 
taşları 
kullanılacak.
Rıht kısımları da 
(iki basamak ara 
sında kalan dikey 
bölüm) doğal

beyaz taşlar ile 
döşenecek 
merdivenler, 
Bursaspor’un 
renk leri olan 
Yeşil-Beyaz bir 
görünüme 
sahip olacak. 
Kent estetiği 
konusunda 
Gemlik’te 
büyük atılımlara 
imza attıklarını

dile getiren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
özellikle 
öğrencilerin ve 
mahalle sakin
lerinin yoğun 
olarak kullandığı 
merdivenlerin 
okullar açılmadan 
yapımının 
tamamlanacağını 
söyledi.

Bursa'nınlıinleroeyılhlıtarlhlcanlanıyor
Iznik'in binlerce 
yıllık tarihi ayağa 
kalkıyor. İznik'te 
bulunan Roma 
Tiyatrosu, İstanbul 
Kapı ve gölün için
deki bazilikanın 
turizme açılması 
için çalışmalar 
hummalı bir şekil 
de devam ediyor. 
1980 yılında ilk 
kazıların başladığı 
Roma Tiyatro- 
su'nda çalışmalar 
2015 yılından beri

Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin hi
mayesinde yürütü 
lüyor. Tiyatronun 
ziyarete açılması 
planlanı yor. 100 
yılın keşfi olarak 
değerlendirilen 
İznik Gölü'ndeki 
bazilikanın ise su 
altındaki çalışma 
lan bitirip müze 
olması için çalış 
malar hızlandırıldı. 
Bazilikadaki tarihi 
yerleşimi dalarak

izlemek ya da 
seyir terasları ile 
yukarıdan görmek 
için projeler 
Îfürütü lüyor. 
znik'te bir diğer 

çalışma da 2 bin 
yıllık İstanbul 
Kapı'da yapılıyor. 
Şapel ve taştan 
yolların bulunduğu 
bu tarihi yapı da 
turistlerin ilgi 
odağı olacak. 
Bizans, Roma ve 
OsmanlI dönem

ierine ait mermer 
bloklar halinde 
döşenmiş yolların 
gün yüzüne 
çıkartılması tarih 
meraklılarını da 
heyecanlan 
diriyor.
Son olarak 1. 
Murat Kültür 
Merkezi'nin 
(Hamamı) çini 
müzesi olması 
için fizibilite 
çalışmalarına 
başlandı.

KAYIP NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

MUSTAFA DURAN

AVCI ADLI ÖZEL TEKNEME AİT
GEMLİK 1784350 NOLU ÇANAKKALE 71997 AHŞAP TEKNEMİN 

RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
SUAT ERTEGİL
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EREN BIJIBUL MU MH1W ÇOCUK PMKI MIHI
Gemlik Belediyesi
tarafından Hamidiye 
Mahallesi Kader 
Sokak’ta yaptırılan, 
Trabzon'un Maçka 
ilçesinde bölücü 
terör örgütü 
mensuplarınca 
şehit edilen Eren 
Bülbül'ün isminin 
verildiği Hah Saha 
ve Çocuk Parkı du
alarla açıldı. 
Törene Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Bursa 
İl Tarım Müdürü 
Hacı Dursun Yıldız, 
AK Parti İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam ve Yönetim- 
i’nin yanı sıra 
Hamidiye Mahalle 
Muhtarı Necmi 
Ünlü, belediye 
meclis üyeleri, STK 
ve Dernek temsilci
leri ile mahalle 
sakinleri katıldı. 
İstiklal Marşının 
okunması ile 
başlayan törende, 
ilk olarak Eren Bül- 
bül’ün abisi 
Erdoğan Bülbül’ün 
açılışa gönderdiği 
teşekkür telgrafı 
okundu. Ardından 
törende açılış 
konuşmasını 
gerçekleştiren

Hamidiye Mahalle 
Muhtarı Necmi 
Ünlü, yaklaşık üç 
haftada bir Hamidi 
ye Mahallesinde bir 
açılış yapıldığını 
hatırlatarak, “Biz 
sadece başkanımız 
dan istiyoruz, oda 
elinden geleni biz
den esirgemiyor” 
diye konuştu. Gem
lik Belediyesinin 
tüm sokakların 
olduğu gibi Kader 
Sokağında kaderini 
değıştifaığfnf aıîe 
getiren Ünlü, 
yapılan hizmetler
den dolayı Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, plaket tak 
diminde bulundu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da, her 
hafta ya bir açılış ya 
da bir temel atma 
geleneğini devam 

ettirmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi. Yıllardır 
gerektiği kadar 
hizmet alamamış bir 
bölgenin Ak kadro
larla beraber 
kaderinin değiştiği 
ni ifade eden 
Başkan Yılmaz, 
hizmetlerin bundan 
sonrada aralıksız 
süreceğini ifade 
etti, ilçede Aile 
Sağlığı Merkezleri 
rîırî de DiroTfnızme 
te açıldığını belirten 
Başkan Yılmaz, iki 
hafta sonra His- 
artepe Mahallesi 
Farabi Aile Sağlığı 
Merkezinin açılışını 
gerçekleştirecekleri 
ni müjdeleyerek, 
ardından Bahkpaza 
rı Mahallesi Şifa 
Hatun Aile Sağlığı 
Merkezinin hizmete 

gireceğini açıkladı. 
“Bu ülkede Eren 
Bülbül’ler, Abdullah 
Tayyip Olçok’lar 
ve Kurban Bay ra 
mında komşularına 
et dağıtırken Şehit 
edilen Yasin 
Börü’lerin isimleri 
sonsuza dek 
yaşatılacak” diye 
konuşan Başkan 
Yılmaz, “İyiyle 
kötünün mücade
lesi kıyamete kadar 
deva m edecek. Bi- 
zîer de ıhşaıian 
iyinin yanında yer 
alarak, bu aziz mil
lete hizmet edip 
yüzlerini güldürece 
ğiz” dedi. Eren 
Bülbül Hah Saha ve 
Çocuk Parkı’nın 
gençlere hayırlı 
olmasını dileyen 
Başkan Yılmaz, 
spora, sporcuya ve 
tesisleşmeye

yönelik yatırımların 
artarak devam 
edece ğini sözlerine 
ekledi.
AK Parti Bursa Mil
letvekili Zafer Işık 
da, Şehit Eren Bül
bül Hah Saha ve 
Çocuk Parkı’nın 
Hamidiye Mahalle
sine hayırlı olmasını 
dileyerek, “Belediye 
Başkanımızı ve ek
ibini tebrik ediyo
rum. Çünkü iyi 
gözlemlerseniz 
sadece açılış ya da 
sadece hizmet 
yapılmıyor. Her 
yapılan hizmetle 
birlikte belli bir nok
taya temas ediliyor. 
Şehit Ömer Halis- 
demir Sağlık Ocağı, 
Şehit Eren Bülbül 
Spor Kompleksi, 
bunun yanı sıra 
gerek siyasi gerek 
bilim anlamında 
Türkiye hizmet 
etmiş büyüklerim
izin unutulmaması 
ve tarihe bir not 
düşmesi adına isim 
verirken belediye 
miz çok hassas 
davranıyor’’ dedi. 
Eren Bülbül Hah 
Saha ve Çocuk 
Parkı’nın Gemlik’e 
ve Gemlik gençler
ine hayırlı olmasını 
dileyen Işık, emeği 
geçenlere teşekkür 
etti.

Gemlik 
Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş da, 
“Taşı taş üstüne ko
yarak vatandaşı 
mızın sorunlarını 
çözmek ve 
Türkiye’yi daha iyi 
bir geleceğe 
taşımanın mücade
lesini vermek hep
imizin boynunun 
borcudur. Belediye 
Başkanımızda bunu 
hakkıyla yerine ge
tiriyor. Hayata 
geçirilen bu güzel 
hizmetleri hep bir
likte sahiplenmemiz 
gerekiyor” dedi. 
Eren Bülbül Hah 
Saha ve Çocuk 
Parkı’nın Hamidiye 
Mahallesine ve 
gençlere hayırlı 
olmasını dileyen 
Karakuş, emeği 
geçenlere 
teşekkür etti. 
Konuşmaların 
ardından Futbol 
Sahası ve Çocuk 
Oyun Grupları ile 
son derece modern 
bir tesis haline 
gelen Eren Bülbül 
Halı Saha ve Çocuk 
Parkı hizmete 
açıldı.
Hah sahada genç 
sporculara penaltı 
atışı yapan protokol 
üyeleri, ardından 
Çocuk Parkı’nı 
gezdi.

Bursa'da at yarışlarında Korkunç kaza!
Bursa at yarışların 
da meydana gelen 
üzücü kazada ağır 
yaralanan genç 
jokey adayı Mehmet 
Gökhan Sezgin'in 
hayati tehlikesi 
sürüyor.
Bursa'da koşulan at 
yanşlarında ko
rkunç bir kaza mey
dana geldi. Dört ve 
yukan yaştaki Arap 
atlannın 2000 metre 
mesafede çim pistte 
yaptığı yarış 
sırasında 7 nu

maraya kayıtlı sebebi anlaşıla yarış sırasında
Karagülüm isimli at, mayan bir nedenle devrildi.

Atın üzerindeki 
Apranti (Jokey 
olmaya aday 
genç binici) 
Mehmet Gökhan 
Sezgin, feci bir 
şekilde bindiği atın 
altında kaldı. 
Ağırlığı 500 kiloya 
yaklaşan atın ezilen 
20 yaşındaki binici, 
hemen ambulansla 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine kaldırıldı.
Acil serviste

yapılan ilk müda
haleden sonra genç 
binicinin beyin 
tomografisi 
çekildi. Beyinde 
kanama ve ödem 
tespit edilince 
derhal yoğun 
bakıma kaldırıldı. 
Aprantinin sağlık 
durumu ciddiyetini 
koruyor.
2017 yılından 
beri at binen genç 
jokey adayının, 
henüz 3 birinciliği 
bulunuyordu.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Ağustos avı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu ağustos 
ayı enflasyon 
rakamlarını açıkla 
dı. Enflasyon, 
ağustos ayında 
yıllık yüzde 17,90 
arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Ağustos 
ayı enflasyon 
rakamlarını 
açıkladı. Buna göre 
Ağustos'ta ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 2,30, yıllık 
enflasyon ise 
yüzde 17,90 oldu. 
Ekonomistler, 
Ağustos ayında 
enflasyonun yüzde 
2.15 artmasını bek
lerken, 2018 yılında 
ise enflasyonun

yüzde 17.95'e 
çıkacağını tahmin 
ediyordu. Temmuz 
ayında açıklanan 
yıllık enflasyon ise 
yüzde 15.85 se
viyesindeydi.
Enflasyon verisi 

öncesi 6.71 TL 
seviyesi üzerinde 
hareket eden 
dolar TL, verinin 
açıklamasından 
sonra 6.64 seviye
sine kadar geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ 
MAL VE 
HİZMETLER 
GRUBUNDA

Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Ağustos 

ayında endekste 
yer alan gruplar
dan, ev eşyasında 
%4,56, ulaştırmada 
%4,45, konutta 
%3,85 ve 
haberleşmede 
%2,63 artış 
gerçekleşti.

GİYİM VE 
AYAKKABI 
UCUZLADI

Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Ağustos 
ayında endekste 
yer alan gruplar
dan sadece giyim 
ve ayakkabı 
grubunda %1,59 
oranında düşüş 
gerçekleşti.

ULAŞTIRMADA 
YÜZDE 27,13'LÜK 
ARTIŞ

Yıllık en fazla artış 
%27,13 ile 
ulaştırma 
grubunda 
gerçekleşti

TÜFE'de, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre ev 
eşyası %23,76, 
çeşitli mal ve 
hizmetler %23,23, 
gıda ve alkolsüz 
içecekler %19,75 
ve konut %16,30 ile 
artışın yüksek 
olduğu diğer ana 
harcama 
gruplarıdır.

WâM(tar8ieic!iecii!fiııilatisııılMaıeliwt
“50 TL’ye lahma
cun, 15 TL’ye su” 
ile gündeme gelen 
fahiş fiyatlara 
hükümet el attı. 
Turistik bölgelerde 
her ürünün 
satışında üst sınır 
belirlenecek.
Mönülerde fiyat 
yazılması zorunlu 
olacak.
ükümet, son gün
lerde büyük tepki 
çeken turizm 
beldelerindeki 
fahiş fiyat 
uygulamalarına 
karşı düğmeye 
bastı. Buna göre, 
turistik bölgelerde 
satılan ürünler 
standart fiyatlan 
dırma üzerinden 
turistlere sunula
cak. Her ürünün 
satışı için bir üst

sınır belirlenerek 
işletmeler arası 
fiyat dengesi 
sağlanacak.
İşletmelerin girişle 
rinde ve mönü
lerinde fiyatların 
yazılması zorunlu 
luğu getirilecek. 
ÜST SINIR 
GELİYOR 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı atacağı 
adımlarla turizm 
fırsatçılarına geçit 

vermeyecek. 
Önümüzdeki yıl ge
tirilecek 'standart 
fiyatlandırma sis
temi* sayesinde 
fırsatçıların yiye
cek ve içecek 
fiyatlarını oldukça 
yüksek fiyatlardan 
satmalarının önüne 
geçilecek. Kültür 
ve Turizm Bakanı 
Mehmet Ersoy'un, 
"Fırsatçılara geçit 
vermeyeceğiz" 

açıklamasının 
ardından çalışma 
tarım hızlandıran 
bakanlık, standart 
fiyatlandırmalarla 
yiyecek ve içecek 
fiyatlarını makul 
seviyelere çeke
cek. Bu kapsamda 
yiyecek ve içecek 
fiyatlarında bir üst 
sınır da belir
lenerek işletme 
lerin dengesiz 
fiyatlandırmalar 
yüzünden yaşadığı 
sorunlar ortadan 
kaldırılacak. Uygu
lamayla işletmeler 
arasındaki yüksek 
sezondaki fiyat 
dengesi de 
korunmuş olacak. 
Turistlerin tatil 
bölgelerindeki 
ulaşım sorunlarını 
dikkate alan

bakanlık, 
taksicilerin 
turistlerle daha 
kolay iletişim 
kurmaları ve 
hizmet sağlamaları 
için taksi şoförleri 
ne yabancı dil 
eğitimi verilmesi 
nin önünü açacak. 
Taksi şoförlerine 
mutlaka taksime
trelerinin açık 
olmasını ve taksi 
ücretlerinde usul
süzlük yapılma 
sının asla kabul 
edilmeyeceğini 
hatırlatan bakan 
lık, belediyeler 
aracılığıyla da 
şoförlerin İngilizce, 
Fransızca, Rusça, 
Arapça ve Al
manca gibi 
yabancı dilleri 
öğrenebilmelerini 

teşvik edecek 
Turistik işletme 
lerin yiyecek ve 
içecek fiyatlarını 
mönüleri üzerinde 
yazmaları zorunlu 
hale getirilecek. 
Mönülerin yanı sıra 
işletmele rin 
girişlerinde de 
satılan ürünlerin 
fiyatları yazılacak. 
İşletme girişlerinde 
ve mönülerdeki 
fiyatlar arasında 
fark olmayacak. 
Turizmde kaliteyi 
yükseltmeyi 
amaçla yan Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı, turizm 
merkezlerinde 
turistlerin ulaşım 
hizmetlerini 
en iyi şekilde 
almaları için 
kolları sıvadı.

KAŞ€D€ 8€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYiNCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Ucana binenler dikkat! 3 hin TL lik emsal lanı
İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi 
14. Hukuk Dairesi, 
internet üzerinden 
check-in yapan bir 
yolcunun koltuğu 
nun değiştirilmesi 
ile ilgili havayolu 
şirketine açılan 
davada emsal bir 
karara imza attı. 
Mahkeme, havayolu 
şirketinin yolcuya 
tazminat ödemesine 
karar verdi.
ddiaya göre, B.K. 
isimli yolcu 2017 
yılında Pegasus 
havayolu şirketinin 
Gaziantep-İstanbul 

seferinden uçak 
bileti aldı. Yolcu 
oturacağı koltuğu 
online check-in ya
parak 14A olarak 
seçti. Uçuş günü 
hava alanına giden 
B.K. biletini aldığı 
sırada koltuk 
numarasının XXX 
olduğunu gördü. 
Uçağa binen B.K. 
hostesler tarafından 
önce seçtiği 14A 
numaralı koltuğa 
oturtuldu daha 
sonra koltuktan 
kaldırıldı. B.K. 
ayakta koltuğuna 
oturmayı beklerken

uçaktaki bir başka 
yolcu tarafından 
azarlandı. Uçuş per
soneli tarafından 5C 
numaralı koltuğa 
oturtulan B.K. 
uçuştan sonra Pe
gasus havayolu 
şirketine dava açtı. 
3 bin liralık tazminat

Yalova 1. Asliye 
Hukuk Mahkeme
sinde görülen 
davada B.K., 124 
lira 99 kuruş uçak 
bileti maliyeti ve 
uçuşta yaşadığı 
sıkıntıları anlatmak 
için Pegasus 
müşteri hizmetleri 

ile görüşürken 
harcarmış olduğu 11 
lira 71 kuruş iletişim 
ücretli ille ilgili maddi 
tazminat isterken 
koridorda beklediği 
esnada başka bir 
yokcu tarafından 
azarlandığı ve bu 
yüzden onurun 
kı rıldığı gerekçesi 
ile de 3 bin liralık 
manevi tazminat 
1 salebinde bulundu. 
Dava dosyasını in
celeyen mahkeme 
heyeti B.KJnin 
yolculuğunu 
tamamlaması sebe
biyle herhangi bir 

zarara uğramadığını 
bu sebeple uçak 
bileti talebinin 
reddedilmesine, 
iletişim ücretinin 
havayolu tarafından 
karşılanması 
gerektiğini göz 
önüne alarak 
11 lira 71 kuruşluk 
maddi ve yol 
cunun başka bir 
yolcu tarafından 
azarlanmasının 
onur kırıcı olduğuna 
kanaat getirerek 3 
bin liralık manevi 
tazminat talebinin 
kabulüne karar 
verdi.

Bakanlı! acıtlam! 5 hin ilkokul'iiıaıınu alınacalt
Sağlık Bakanlığı 
bünyesindeki me 
mur personel 
eksikliğini 
karşılamak 
üzere farklı 
statülerde per 
sonel alımı 
yapacağını 
belirtti.
Yayımlanan ilana 
göre toplamda 5 bin 
298 kişilik boşluk ile 
en az ilkokul 
mezunu işçi memur 
ve personel alımı 
yapılacak.
Devlet Personel 
Başkanlığı

tarafından yapılmış 
olan duyuruya göre 
Sağlık Bakanlığı 
bünyesindeki 
memur personel 
eksikliğini 
karşılamak üzere 
farklı alanlarda 
personel alımı 
yapacağını 
açıkladı. Buna göre 
Sağlık Bakanlığı 
Merkez ve taşra 
teşkilatına istihdam 
edilmek üzere 
sürekli olarak 
çalışacak 5 bin 298 
kişi alacak.

Söz konusu ilan ile 
Sağlık Bakanlığı 3 
bin 591 Sürekli 
işçi, 432 Engelli 

işçi ve 1276 
Eski hü 
kümlü işçi olmak 
üzere toplamda 5 
bin 298 personel 
alacak. Başvuru 
yapmak isteyen 
adaylar 
başvurularını 
İŞKUR üzerinden 
yapmaları gerek
lidir.

BAŞVURU 
ŞARTLARI

NELERDİR?

Sağlık Bakanlığıı 
alimim yapacağ ı 
bu pozisyonlar için 
657 sayılı Devlet: 
memurları kanunun 
48. maddesindeki 
şartları taşımak, 18 
yaşını doldurmuş 
olmak, En az 
ilköğretim 
mezunu olmak, 
Herhangi 
bir sosyal güvenlik 
kurumundan 
yaşlı veya emekli 
aylığı almıyor 
olmak,

Engelliler için ilan 
edilen kadroya 
başvuran adaylar, 
durumlarını ilgili 
mevzuatına göre 
yetkili sağlık 
kuruluşlarından 
alınan engelliler 
için sağlık kurulu 
raporuyla belge
lendirmeleri gerek
mektedir.

BAŞVURULAR: 
Başvuru yapacak 
adaylar 
başvurularına 04 
Eylül 2018 tarihi ile 
başlayabilir ve en 

geç 13 Eylül 2018 
tarihine kadar 
başvurularını 
gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. 
Buna göre 
başvurular başvuru 
tarihleri içerisinde 
İŞKUR sayfası 
üzerinden 
www.iskur.gov.tr 
adresi üzerinden 
yapılacaktır. İlgili 
ilan için herhangi 
bir öülakat 
yapılmayacak olup 
değerlendirmeler 
Kura çekimi ile 
yapılacaktır.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
C .Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.
_________ ULAŞIM
Pemukkale 
DİNİZ UÇAĞI 
Pegasus Ak/nls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzar Turtam

HASTANELER

Tomokty Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Düven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER

513 10 51
513 10 53
513 20 54
513 10 28

110
155
156

51310 55
51318 79
513 12 06

513 32 40
513 23 24
517 33 04

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 02
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 613 77 73
Halk Eğitim Müd 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

DENİIOTOBÜSİT

Dinlenme Tes.

(212) 518 12 12
(226) 811113 23

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 383 43 18
(262) 855 80 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 18 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

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik KHrfez
GEMLETİN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6169 

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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

EIUİMl Ehlili
VENUS SİNEMASI 

FACİA ÜÇLÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
SİCCİN5

11.30-14.00-16.15- 
18.30-.20.45 

5133321

http://www.iskur.gov.tr
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
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: O 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.2B-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARIİ 0224514<1949-05355452887
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK^^S
KAVLakLL DOĞANIN HAZÎNESİ ]■

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224 Ji
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ |

GemlikKSrfez
Kurulus:1973

Eylül 2018 Çarşamba
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tie. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik/BURSA 

Tel: 0.224 513 06 Tl Fax: 5İ3 30 30

İŞKUR GEMLİK ŞUBESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA BAŞVURULARIN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ

İIİİIIMIİMIIBİIM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zamlar ve istatistikler..
Devletin piyasalardaki fiyat hareketlerini in

celeyen ve istatistik raporlar düzenleyen kuru
ntunun adı Türkiye İstatistik Kurumu’dur.(TÜİK)

Bu kurum geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Oysa, son bir ay içinde yalnız döviz 

fiyatlarının artışını her gün izliyoruz.
4 lira dolaylarında olan dolar 7.15’lere kadar 

yükseldi.
Hükümetin tüm çabalarına karşın, dolar 6.50 

liralarda dolanıyor.
Bir türlü düşmüyor.
Dolarların yastık altından çıkarılması ve 

bozdurulması İstemleri yeterli gelmiyor.
Elektriğe evlerde yüzde 9, işyerlerinde yapılan 

yüzde 14 zam her şeyin fiyatlarının artmasına 
neden oluyor. Devamı sayfa 4’de______

İŞKUR Gemlik Şube Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığının 
ekim ayı içinde 5 bin 298 işçi alınacağı 
açıklandı. Açıklamada, personel seçimi 
noter kurası şeklinde olacak, Noter 
kurası Ankara’da 25 Ekim 2018 tari
hinde saat 09.oo- 18.oo’da yapılacağı, 3 
bin 591 ilköğretim mezunu, 431 engelli 
ve bin 276 da eski hükümlü olmak 
üzere toplamda 5 bin 298 işçinin 
alınacağı belirtildi. Haberi sayfa 2’de ■

Gözaltına alınanlar arasında 
|Gemlik’ten görevden alınanlar da var 

Injüilııfirtls 
iialiiMilıııiı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlü 
ğü ekipleri örgüt içerisinde faaliyet 
yürüttükleri tespit edilen ve son karar
name ile meslekten ihraç edilen polis 
memurlarına FETÖ operasyonu düzen, 
ledi. Operasyonda 25 eski polis gözal 
tına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekip
leri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 
yürütülen soruşturma kapsamında son 
yayınlanan kararname ile meslekten 
ihraç edilen polis memurlarına operas 
yon düzenledi. Merkez Bursa olmak 
üzere Gemlik, Kestel, İnegöl ve Kara
cabey ilçeleri dahil olmak üzere 25 
farklı adrese eş zamanlı baskın düzen 
leyen TEM ekipleri, 25 ihraç polis 
memurunu gözaltına aldı. Gözaltına 
alınan polisler emniyete götürüldü.

+90 850 30422 39

SiGORTaCILIK

□ +90 532 414 36 26
Q»)

® erdogansaglik@hotmail.com

TRAFİK SİGORTASI ' 

KASKO
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

DEPREM SİGORTASI

—J Çerkez; Dr, Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK ,
* Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK '

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN
X7 GÜVENİLİR ADRESİ

A SAĞLIK
A • İDRAR TAHLİLİ |
f ! KAN TAHLİLİ 

»RÖNTGEN
AF ■ »ultrAson

Mİ A M * UCUZ MAMA

»KISIRLAŞTIRMA; 
HANVET »OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com 
H hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Zahıtanın 182, kuruluş yıldönümü lıuflanılı

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Zabıta Teşkilatı’nm 
kuruluşunun 
192. Yılı nedeniyle, 
zabıta personeliyle 
kahvaltılı toplantıda 
bir araya geldi. 
Bölge Parkında 
düzenlenen kahvaltı 
programına, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam,

Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Ahmet Avcı, Kadir 
Erol ve Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Belediye Zabıta 
Müdürü Yaşar 
Demirdirek ile 
Zabıta Müdürlüğü 
Personeli katıldı.

YILMAZ, YEREL 
YÖNETİMLERİN 
HALKA AÇILAN 
YÜZÜSÜNÜZ

Zabıta personelinin 
Zabıta Haftası'm 
kutlayan Başkan 
Yılmaz, “Sîzler 
yerel yönetimlerin 
doğru dan halka 
açılan en etkili 
yüzüsünüz. 
Biliyorum yaptığınız 
görev zor bir görev, 
zor olduğu kadar da 
kutsal bir görev. 
Rahatınızdan tavizler 
vererek bir beldenin 
rahatı için çalışıyor 

sunuz. Zabıta birimi 
m izi e ve diğer birim
lerimizle birlikte 
yıllardır Gemliklilerin 
yüzünde bir tebes 
süm oluşturabilme 
nin mücadelesini 
veriyoruz.
Zabıta Müdürlüğü 
müz bütün personeli 
ile vatandaşın karşı 
sında değil, vatanda 
şın yanında ve onun 
hizmetindedir” dedi.
Yılmaz, “Mesai

gözetmeksizin 
gece gündüz 
demeden özve 
riyle çalışan tüm 
arkadaşları mızın 
Zabıta Hafta sı'nı 
kutluyor, tüm 
zabıta mensupla 
rımıza çahşmala 
rında başarılar 
diliyorum" 
şeklinde konuştu. 
AKP İlce Başkanı 
Yaşar İslam da, 
"Zabıta Teşkilatımız

da görev yapan 
herkesin Zabıta 
Haftası’m kutluyo
rum. Şimdiye 
dek sürdürdüğü 
nüz özverili 
çalışmalardan 
dolayı hepinize 
teşekkür ediyor, 
gelecekte 
yapacağınız 
çalışmalar için de 
kolaylıklar 
diliyorum” 
dedi..

İŞKUR GEMLİK ŞUBESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA BAŞVURULARIN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ

Mİ1II limilil'lll 5IİI28» FM11IIIM
İŞKUR Gemlik 
Şube Müdürlüğün 
den yapılan 
açıklamada Sağlık 
Bakanhğı’nın 
ekim ayı içinde 
5 bin 298 işçi 
alınacağı 
açıklandı.
Yapılan açıkla 
mada, Sağlık 
Bakanlığı, 
3 bin 591 ilköğre 
tim mezunu, 431 
engelli ve bin 276 
da eski hükümlü 
olmak üzere 
toplamda

5 bin 298 işçi 
alacak.
Başvurular 4 ile 
13 Eylül tarihleri 
arasında adresi 
üzerinden veya en 
yakın İŞKUR 
Hizmet Merkezleri 
ve Hizmet Nokta 
larından yapılacak. 
Bursa Sosyalleş 
tirme Bölgesine; 
Isıtma ve Sıhhi 
Tesisatçı (Eski 
Hükümlü) 6 kişi 
Isıtma ve Sıhhi 
Tesisatçı 3 kişi 
İnşaat Boyacısı/

Boyacı (Eski
Hükümlü) 1 kişi

(Eski Hükümlü) 
24 kişi Temizlik 
Görevlisi 55 kişi 
alınacak. 
İş Kur 
açıklamasında, 
personel seçimi 
noter kurası 
şeklinde olacak, 
Noter kurası 
Ankara’da 
25 Ekim 2018 
tarihinde saat 
O9.oo- 18.oo’da 
yapılacak.
Internet üzerinden

Marangoz 1 kişi (Engelli) 24 kişi yapılacağı
Temizlik Görevlisi Temizlik Görevlisi açıklandı.

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

0 SAATTE TE LİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Kaza sonrası mezar imalathanesine uçtu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, otomo
bilin çarptığı bisik
let sürücüsü, 
mermer mezar 
imalâthanesinin 
bahçesine uçtu. 
Çevre yolunda 
bisiklet süren 
İbrahim S. (70),

karsı yönden gelen 
Ufuk G'nin 
kullandığı 16 H 8003 
plakalı lüks otomo
bil ile çarpıştı. 
Bisiklet sürücüsü 
yaşlı adam, 
çarpmanın 
şiddetiyle, yol 
kenarında mermer

mezarlık imalâtı 
yapan iş yerinin 
bahçesine uçtu. 
Çevredeki vatan 
daşların yardımına 
koştuğu İbrahim S, 
112 ekiplerinin ilk 
yardımının ardından 
düştüğü mermer 
atölyesinin

bahçesinden sedye 
ile taşınarak 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. İbrahim 
S'nin durumunun 
iyi olduğu 
öğrenilirken, kaza
yla alâkalı tahkikat 
sürüyor.

Oîomohil kağıt gitti yırtıldı Bursa'da şaflıon alarmı açıMaması

Bursa'da sürücü 
sunun aiKKaısızııgı 
sonucu elektrik 
direğine çarparak 
yan yatan otomo
bilde can pazarı 
yaşandı. Şahin 
marka otomobil 
kazadan sonra kağıt 
gibi yırtıldı.
Alınan bilgiye göre, 
kaza merkez 
Yıldıran ilçesi

Faciaya ramak kala

Samanlı Bulvarı 
t âvuz Seıi'm Spor 
Kompleksi Kavşa 
ğı'nda öğle saatlerin 
de meydana geldi. 
Emre K. idaresin
deki 43 HL 255 
plakalı otomobil 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
orta refüjdeki 
elektrik direğine 

çarpa rak yan yattı. 
Utömodıi* 
kullanılmaz hale 
gelirken sürü cü 
Emre K. ambulansla 
Şevket Yıl maz 
Eğitim Araştır ma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Trafik ekipleri de 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'da şarbon 
vakası görüldüğü 
iddiaları yalanlandı 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey 
ilçesine bağlı 
Taşpınar köyün 
de bir çiftçi, 
hayvanlarında 
şarbon oldu 
ğundan şüphele 
nerek Tarım ve 
Orman Müdürlü 
ğüne ihbarda bu
lundu. İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekipleri, 
hayvanlardan nu

D..- ıııuııc cııaıan uur 

sa'ya tahlile gön

Orhangazi de trak
tör devrilirken, iki 
kişi yaralandı. 
Kaza Narlıca Ma
hallesinde sahil 
yolunda meydana 
geldi. Nusret 
Bayazıt (55), 43 NH 
067 plakalı traktörü 
ile bahçeden eve

derdi. Yapılan 
tahlillerde şarbon 
virüsüne rastlanma 
dığı bildirildi.

Ayrıca söz konusu 
sığırların ithal 
değil, yerli ırk 
olduğu öğrenildi.

döndüğü esnada, 
sahil yolunda trak
tör kontrolden 
çıkarak devrildi. 
Kazada traktör 
sürücüsü Nusret 
Bayazıt ile römorkta 
bulunan Emine 
Özten (50) 
yaralandı.

Çağrılan ambu
lanslarla Orhan 
gazi Devlet Has
tanesi'ne kaldırılan 
yaralılar, daha 
sonra Bursa'ya 
sevk edildi. Jan
darma kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Orhangazi ilçesinde 
TIR'a yandan 
çarpan bisiklet 
sürücüsü 
yaralandı. Kaza, 
Orhangazi-Yalova 
yolunda meyda 
na geldi. Nevzat 
Korkmaz (57), 
bisikleti ile 

kaldırımdan 
ana yola inmek 
istedi. Bu 
esnada Hakan 
Kalyoncu (45) 
idaresindeki 
34 YN 640 plakalı 
TIR’ın.dorsesine 
yandan çarptı. 
Başını dorseye 

çarpan Nevzat 
Korkmaz 
yaralandı.
Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan bisiklet 
sürücüsü burada 
tedavi altına 
alındı.

KRŞ6D6 B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



5 Eylül 2018 Çarşamba Gemlik KMrffez Sayfa 4

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bursa Büyükşehir Belediyesi açılan ara sokaklardaki yolları asfaltlıyor

Güne Bakı$

Zamlar ve istatistikler.
Cumhurbaşkanının dolar yerine yavaş yavaş 

Türk lirasına dönme çabaları da yetersiz kalıyor.
Kamyonun freni boşalmış, bayır aşağıya gidiyor.
Öte yandan ise Hâzineden Sorumlu Damat

Bakan, kapı kapı dolaşıp borç bulmaya çabalıyor.
Ama devletin israfı bitmivor.
Bizim sektörde 600 avro olan kağıt fiyatları 800 

avroya çıktı.
Piyasalarda çek senet geçmiyor, büyük 

toptancılar nakite döndü.
Kağıt toptancıları günlük döviz kuruyla kağıt 

satıyor.
Ulusal gazetenin kağıt fiyatlarındaki artışlar ne

deniyle yayınlarına ara verdiği haberlerini okuyo 
ruz.

Dün ise Saadet Partisi destekçisi Milli Gazete 
sayfa sayısını maliyetlerin uçtuğunu gerekçe 
göstererek 16'ya indirdi.

İlan alma da zorlanan gazetelerin ayakta kalması 
olanaksız.

Bırakın onu bir top A/4 fotokopi kağıdı 21 liraya 
satılıyor...

Yani TÜİK açıkladığı yıllık enflasyon çoktan 
yüzde 17 yi aştı.

Bugün serbest piyasada enflasyon yüzde 
30’larda..

TÜİK nun enflasyon oranlarının belirlenmesin
deki ölçülerine akıl fikir ermiyor.

Biliyorsunuz daha önce İstanbul Ticaret Odası ve 
TOBB de kendilerine göre enflasyon ölçümleri 
yapmaktaydı.

Bu ölçümlerin sonuçlarıyla TÜİK’nınkilerin 
arasında fark olduğunu gören hükümet, enflasyon 
oranlarının açıklanmasını yalnız TÜİK'na biraKtı.

Halk yaşamın içinde.
Dün aldığı fiyatlarla bugünküleri görmüyor mu?
Görüyor tabii.
Serbest piyasada kıyma 50 lira.
Piftek, pirzola, bonfile gibi lüks sayılan etlerin 

fiyatlarını yazmıyorum. Sîzler bunu market ve ka 
saplarda görüyorsunuz.

Ülkenin en büyük gıda tedarikçi mağazalarında 
etiketler değişirken, ambalajlarda zamlar gramaj 
düşürerek gerçekleşiyor.

Ekmek alıyorsunuz, fiyatı aynı ama gramajı 
düşük.

Bu gizli zamlar vatandaşın kesesinin daralması 
na neden oluyor.

1 litre benzin 6 lira 91-92 kuruştan satılıyor.
Yani, benzinin litresi 7 liraya yükseldi demektir 

bu.
Elektrik, doğalgaz, su, benzin, mazot gibi temel 

girdilerin fiyatlarının artması her ürünün fiyatının 
artmasına yol açar.

Bu ülke insanının fakirleşmesidir.
Dar gelirlinin yoksulluğunun artmasıdır.
Bir yandan fakirleşen toplum, öte yandan deb

debe içinde yeni yeni yazlık saraylar inşaa eden 
bir iktidar var.

Bakın, Suriye’de Rus uçakları dün Idlib’m bazı 
mahallerini bombalamaya başladı.

Yeni göçler yakında kapımıza dayanırsa şaşma ] 
yın. Yeni göçler, bizim cebemizden çıkacak yeni 
paralar demektir.

İstatistik oranları düşük göstererek, biri yere 
varılmaz. Çünkü halk pazarın nabzını tutuyor.

Sizin rakslarınız işe yaramaz.

Gemlik Belediyesi 
ve Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
ilçenin ihtiyaçlarını 
gidermek için gece 
gündüz demeden 
yoğun mesai har 
cayıp büyük bir 
uyum içinde çalış 
malarını sürdü 
rüyor.
Birçok alanda 
işbirliği içinde olan 
Gemlik ve Büyük 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü ekipleri, Cihath- 
Şahinyurdu Mahal
leleri arasında 
kalan güzergâhta, 
yeni yol açma, yol 
yapım ve dolgu 
çalışmaları 
yürütüyor.
Altyapısı biten ve 
asfalta hazır hale 
getirilen yollar, 
daha sonra Büyük 
şehir Belediyesi 
ekipleri tarafından 
sıcak asfaltla 
kaplanıyor.
Yürütülen çalışma

Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Kongresinin 99.yıldönümünü kutladı.

Usta/SivasKongresibağımsızyasama 
kararlılığımızı dünyaya duyurmuştur”
Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammet Usta 
yaptığı yazılı 
açıklamada, Büyük 
devrimci, Büyük 
kurtarıcı Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 19 
Mayıs 1919 da 
Samsun’da başlat 
tığı Ulusal Kurtu 
luş Mücadelesini 
“Manda ve himaye 
asla kabul edile
mez" diyerek, 
Sivas kongresiyle 
taçlandırmıştır." 
dedi.
“Sivas kongresi

lan AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam ile birlikte 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Yol 
Medeniyettir” 
anlayışıyla ilçe 
genelinde yol 
genişletme, stabi
lize, asfaltlama 
çalışmalarına 
Büyükşehir Bele 
diyesi ile birlikte 
hız verdiklerini 
söyledi. Cihath- 
Şahinyurdu Mahal
leleri arasında 
kalan yol üzerinde 
iki aracın yan yan 

yana geçmekte 
zorlandığını be
lirten Başkan 

tam bağımsız ve 
onurlu bir ulus 
olarak yaşama 
kararlılığımızı 
dünyaya 
duyurmuştur." 
diyen Usta, “Önce

Yılmaz, keskin vi
rajlarda da olası 
aksilikleri önlemek 
adına yeni yollar 
açma ve yol geniş 
letme çalışmaları 
mn yapıldığını 
açıkladı.
Başkan Yılmaz, 
"Gemlik Belediye 
si, Büyük şehir 
Belediyesi ile bir
likte, hizmet gir 
meyen sokak, yatı 
rım almayan tek 
bir mahalle bırak 
mıyor" dedi.
Yeni yol açma, 
yol yapım, bakım 
ona rım, dolgu ve 
asfaltlama 
çalışmalarının 
Büyükşehir ve 

likle son 16 yılda 
yaşanan iç ve dış 
siyasi gelişmelere 
bakıldığın da Milli 
Mücadele süresin
deki kongrelerde 
alınan kararların 

Gemlik Bele diyesi 
tarafından belirli 
program dâhilinde 
devam edeceğini 
ifade eden 
Refik Yılmaz, 
“Büyükşehir 
Belediyemizin 
bütün imkânları 
Gemlik’te sirayet 
ediyor. Bu imkân 
lan sunan Büyük 
şehir Belediye 
Başkanımız Sayın 
Alinur Aktaş’a çok 
teşekkür ediyo
rum. İnşallah en 
kısa sürede yol 
açma, genişletme 
ve dolgu çalışma 
larını yürüttü 
ğümüz Şahin 
yurdu Mahalle 
mizde, Büyük 
şehir Beledi 
yemiz sıcak asfalt 
çalışmalarına 
başlayacak. Bu 
yolları daha 
geniş ve sıcak 
asfalt yapılmış 
halde hizmete 
sunacağız" dedi.

değeri ve yol 
göstericiliği daha 
iyi anlaşılacaktır. 
Sivas kongresi bu 
yönüyle tarihi bir 
değere sahiptir. 
Milli mücadele 
Kongrelerinin 
amaç, hedef, 
inanç ve kararlılık 
açısın dan 
devamıdır. Sivas 
Kongresinin 99. 
yılında emperyal 
hiçbir projeye ve 
yerli işbirlikçile 
rine asla teslim 
olmayacağımızı 
tüm dünyaya bir 
kez daha duyuru 
yoruz." dedi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Özel okullarda 
kırtasiye ve yemek 
zamları cep yakıyor, 
ithal kitaplar ve is
tenen malzemelerle 
en düşük kırtasiye 
masrafı 2 bin TL'ye 
çıkıyor. Yemek 
fiyatları ise 7 bin 
lirayı aştı. 
Bu yıl özel 
okullarda eğitimden 
çok kırtasiye ve 
yemek ücretleri 
aileleri çileden 
çıkardı. Özel 
okulların eğitim 
ücretlerine geçen 
yıla göre yüzde 10- 
15 arası zam 
gelirken rakamlar 
bazı okullarda yıllık 
60 bin lirayı geçti. 
Kur nedeniyle özel
likle ithal edilen 
yabancı dil 
kitaplarının yer 
aldığı kırtasiye kale
minde ise zamlar 
yüzde 40'a kadar 
çıktı. Buna bağlı 
olarak okul kıyafeti 

hariç en düşük 
kırtasiye ücreti orta
lama 2 bin lirayı 
buldu. Gıda 
fiyatlarına gelen 
zamlar da yemek 
ücretlerini yükseltti. 
4 yaş anaokulu 
öğrencisinin yemek 
ücreti 5 bin lirayı 
geçti. , 
KIRTASİYE 
MASRAFI 2 BİN 
LİRA
Özel Okullar

Derneği Başkanı 
Nurullah Dal, geçen 
yıl bin 500 lira olan 
ortalama kırtasiye 
masrafının bu yıl en 
az 2 bin lira 
olduğunu, gelen 
zamların mec 
buren fiyatlara 
yansıtıldığını 
söyledi. Tüm 
Kırtasiyeciler 
Derneği Başkanı 
Vecdet Şendil ise, 
basit kırtasiye

masraflarının 600 
lirayı geçmediğini, 
ithal kitapların 
fiyatları 
yükselttiğini ifade 
etti. Şendil, 
"Kurdaki artış 
aynen yansıtılsaydı 
geçen yıla göre 
yüzde 50 zam 
kaçınılmazdı ama 
hem tedarikçi hem 
aracı hem de 
perakendeci 
azami fedakârlık 

gösterip fiyatları 
olabildi ğince 
aşağıda tutmaya 
çalıştı" diye 
konuştu. Okulların 
anlaştığı kırtasiye 
lerde bazen rakam
lar piyasanın 2-3 
katı bile olabiliyor. 
Dolayısıyla velilerin 
cebinden daha çok 
para çıkıyor. 
Türkiye'de yaklaşık 
20 milyon öğrenci, 
25 bin perakendeci 
kırtasiye var. 
Kırtasiye pazarının 
büyüklüğü ise 
yaklaşık 20 milyar 
lira. Sektörün yüzde 
70'i ithal ürünlerden 
oluşuyor. Kırtasiye 
firmaları sezon 
boyunca okul yö
neticilerine ve 
öğretmenlere ürün 
tanıtımı yapıyor. 
Bu şekilde her yıl 
belirlenen kırtasiye 
listelerine gire 
biliyorlar.
TÜM

MASRAFLARLA 
ÖZEL OKUL FİYATI 
80 BİN LİRAYA 
ULAŞIYOR 
Bu yıl gelen zam
larla özel okul 
fiyatları da dudak 
uçuklattı. Fiyatlar 
16 bin 500-62 bin 
lira arasında 
değişirken bazı 
okullar tepki çek
memek adına 
rakamlarını 'KDV 
hariç' olarak ilan 
etti. Rakamlar 
büyükşehirlerdeki 
okullarda katlandı. 
60 bin liranın 
üzerinde eğitim 
ücreti olan okulda 
bir öğrencinin yıllık 
eğitim maliyeti 
yemek, kıyafet, 
kırtasiye ve servis 
ile birlikte 80 bin 
liraya kadar çıkıyor. 
Bir öğrencinin 5 
yıllık eğitim masrafı 
ise öngörülen zam
larla 450 bin lirayı 
buluyor.

is troll i sum ı ki ek re İlim m Me!
SGK'nın yeni 
yayımladığı genel 
geye göre, hükümet 
iş kurmak isteyen 
18-29 yaş arası 
gençlerin 8 bin 402 
lira tutan bir yıllık 
sigorta primlerini 
karşılayacak ayrıca 
gençler 3 yıl vergi
den muaf tutulacak. 
Yeni yayımlanan 
SGK genelgesine 
göre iş kurmak 
isteyen gençlerin 
bir yıllık sigorta 
primlerini devlet 
ödeyecek. Bu da 
yıllık 8 bin 402 
liralık destek 
anlamına geliyor. 
İŞ KURAN 
GENÇLERİN 
BAĞ-KUR PRİMİNİ 
DEVLET 
YATIRACAK 
Ekonomik hayatın 
canlanması ve 
girişimciliğin 
artması için 
hükümetin 
teşvikleri artıyor. 
Son olarak 7143 
sayılı Torba Kanun 
ile gençler için çok 
önemli teşvik

uygulamaları ha 
yata geçirildi. Bu 
yasayla ilgili Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) da bir 
genelge yayımlaya 
rak detayları 
açıkladı. Buna göre, 
iş kuran 18-29 yaş 
arası gençlerin tüm 
Bağ-Kur primlerini 
devlet karşılıyor. 
TOPLAMDA 8 BİN 
402 LİRA DESTEK 
VE 3 YIL VERGİ 
MUAFİYETİ 
Bu da yıllık 8 bin 
402 liralık destek 
anlamına geliyor. 
Ayrıca 3 yıllık vergi 
muafiyeti de bu
lunuyor. SGK'nın 

genelgesinde teşvik 
uygulaması örnek
lerle anlatıldı. 
ŞARTLAR NELER? 
Genç girişimcilerde 
mükellefiyet 
başlangıç tarihi 
itibarıyla 18 yaşını 
dolduran ve 29 
yaşını doldur
mayanlar teşvikten 
yararlanacak. 4B'li 
yani Bağ-Kur'lu 
sayılan girişimci 
gençler ile adi ve 
şahıs şirket ortak 
tıklarında sadece 
bir ortak söz 
konusu teşvikten 
yararlandırılacak.
1- İşe başlama 
bildiriminin kanuni 

süresi içinde 
verilmiş olması 
gerekiyor. Geriye 
dönük tescil işlemi 
yapılması halinde 
vergi kaydının 
başladığı tarih 
itibarıyla teşvikten 
yararlanılacak. 
Örnek: 01/07/2018 
tarihinde kırtasiye 
işletmeciliği 
faaliyetine başlayan 
ve prim teşvikinden 
yararlanma 
şartlarının tamamını 
taşıyan sigortalı 
(A)'nın, kuruma 
bildirimi vergi 
dairesince 5 ay 
sonra yapılmıştır. 
Buna göre, sigortalı

(A), 01/07/2018 tari
hinden itibaren 
prim teşvikinden 
yararlanacaktır.
2- Teşvikten yarar
lanacak gencin 
kendi işinde bilfiil 
çalışması veya işin 
kendisi tarafından 
sevk ve idare 
edilmesi gerekiyor. 
ORTAKLAR 
ARASINDA EN 
GENÇ OLANI 
YARARLANABİLİR 
3- Faaliyetin adi 
ortaklık veya şahıs 
şirketi bünyesinde 
yapılması hâlinde, 
sadece bir ortak, bu 
ortaklar arasından 
da en genç olanı 
faydalanabiliyor. 
Ortaklardan her
hangi birinin teşvik 
şartlarını taşımama 
sı halinde, diğer or
taklar da sigorta 
prim teşvikinden 
yararlanamıyor.
4- Ölüm nedeniyle 
faaliyetin eş ve 
çocuklar tarafından 
devralınması hâli 
hariç olmak üzere, 
faaliyeti durdurulan 

veya faaliyetine 
devam eden bir 
işletmenin ya da 
mesleki faaliyetin 
eş veya üçüncü 
dereceye kadar (bu 
derece dâhil) kan 
veya kayın 
hısımlarından 
devralınmamış 
olması gerekiyor. 
5- Sigortalının vergi 
mükellefiyet 
başlangıç tarihi ve 
sigortalılık tarihi 
itibarıyla 18 yaşını 
doldurmuş ve 29 
yaşını doldurmamış 
olması gerekiyor. 
3 YIL VERGİ 
MUAFİYETİ VAR 
29 yaşını 
doldurmamış, 
ilk defa işletme 
açacak olan yeni 
girişimciler için 
prim desteğinin 
dışında 3 yıllık 
vergi muafiyeti de 
var. Bu kapsamda 
gençler 3 vergi 
yılı boyunca 
kazançlarının 75 bin 
liralık kısmı için 
gelir vergisi öde
meyecek
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Bursa'da iireliliMor ihracatın hasını çetini!
Türkiye Ev Tekstili 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TETSİAD) Başkanı 
Ali Sami Aydın, ev 
tekstili sektöründe 
en çok havlu, bor
noz, perdelik 
kumaş ve yatak 
örtüsü ürün 
gruplarının ihraç 
edildiğini be
lirterek, "Deni
zli'nin ürettiği 
havlu, bornoz, çar 
şaf, yatak örtüsü, 
Bursa'nın ürettiği 
perde ile döşeme 
lik kumaş, belli bir 
miktar da havlu ve 
yatak örtüsü, 
İstanbul'un da 
döşemelik kumaşı 
en çok talep edilen 
ürün gruplarının 
başında geliyor." 
dedi.

Aydın, Türk ev teks 
filini dünyada en 
iyi yere getirmek 
için mücadele et
tiklerini söyledi. 
Ev tekstilinin, 
Türkiye'nin 
dünyadaki en 
önemli marka sek
törü olduğuna 
dikkati çeken 
Aydın, bu alanda 

dünyanın her 
yerinde Türk ürün
lerinin bulunabile 
ceğini aktardı. 
Aydın, sektörün, 3 
milyar dolarlık 
ihracatıyla 
Türkiye'nin medarı 
iftiharı olduğunu 
belirterek, "Bu sek
törde dünyanın en 
çok ihracat yapan 

dördüncü ülke
siyiz. Bu da bize 
gurur veriyor. Gel 
diğimiz en önemli 
nokta ise dünya 
daki tek marka 
sektörüz." dedi. 
Özellikle ev tekstili 
denildiğinde dünya 
pazarlarında akla 
ilk gelen ülkeler
den birinin Türkiye 
olduğuna işaret 
eden Aydın, geli
nen noktada 
sanayicilerin artık 
üretimden 
tanıtıma, kaliteden 
pazarlamaya kadar 
tüm alanlarda yük
sek kaliteyi sunabil 
diğini aktardı. 
Türkiye'nin rakip
lerine göre kaliteli 
ve inovasyona 
dayalı ürünlerle 
rekabet gücünü

artırdığına dile ge
tiren Aydın, şöyle 
devam etti: 
"Avrupa, Türkiye 
için en önemli 
pazar. Avrupa'daki 
bütün ülkeler bizim 
için çok önemli. 
Bunun yanında 
Amerika, 
Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve yeni yeni 
Uzak Doğu'nun 
istediğimiz yere 
gelmesi için çaba 
harcıyoruz. Türkiye 
geçmişte özellikle 
Avrupa'ya fason 
üretim yapan bir 
ülke konumun 
daydı. Fakat Türki 
ye üretme ve tasa 
rım kabiliyetiyle 
beraber gerçekten 
son yıllarda kolek
siyon sunan bir 
ülke durumuna 

geldi. Türkiye 
koleksiyon satan 
ve üreten ülke 
olarak dünyada 
yerini almaya 
başladı." 
Yeni pazarlara 
yönelik de sıkı 
çalıştıklarını be
lirten Aydın, 
"Özellikle Kuzey 
Afrika, Sahra altı 
ve Gü ney Afrika 
gibi Afri ka'nın 
bütün kıtası, 
Brezilya, Arjantin, 
Güney Amerika, 
Amerika ve Kana 
da, bununla be
raber özellikle 
Iskadinav ülkeleri 
ve Uzak Doğu 
ülkeleri sektörü 
müz açısından 
Türkiye'nin port
föyünde olacaktır.' 
ifadesini kullandı.

Uludan Unltfersltesi'nde kayıtlar başladı
YKS sonuçlarının 
açıklanmasıyla 
birlikte üniversite 
terde kayıtlar 
başladı. 3-7 Eylül 
tarihleri arasında 
kayıt işlemleri 
online olarak 
tamamlanabilecek. 
Dileyen öğrenciler 
üniversiteye 
gelerek görevli 
memurlar vasıta 
sıyla da kayıt 
olabilecek. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'ne 
gelerek kayıt 
yaptırmak isteyen 
öğrenciler ve 
aileleri Görükle 
Kampüsü'nde 
oluşturulan 
merkezde görevli 
memurlar eşli

ğinde işlemlerini 
tamamlayabiliyor. 
Kazandıkları 
bölümlere kayıt 
olmak isteyen 
öğrenciler ve 
veliler mesai 
saatleri içinde 
Uludağ Üniver 

sitesi'ne gelerek 
kolayca kay 
dolabiliyor. 
Üniversite yöne
timi tarafından 
gün gün kayıt 
masalarının 
oluşturulduğu 
merkezde 3-7 Eylül 

tarihleri arasında 
belirlenen fakülte 
ve meslek 
yüksekokullarının 
kayıtları alınacak. 
Yapılan planla
maya göre
3 Eylül 2018 bütün 
meslek

yüksekokulları, 4 
Eylül 2018 Tıp 
Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 
ve Sağlık Hizmet
leri MYO, 5 Eylül 
2018 İktisadi ve 
İdarî Bilimler 
Fakültesi, Ziraat 
Fakültesi ve İnegöl 
İşletme Fakültesi, 
6 Eylül 2018 Eğitim 
Fakültesi, llâhiyat 
Fakültesi ve Hukuk 
Fakültesi, 7 Eylül 
2018 Fen-Edebiyat 
Fakültesi, 
Mühendislik Fakül
tesi ve Mimarlık 
Fakültesi'nin kayıt 
işlemleri yapılacak. 
Kayıt için fakülteye 
gelen öğrenciler ve 
veliler uygula

madan memnun 
olduklarını dile 
getirdi. Uludağ 
Üniversitesi İznik 
Meslek Yük
sekokulu Sera 
mik-Çini Cam 
Programı'nı 
kazandığını 
söyleyen Berna 
Altınok da kayıt 
muamelelerini 
kolaylıkla 
tamamladığını ve 
hayalindeki eğitimi 
alacak olmaktan 
dolayı mutluluk 
duyduğunu belirtti. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nde 
2018-2019 
akademik yılı 
1 Ekim 2018 
tarihinde 
başlayacak.
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Otomotlu ihracatında artış!
Türkiye'nin en fazla 
ihracat yapan ikinci 
birliği olan Uludağ 
İhracatçı Birlikleri 
(UİB) aracılığıyla 
ağustos ayında 
yapılan ihracat 1 
milyar 688 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
IB'den yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
birlik üyesi firmalar 
aracılığıyla yılın 
sekiz ayındaki dış 
satım, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 13,48 artışla 
21 milyar 648 
milyon dolara çıktı. 
UİB'in geriye dönük 
12 aylık ihracatı 
yüzde 13,49 artışla 
31 milyar 877 mi
lyon dolar seviyele 
rinde gerçekle 
şirken, ağustos 
ayındaki dış satım 1 
milyar 688 milyon 
dolar oldu.

Otomotivin 8 aylık 
dış satımında artış 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB), ağustos 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 12,6 düşüşle 
1 milyar 370 milyon 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 
OİB'in 1 Ocak-31 
Ağustos 2018 döne
mindeki sekiz aylık 
ihracatı ise geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12,75 
artışla 18 milyar 792 
milyon dolar 
olurken, geriye 
dönük 12 aylık dış 
satımı da yüzde 
12,92 yükselişle 27 
milyar 709 milyon 
dolara ulaştı. 
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları 
Birliğinin (UTİB) 
ağustos ayı ihracatı

geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
9,47 azalarak 83 
milyon 641 bin 
dolar olarak 
gerçekleşti.
UTİB'in 8 aylık 
dönemdeki dış 
satımı yüzde 9,50 
artışla 843 milyon 
743 bin dolar, geriye 
dönük 12 aylık 
ihracatı da yüzde 
7,68 yükselişle 1 
milyar 250 milyon 
dolar seviyelerine 
geldi.
Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği

(UHKİB) ise ağustos 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 1,24 düşüşle 
48 milyon 942 bin 
dolarlık ihracat 
yaptı. UHKİB'in 
2018'in sekiz aylık 
dış satımı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 15,73 
artışla 431 milyon 
16 bin dolar, 12 
aylık ihracatı da 
yüzde 13,7 yükse 
lişle 611 milyon 761 
bin dolar oldu.
Uludağ Meyve 
Sebze Mamulleri 
İhracatçıları

Birliğinin (UMSMİB) 
ağustos ayı ihracatı 
ise yüzde 6,97 ar
tarak 15 milyon 78 
bin dolara çıktı. 
UMSMİB'nin sekiz 
aylık ihracatı 10,39 
yükselerek 112 mil 
yon 554 bin dolara 
ulaştı. Ağustos 
ayında yüzde 37,5 
artışla 11 milyon 
dolarlık ihracat 
gerçekleştiren Ulu 
dağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliğinin (UYMSİB) 
sekiz aylık dış 
satımı 90 milyon 
579 bin dolar 
olurken, 12 aylık ise 
130 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
UİB Koordinatör 
Başkanı Baran 
Çelik, Türkiye 
ekonomisinin 
direncini ihracatla 
artırabileceğini be
lirterek, "İhracata 

dayalı büyüme 
modelini 
benimsemiş ve bu 
yolda ciddi adımlar 
atan bir ülke 
konumundayız. 
Önümüzdeki 
dönemde ithalat 
ihtiyacımızı mini
mumda tutup, 
ihracatın çeşitliliği 
ve niteliğini artırma 
noktasında çalış 
malıyız. Yeni pazar 
lara ve coğrafyalara 
özel stratejiler 
geliştirmeli, 'Made 
in Turkey' algısını 
yaygınlaştırmahyız. 
" ifadelerini 
kullandı.
İhracatın 2016 
yılından bu yana 
istikrarlı bir büyüme 
eğilimi yakaladığını 
hatırlatan Çelik, 
Türkiye'nin ihra
catta olgunluk 
dönemine geçtiğini 
vurguladı.

Emlak Konut yurt dışına açılıyor
Emlak Konut Genel 
Müdürü Hakan 
Gedikli, "Yurt 
dışında bir kaç nok
tada temsilcilik 
açmayı düşünüyo 
ruz. Emlak Konut 
olarak birkaç nokta 
belirleyeceğiz. 
Emlak Konut Genel 
Müdürü Hakan 
Gedikli Emlak 
Konut'un yeni 
dönemde hede
flerini ve "Türkiye 
için Kazanç Vakti" 

kampanyasına 
ilişkin son bilgileri 
paylaştı. Kampanya 
nın 2 aylık sürecin 
de 3 bin bağımsız 
bölümü satabilecek
lerine işaret eden 
Gedikli, "Çok yoğun 
ilgi ve talep var. Bu 
yüzden projeye 
dahil olan konutları 
4-5 bine çıkarabil! 
riz. İstanbul ve 
İzmir'deki yeni pro
jelerimizi de bu 
kampanyaya dahil 

edeceğiz. Kampa
nya sonunda 2,5-3 
milyar liralık ciro 
gerçekleş meşini 
tahmin ediyoruz. 
Belki üzerine bile 
çıkabilir." değerlen 
dirmesinde bu
lundu.
Gedikli, "12 yıldır 
Emlak Konut'ta, 
çeşitli birimlerde 
çalıştım. Genel 
Müdürümüz Murat 
Kurum'un bakan 
olmasıyla bize de 

böyle bir görev ver
ildi. Biz de önce 
layıkıyla bu emaneti 
taşımaya çalışaca 
ğız. Bizim de bun
dan sonraki süreçte 
daha farklı, daha 
güçlü işler yapma 
mız gerekiyor. 
Bayrağı daha da 
ileri taşımamız 
gerekiyor."dedi 
Emlak Konut 
olarak satışla 
ilgili yeni çalışmalar 
yaptıklarını belirten

Gedikli, şu bilgileri 
verdi: "Daha farklı 
iş alanları ve geliştir 
meler yapmamız 
gerekiyor. Satış 
konusunda biraz 
daha yurt dışına 
açılmamız 
gerekiyor. Gerek 
Avrupa'da gerek 
Doğu'da satış 
konusunda Türkiye 
olarak bir organiza
syonumuz yok. 
Yabancılar hep bir 
aracı firmayla, 

akraba ya da 
çevresiyle Türkiye'
den gayrimenkul 
alıyor. Bazen de 
sorun yaşıyor. Bu 
durum Türkiye'nin 
algısını da 
zedeliyor. Bu yüz
den satış konusunu 
gayrimenkul 
geliştirme, fon, 
finans konu sunu 
yurt dışına açma 
mız gerekiyor. Bu 
konuda da 
çalışmalarımız var”
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OnrtBöl.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 SİCİ. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 65 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

ULAŞIM
PamukkBİG #12 OO 25
DENİZ UÇAÖI Ü13AB13
Peeesus Alunl* Seyahat S14 S3 32
METRO S13 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
SO sar Turtam S12 1O 72
Kanberoftlu-Saadaş S14 43 40
Anıttır 014 47 71
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER
Devlet Hastsnssl 617 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mor.Ssğ.Ocsğı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

TAKSİLER

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

DENİZ OTOBÜsT

Bursa 286 77 84
Mudanya 844 30 60
Yenlkapı (212) 816 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes._______613 23 84

WAPUB - FEBİBOT
Yalova (226) 614 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 688 60 31

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

DAMITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habsş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 48
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Tuncay Otogaz sis ıs as
Bayaa Petrol_________ au o-ı oa

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6170 
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)

VENUS SİNEMASI 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-.20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

YİĞİTLİ İNŞAAT
1987

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

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

pBRT 'Wr . «W------
>e «i h

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL Eğitim, yemek, yayınlar 
kıyafetler dahildir.

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 23 37
GEMLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ i www.hatemokullari.kl2.tr I

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ j| A^Z L AJ^ I

MMHHHHHHBHHll doğanin hazînesi II

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. YalovaYolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ. Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ |

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6 Eylül 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

k Tel: 0.224 513 06 Tl "Fax: 513 30 30

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, yaptığı basın açıklamasında belediye meclisince kabul edilen toplu konutların 
dağıtımı ile ilgili özel yönetmeliğin Bakanlığın hazırladığı yönetmeliğe uymadığımı söyledi

flcat Sosyal konul sahibi o Imak lıaıal dlmusiıır"
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye Toplu Konutları 
almak hayal mi?

Gemlik Belediyesi’nin tüm mal varlık 
larını satarak, ilçede dar gelirliler için 
yaptırdığı bin 400 Sosyal Konutlara, 22 
bin kişinin başvurduğu açıklandı.

Geçtiğimiz hafta olağanüstü topla 
nan Belediye Meclisinde, konutların 
dağıtımının yapılması için hazırlanan 
özel yönetmelik ele alındı.

CHP’lilerin Bayındırlık Bakanlığının 
konuyla ilgili yönetmeliğe uygun olma 
yan kriterler özel yönetmelikte ortaya 
konduğu için tartışma çıkmıştı.

Devamı sayfa 4’de

CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar yaptığı 
basın toplantısın da, 
Gemlik Belediyesi 
nin Cihatlı Mahal le
şi’nde yaptır makta 
olduğu sosyal 
konutların tahsisini 
belirleyen yönetmeli 
ğin CHP’li üyelerin 
karşı çıkmalarına 
karşın genel yönet 
meliğe aykırı bir 
şekilde meclisçe 
kabul edildiğini 
söyledi. Sayfa 2‘de

AUliislararasiGenililiZevtiniFestivaliyarinbasliyor
Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi ile birlikte or
ganize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Uluslararası Gemlik Zey
tini Festivali” programı programı belli oldu. Bir kez daha “Zeytinin Başkenti 
Gemlik” temalı organizes yon 7 Eylül’de başlayacak.______ Haberi sayfa 2 de

erdogansaglik@hotmail.com

0 +905324143628
©• +902245122239

+902245122238
+908503042239

# Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. istiklal Cd. No: 82/A GENLİK 
«Şube ; Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GENLİK

TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 

GÜVENİLİR ADRESİ

i SAĞLIK
J SiGORTBCILIK

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET •OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com Kİ hanveteliniegemlik © hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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^Uluslararası Gemlik Zeylim Festinali yarın haşlnıor
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
si ve Gemlik Kent 
Konseyi ile birlikte 
organize edilen ve 
bu yıl dördüncüsü 
düzenlenecek olan 
“Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali” 
programı programı 
belli oldu.
Bir kez daha “Zey
tinin Başkenti Gem
lik” temalı organizas 
yon 7 Eylül’de 
başlayacak.
Üç gün sürecek 
olan Festival 
yoğun programı 
ile dikkat çekiyor. 
Geçtiğimiz yıl Festi
valin onur konuğu

Bosna Hersek’in 
Zavidovici Kenti 
olurken, bu yıl onur 
konuğu unvanı 
Yunanistan’ın 
Nea-Kios ve Argos 
Kentleri oldu.
7 Eylül Cuma günü 
Gemlik’in kardeş 
şehirlerinin protokol 
ziyaretleri ile 
başlayacak olan 
Festival, geleneksel 
hale gelen festival 
yürüyüşü ve açılış 
şenlikleri ile 
devam edecek.
7 Eylül Cuma 
gecesi 15 Temmuz 
Demokrasi Meyda 
nı’nda stantlarında 
açılışı gerçekleşe 

cek. 
Yunanistan ve Ro
manya ekiplerinin 
halk oyunları göste 
riminin ardından 
Türk Halk Müziği 
Sanatçısı Nida Ateş 
konseri yapılacak.
8 Eylül Cumartesi 
günü, en uzun 
kahvaltı sofrası 
15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı 
ve Atatürk Kordo
nuna kurulacak. 
Ayşegül Dede ile 
masal konseri ve 
Hacivat Karagöz 
gösterimleriyle il
lüzyon gösterimleri 
güne renk katacak.
81 İl 81 Genç Buluş 

ması da 15 Tem 
muz Demokrasi 
Meydanında 
gerçekle şecek. 
Kemal Akıt’a ait 
zeytinlikte, zeytin 
hasat buluşması da 
ikinci gün 
programının en 
dikkat çekici etkinli 
ği olacak. 8 Eylül 
gecesi yine 15 Tem
muz Demokrasi 
Meydanında Neo- 
Kios ve Argos Kent
leri dostluk gecesi 
tertiplenecek.
3. GÜN 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivalinin 
üçüncü gününde 
Hamidiye Mahalle 

sinde Sağlıklı 
Beslenme ve Yaşam 
Uzmanı Dr. Ender 
Saraç ile söyleşi ve 
köy günü düzen
lenecek.
Halk oyunları ve 
çocuk oyunları ile 
devam edecek pro
gram, Borusan A.Ş. 
tarafından gelenek
sel hale gelen kon 
ser ile son bulacak. 
Bu yıl Konsere 
Mehmet Erdem 
katılacak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ge
leneksel hale gelen 
Gemlik Zeytini 
Festivaline destek 
olanlara teşekkür 

ederken, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim de, 
yoğun bir çalışma 
ve istişareler 
sonucunda progra 
mın hazırlan 
dığını söyledi. 
Mukaddes Serim, 
siyasi parti ve 
sivil toplum 
örgütlerinin yanı 
sıra, zeytin üretici
leri ve sanayi 
kuruluşlarıyla da 
görüşüldüğünü 
vurgulayarak, 
"Dolu ve güzel bir 
program hazırladık. 
7 Eylül’e kadar tüm 
eksikliklerimizi 
gidereceğiz” dedi.

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, yaptığı basın açıklamasında belediye meclisince kabul edilen toplu konutların 
dağıtımı ile ilgili özel yönetmeliğin Bakanlığın hazırladığı yönetmeliğe uymadığını söyledi

İcar,‘Sosyal ionm sahibi olmak hayal olnıusiıır"
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar yaptığı 
basın toplantısın 
da, Gemlik Beledi 
yesi’nin Cihatlı Ma
hallesinde yaptır 
makta olduğu 
sosyal konutların 
tahsisini belirleyen 
yönetmeliğin 
CHP’li üyelerin 
karşı çıkmalarına 
karşın genel yönet 
meliğe aykırı bir 
şekilde meclisçe 
kabul edildiğini 
söyledi. 
CHP’lilerin yapılan 
sosyal tesislerin 
tahsisi, kiralanması 
veya satışına dair 
yönetmeliğin meclis 
ten çıkan şekline 
red oyu vermesine 
karşın oylamada 
MHP li üyeler çekim 
ser kalmış, yönet
melik AKP lilerin 
oylarıyla kabul 
edilmişti. 
Acar, basın açıkla 
masında Bakanlığın 
hazırladığı genel 
yönetmeliğin 
tanımlar bölümünde 
sosyal konutları 
"Brüt kullanım alanı 
100 metrekareyi 
geçmeyen ve düşük 
maliyetli olarak 
üretilen konutlar 
olarak tanımlarken, 
Gemlik Belediyesi 
özel yönetmeliğinde 

ise sosyal konutlar: 
Belediye Meclisince 
sosyal konut olarak 
belirlenen konutlar 
olarak tanımlan 
mıştır” dedi.
Cemil Acar, genel 
yönetmeliğin 7. 
maddesinin son 
fıkrasında getiril 
miş olan puanlama 
kriterlerinin hazırla 
nan özel yönet
melikte ortadan 
kaldırıldığını, 
genel yönetmelikte 
tahsis edilecek mik
tardan fazla müra
caat olması halinde 
uygulanacak puan
lama kriteri Beledi 
ye tarafından 
çıkarılacak yönet
melikte belirlendiği 
halde Gemlik Bele 
diye Meclisi tarafın 
dan oy çokluğuyla 
kabul edilen özel 
yönetmelikte puan
lama kriterleri belir 
tilmediğini objektif 
bir değerlendirme 
sistemi olan puan
lama kriteri siste
minden vazgeçildi 
ğini ve encümene 
kura gruplarını bu 
kura gruplarına 
dahil edilecek talep 
sahiplerini belir
leme yetkisinin 
verildiğini söyledi. 
Acar, şöyle devam 
etti:

“Böylece hem encü 
men gereksiz bir 
yük altına sokula
cak, hem de objektif 
kriterlerden ziyade 
sübjektif bir takım 
değerlendirmelerle 
hatalara yol açıla 
çaktır. Genel yönet
melikte aile nüfusu 
dul, engelli, evde 
yatalak hasta bulun 
ması, çocukların 
gelir getirici bir işte 
çalışıp çalışma 
ması, aile birey
lerinin sahip olduk 
lan araç ve varlıklar, 
gazi, şehit eş ve 
çocukları ile ilgili 
hususlar puanlama 
kriteri olarak dikka 
te alınarak puanlan 
dığı halde meclis 
tarafından kabul 
edilen özel yönet

melikte puanlama 
kriteri sisteminden 
bahsedilmemiştir.
Yönetmeliğin tahsis 
şartlarını düzenle 
yen 11. maddesinde 
sosyal konut be
delinin peşin olarak 
yüzde 10 dan az 
olmamak üzere 
peşinat alınması ve 
toplam ödeme 
süresinin 20 yılı 
geçmemesi hüküm 
altına alınmışken, 
kabul edilen özel 
yönetmelikte konut 
bedellerinin 21 gün 
içinde peşin olarak 
ödenmesi benim 
senmiştir. 22 bin 
dolayında olduğu 
belirtilen toplu 
konut başvurusun 
da bulunan konut 
sahibi vatandaşları 

mızdan dar gelirli 
olduğunu ispatlaya
bilecek olanlar ara 
sında noter huzu
runda yapılacak 
çekiliş ile tahsise 
hak kazanacak 150 
adet vatandaş 
belirlenecektir.
Vatandaşımızın 
karşısına şöyle bir 
tablo çıkacaktır. Bu 
yönetmeliğe göre 
dar gelirli vatandaşı 
mızın daire bedeli 
nin tamamını 21 
gün içinde ödemesi 
bu ödemeyi yapmak 
üzere bankalardan 
kredi kul lan ma la 
rina endeksten 
miştir. Dar gelirli bir 
vatandaşımızın 
bankalardaki sicil 
ve kredi imkanları 
ödeme güçlükleri 

ile güncel faiz 
oranlan dikkate 
alındığında, Gemlik 
Belediyesince 
yaptırılan konutlar
dan bu şekilde 
daire alabilmeleri 
nin çok zor olduğu 
ortadadır. Bankalar
dan güncel faiz 
oranlan ile 
peşinat hariç 100 
bin lira kredi 
kullanıldığında 
bugün için ödene 
cek en düşük 
aylık 1935 lira ile 
2815 lira arasında 
olacaktır.
Bu yönetmelik 
dar gelirli 
vatandaşımıza tah
sis edilecek konut
larda ayrım yapma 
dan duyuru tarihin
den itibaren 21 gün 
içinde konut be
delinin tamamının 
ödenmesinin isten
mesi sosyal beledi 
yecilik kavramı ile 
ne kadar bağdaşa 
bilir. Dar gelirli 
vatandaşlarımızın 
kredi kullanmak için 
bankalara yön
lendirilmesi 
sonucu bu şartlarda 
konut sahibi ola
bilmesi başka ba
hara kalmış ve 
hayal olmuştur. 
Tabiri caizse dağ 
fare doğurmuştur”
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Otoııarlı kavgasında bıçaklar konuştu!
Bursa'da bir aile ve 
bir otopark görevlisi 
park parası için 
kavga etti. Çıkan 
kavga da 3 kişi el
lerindeki bıçaklar ile 
otopark görevlisine 
saldırınca görevli bir 
kafeye girerek 
saklandı. Kavga 
anları ise güvenlik 
kamerasına an be an 
yansıdı.
Olay Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
İlçesi Mimarsinan 
Mahallesinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre öğlen 
saatlerinde hasta 
neye gelen aile aracı

otoparka bırakmak 
istedi. Otopark 
görevlisi Şaban G. 
(40) park parasını 
peşin istedi. Fakat 
acelesi olduklarını 
söyleyen aile parayı 
daha sonra verecek
lerini belirtti. Bunun 
üzerine otopark 
görevlisi Şaban G. 
parayı almakta ısrar 
edince iki taraf 
arasında sözlü 
tartışma çıktı. Kısa 
sürede büyüyen 
tartışma kavgaya 
dönerken ailede bu
lunan 3 erkek şahıs 
belinden çıkardıkları 
bıçaklar ile otopark

görevlisi Şaban G. yi 
kovalamaya başladı. 
Korkup kaçan park 
görevlisi 100 metre 
ileride bulunan bir

kafeye giderek oraya 
sığındı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
şahısların belinde 
bulunan bıçakları

alarak tarafları 
sakinleştirirken 
şüphelileri gözaltına 
aldı. Ailede bulunan 
bir kadın ise otopark

parasını vermeye 
ceğiz çık dışarı 
diyerek park görevli
sine bağırdı, içeride 
saklanan görevli 
polis tarafından 
çıkartılarak polis 
merkezine 
götürüldü. Ardından 
darp edilen görevli 
Şaban G. darp 
edildiği için has
tanede tedavi olarak 
taburcu edildi.
Kavga anları ise olay 
yerinde bulunan bir 
iş yerinin güvenlik 
kameralarına an be 
an yansıdı. Polis 
ekipleri olay ile ilgili 
inceleme başlattı.

Bursa'daM haraç 
wperasyonunda yeni gelişme

Bursala FETİ aarasıııla gelişme
1ST-----------------------■+- । ----“““"—“"l

İnegöl'de iş 
adamlarından haraç 
isterken polisin 
suçüstü yakaladığı 
3 kişiden 2'si 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı, 
iddiaya göre, İstan
bul'da ikamet eden 
3 şahıs İnegöl'de iki 
mobilyacıdan haraç 
istemeye başladı. 
Bunun üzerine iş 
adamian şahıslar 
hakkında emniyete 
şikayette bulundu.

Şikayet üzerine 
ekipler olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
İstanbul'dan İn
egöl'e gelen V.Y., 
M.B. ve A.U. isimli 
şahıslar, iş 
adamlarından harç 
aldıkları sırada 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
ekipleri tarafından 
suçüstü yakalandı.

Emniyet ekipleri 
tarafından seri 
numarası alınan 
paralar yakalanan 3 
şahsın üzerinde 
çıktı. Emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından şahıslar 
adliyeye sevk edildi. 
Yaklaşık 11 saat 
süren mahkemenin 
ardından 3 şahıstan 
A.U. serbest kalır 
ken, V.Y. ile M.B. tu
tuklanarak ceza
evine gönderildi.

Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) 
yönelik davada, 
araların da 
Bursa eski Valisi 
Şahabettin 
Har put ile bazı 
iş adamlarının da 
yer aldığı 11'i 
tutuklu 60 sanı 
ğın yargılan 
masına devam 
edildi.
Bursa 8. Ağır 
Ceza Mahkemesin' 

Uluılağ'ın etehleriBile vangiB!

deki duruşmaya, 
bazı tutuklu ve tu
tuksuz sanıklar, 
avukatları ile sanık 
yakınları katıldı. 
Duruşmada 
sanıkların tutuklu
luk, adli kontrol 
durumları ve 
mahkemeye 
gelen yeni bel 
gelerle ilgili 
beyanları alındı. 
Savunma yapan 
sanıklar, hakların 
daki suçlamaları 
kabul etmedi, 
tahliyelerini ve

adli kontrol 
şartlarının hafi
fletilmesini 
talep etti. 
İddia makamı 
mütalaasında, 
sanıkların adli 
kontrol ve 
tutuklulukla ilgili 
taleplerinin 
reddine, bazı 
tanıkların 
dinlenmesine karar 
verilmesini istedi. 
Mahkeme heyeti, 
ara karar için 
duruşmayı yarına 
erteledi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Uludağ'ın etek
lerindeki çam ağaç 
larıyla kaplı orman 
hkta, henüz belir
lenemeyen nedenle 
yangın çıktı.
İhbarla bölgeye 
sevk edilen 
itfaiye ekiplerinin 
alevleri kontrol

aldığı belirtildi. 
Bursa'da, Ulu 
dağ'ın eteklerin 
deki çam 
ağaçlarıyla kaplı 
ormanlıkta, saat 
15.00 sıralarında 
çıkan yangın, 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ile it

faiye ekiplerinin 
müdahalesiyle 
saat 17.00 
sıralarında 
söndürüldü.
Yangının çıkış ne
deninin belirlen
mesi için başlatılan 
araştırma 
sürdürülüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Belediye Toplu Konutları 
almak haya! mi?

Belediye Başkanı CHP’lilerin itirazlarını dinleme 
yerek, "Çarşı her şeye karşı anlayışıyla hareket 
ediyorsunuz" diyerek, CHP sözcülerine söz hakkı 
tanımamış ve oylamaya geçerek, AKP'lilerin oyuyla 
yönetmelik kabul edilmişti.

İşin başına dönersek, Bayındırlık ve Iskan Bakan 
lığınca Belediyelerin düzenli kentleşmeyi sağlamak 
amacıyla beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 
ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyelere mü
cavir alan sınırları içinde özel kanunlarca korunma 
sı gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt 
yapılı arsalar üretmesi, buralara konut, yapmak, 
satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın alma 
kamulaştırma yapma, trampa yapma, banka ve 
kamu kuramlarıyla işbirliği yapması ve ortak pro
jeler üretmesini. 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 
Arsa ve Konut Üretimi konulu 69.maddesinde 
açıkça belirtmiş, izlenecek oy hakkında da hüküm
ler ortaya koymuş.

Gemlik Belediye Hâzineden geçen makilik arazi 
lerde yapılacak toplu konut yapmaya başlamadan 
önce aynı maddeye göre bu alanlara yapılacak 
konutları satışının 2886 sayılı tabi olmadığı belir
tilirken yapılacak toplu konutlarını başvuranın ken
disinin eşinin veya 18 yaşından küçük çocukların 
konutu olmayan dar gelirli kişilere afete uğramış 
kişiler ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 25.mad- 
desine uyan kimselere konut yapılabileceği esasa 
bağlanmış.

Bunun için de İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığının birlikte hazırlayacakları çevre 
yönetmeliği uygun olarak Belediye Meclisince 
çıkarılacak bir yönetmelik yapılması gerekirken, 
işin başlangıcında Gemlik Belediyesi bu işe 
başlamak için bu yönetmeliği çıkarmadan Toplu 
Konutları inşaa etmeye başladı.

Sonuçta bitmek üzere olan bu toplu konutların 
150 tanesi başvuranlara dağıtılacak.

Tartışma bu dağıtımın esaslarını belirleyen yönet
melik konusunda oldu. Mecliste CHP’Hler çıkanla 
cak yönetmeliğin bakanlıkça istenen esaslara 
uyulması gerekirken, Belediye başkanınca hazırla 
tılan yönetmelikte başta puanlama kriterlerinin 
bulunmadığı, bu encümenin kura guruplarına dahil 
edildiği bunun ise yanlış olduğu belirtilmiştir.

Yani kuraya gireceklerin hangi esaslarla belirtene 
ceğinin objektif ve yönetmeliklere uygun olmadığı 
iddia edilmektedir.

Asıl sorun Bakanlık Yönetmeliğinde yüzde 10 
peşinat alınması ve ödemenin 20 yılı geçmemesi 
istenirken, Belediye yönetmeliğine göre ödemenin 
21 gün içinde tamamının ödenmesinin isten
mesinin yanlış olduğu ifade edilmiştir.

Yani Gemlik Belediyesi toplu konutları satacağı 
kişilere, "Gidin bankadan kredi çekin ve bana alaca 
ğınız konutun parasını 21 günde ödeyin" demekte
dir. Vatandaş en ucuz krediyi Ziraat Bankası % 1.67 
den aylık bin 935 -2 bin 815 lira arasında taksit öde
mek zorunda kalacaktır.

Hangi dar gelirli bu parayı ödeyebilir.
Bu ülkede asgari ücret 1600 lira bunu 

unutmayalım.
Vatandaş TOKİ’lerdeki gibi ayda 400-500 lira tak

sit ile ev almanın hayali içindeyken, seçim günü 
bile toplu konutlara başvuracaklar için anons 
yaptırıldı.

22 bin kişiden, bin 400 kişiye konutları istediğiniz 
şartlarda bile verseniz geride 20 binden fazla kişi 
ucuz konut umudu ile oynamış olacaksınız.

22 bin kişi konut almak için başvurdu diyerek 
kendine pay çıkarmak yerine, neden bunca insan 
konut sahibi olamamış diye düşünmek gerekmez 
mi?

Sonuç olarak iş başlangıçta çıkarılması gereken 
yönetmeliyi çıkarmayarak başlanmış.

İnşallah, bilileri bu konuda dava açıp bu İşte 
frene bası az.

Yılın ilk 9 ayında 
55 bin 813 kişiye 
kanser taraması 
yapan, kanser 
erken teşhis ve 
tarama faaliyet 
lerine destek 
vermek için 
kullanılan Mobil 
Mamografi Aracı, 
Gemlik'te hizmet 
vermeye başladı. 
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü 
bünyesinde kanser 
erken teşhis ve 
tarama faaliyetle 
rine destek vermek 
için kullanılan 
Mobil Mamografi 
Aracı, Gemlik'te 
hizmet vermeye 
başladı.
Aracın Şubat

nia

ayından bu 
yana hizmet 
verdiğini hatır 
latan Gemlik Halk 
Sağlığı Müdürü 
Uzm.Dr. Meriç 
Arzu Utku, “Araç; 
Nilüfer, Gürsu, 
Kestel, Yenişehir, 
İznik Orhangazi,

Mudanya ve Kara
cabey’de vatandaş 
/arımıza tarama 
hizmeti verdi. 
Şu anda da 
Gemlik'te.
Aracımız Dr.Ziya 
Kaya 1 Nolu Sağlık 
Ocağı bahçesinde 
14 Eylül 2018 tari-

hine kadar 
ücretsiz hizmet 
verecek.
40 yaş üzeri tüm 
kadınlarımızı mut
laka bekliyoruz. 
Çünkü erken 
teşhis hayat 
kurtarır." şeklinde 
konuştu.

Çarşı Ot resinin taban tas kaplamwr
Gemlik Belediye 
sinin “Çevreci 
Belediye, Daha 
Yeşil ve Daha 
Yaşanabilir Gem
lik” projesi kapsa 
mında Belediye 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü ekipleri odun 
deposu istikame 
tinden Gemlik kör
fezine bağlanan ve 
ilçe merkezinden 
geçen çarşı 
deresinin tabanına 
boydan boya mavi 
havuz taşları 
döşeyerek, 
modern ve este 
tik bir görünüm 
kazandırıyor. 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekip
lerinin de hummalı 
bir çalışma yürüttü 
ğü çarşı deresinde 
yosun vb. temizliği 
yapılarak görsel 
kirliliğin önüne 
geçiliyor.
AK Parti İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam ile birlikte 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
ekiplerin çarşı

deresinin bakım, 
temizlenme ve 
modernize 
çalışmalarına 
hız verdiklerini 
söyledi. Kısa 
süre önce dere 
boyunda korkuluk 
çalışmalarını 
tamamlayarak 
vatandaşların 
can güvenliğini 
sağladıklarını 
hatırlatan Başkan 
Yılmaz, derenin 
çarşı içinde kalan 
kısmının yan 
duvarlarına da pat
latma traverten 
taşlarla estetik 
kazandırıldığını

dile getirdi.
1 km’lik dere 
tabanının 7.200 
metrekare mavi 
havuz taşları ile 
kaplanacağını 
belirten Başkan 
Yılmaz, çift zaman 
lı su pompaları ile 
dereye deniz suyu 
pompalana 
rak canlıların 
üremesinin 
sağlanacağını, 
kötü koku ve 
görüntü kirliliğinin 
önüne geçileceğini 
ifade etti. Moder 
nize çalışmaları 
kapsamında ayrıca 
dere içinde her 100

metrede bir, 10- 
12cm yükseklikte 
düşüler yapılarak 
suyun şelale 
görünümünde 
akmasının 
sağlanacağını 
kaydeden 
Başkan Yılmaz, 
çalışmaların 
son aşamasında 
ise duvardan 
duvara yansıtıla 
cak wallwas 
herled aydınlat 
maları ile görsel 
zenginlik kazandın 
lacak çarşı deresi 
nin, Gemlik’in 
vitrini haline 
geleceğini söyledi.

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa’da ulaşımda yüzde 10 luk ikinci indirim
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
okulların açılacağı 
17 Eylül tarihinden 
itibaren geçerli 
olmak üzere 
ulaşımda yüzde 
10’luk ikinci bir in
dirimin yapılacağını 
açıkladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
herkesin zamları, 
döviz ve fiyat 
artışlarını konuş 
tuğu ve fiyat artışı 
yaptığı bir ortamda 
ikinci kez indirim 
müjdesi geldi. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, okullann 
açılacağı 17 Eylül 
tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere 
ulaşımda yüzde 
10'luk ikinci bir in
dirimin yapılacağını 
açıkladı.
2018 yılını *¥0! ve 
Ulaşım Yılı' ilan 
eden Büyükşehir 
Belediyesi, tratıgı 
rahatlatmak ve 
toplu taşımanın 
daha fazla tercih 
edilmesi adına art

arda adımlarını 
atıyor. Geçtiğimiz 
Aralık ayında 
ulaşımda yüzde 10 
ile 17 arasında in
dirim yapan 
Büyükşehir Bele 
diyesi, yeni eğitim 
ve öğretim yılının 
başlayacağı 17 
Eylül tarihinden 
itibaren geçerli 
olmak üzere yüzde 
4 ile 10 arasında 
değişen oranlarda 
ikinci indirimin 
müjdesini de verdi. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş, Ulaşım 
Dairesi Başkanı 
Hakan Bebek ve 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Mehmet 
Kürşat Çapar ile bir
likte Nilüfer Metro

Istasyonu'nda ikinci 
indirim çalışmasıyla 
ilgili açıklamada 
bulundu.
Bürokratlarıyla 
birlikte Acemler 
Istasyonu’nda Bur- 
saRay’a binen 
Başkan Aktaş, 
Nilüfer istasyonu’na 
kadar vatandaşlarla 
sohbet etti. 17 Eylül 
tarihinden sonra 
geçerli olacak in
dirim ile BursalIları 
rahatlatacaklarını 
söyleyen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Bursa'nın sürekli 
ulaşımı, ulaşımın 
yoğunluğunu, 
fiyatını ve kalitesini 
konuştuğunu be
lirtti. Başkan Alinur

Aktaş, bütün 
parametreleri 
düzenleyebilmek 
adına ekip olarak 
yoğun bir gayret 
içerisinde 
olduklarını ifade 
etti. Göreve geldik
ten bir ay sonra 
Aralık ayında 
ulaşımla ilgili yüzde 
10 ile 17 arasında 
değişen oranlarda 
özellikle öğrencilere 
yönelik indirimler 
yaptıklarını hatırla 
tan Başkan Aktaş, 
";Yapılan indirimin 
yanı sıra Ramazan 
ve Kurban bayram 
larında, farklı tarih
lerde yaptığımız in
dirimler ve ücretsiz 
uygulamalar da 
halk nezdinde ciddi 
karşılık gördü. Be
raberinde kavşak 
düzenlemeleri ve 
şerit genişletme 
leriyle trafik, Bur- 
sa'da iyiden iyiye 
rahatlamaya 
başladı. Çalışma 
larımız sürüyor. 
Master planı 
hazırlanıyor. Yapı 
lan tarife değişiklik 
leri, yeni yapacağı 

mız sinyalizasyon 
uygulamalarıyla da 
mevcut kapasitenin 
yüzde 40 fazlasını 
taşıma imkanına 
sahip olacağız"; 
dedi.
Okulların açıldığı 17 
Eylül'den itibaren 
başlamak kaydıyla 
yeni bir indirimin 
daha devreye 
gireceğini 
müjdeleyen Başkan 
Aktaş, ";Raylı sis
temle alakalı normal 
tarifeler 2.40'tan 
2.30'a düşerek, 
yüzde 4'lük 
indirim yapıldı. 
Öğrencilerde ise 
1.50'den 1.35'e 
düşerek, yüzde 
10'luk indirim 
devreye girecek. 
Herkesin zamları, 
döviz ve fiyat 
artışlarını 
konuştuğu, fiyat 
artışı yaptığı bir or
tamda Büyükşehir 
Belediyesi hem 
kalitesini yükselt 
meye çalışıyor hem 
de indirimleriyle 
toplu taşımayı teş 
vik ediyor. Göreve 
başladığımızda 

olduğu gibi şimdi 
de önceliğimiz 
trafik ve ulaşımdır. 
Tüm parame
trelerini rahatlatmak 
için tüm gayretimi
zle çalışıyoruz"; 
diye konuştu. 
Bunun yanında 
birkaç indirim daha 
uygulamaya 
alacaklarını 
açıklayan Başkan 
Aktaş, ";Akçalar, 
Fadıllı, Hasanağa 
Sanayi, Gölyazı, 
Çataltepe, Saitabat- 
Derekızık, Doğancı 
ve Bademli 
hatlarında oto
büslerde yüzde 
26’ 11 k bir indirim 
düzenlemesi 
gerçekleştirdik. 
Yeni eğitim ve 
öğretim döneminin 
hayırlı olmasını ve 
toplu taşımadan 
istifade edecek 
herkese hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum. Yeni in
dirimlerle beraber 
çok daha fazla 
toplu ulaşımın 
kabul göreceğine 
inanıyorum” 
şeklinde konuştu.

Bursa ne kadar yabancı göc aldı?
Türkiye'ye göç 
edenlerin sayısı 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 
22,4'lük artışla 466 
bin 333 kişiyi buldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
geçen yıla ilişkin 
"Uluslararası Göç 
lstatistikleri"ni 
yayımladı. 
TÜİK tarafından ilk 
kez idari kayıtlara 
dayalı üretilen 
verilere göre, 
Türkiye'ye göç 
edenlerin sayısı 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 22,4 
artarak 466 bin 333 
kişi oldu. Bunların 
yüzde 52,3'ünü 
erkek, yüzde 
47,7'sini kadın 
nüfus oluşturdu. 
Türkiye'den göç 
eden kişi sayısı 
geçen yıl 2016'ya

göre yüzde 42,5'lik 
artışla 253 bin 640 
olarak kayıtlara 
geçti. Bu nüfusun 
yüzde 54'ü erkekler, 
yüzde 46'sı kadınlar 
olarak belirlendi. 
Geçen yıl Türki 
ye'ye göç edenlerin 
yaş grubu incelen 
diğinde, 25-29 
yaşlarındakiler 

yüzde 12,3 ile en 
yüksek oranı 
oluştururken, bunu 
yüzde 11,6 ile 20-24, 
yüzde 10,8 ile 30-34 
yaşlarındakiler 
izledi.
Türkiye'den göç 
eden nüfusun yaş 
gruplarına 
bakıldığında, en 
fazla göçün yüzde

15,5 ile yine 25-29 
yaş grubunda 
olduğu görüldü. 
Bunu sırasıyla 
yüzde 14,4 ile 
20-24 ve yüzde 12,3 
ile 30-34 yaş grubu 
takip etti.
- En fazla İstanbul 
göç aldı 
İstanbul, geçen yıl 
166 bin 44 kişiyle 

en fazla göç alan il 
olurken, bu kenti 46 
bin 475 kişiyle 
Ankara, 21 bin 888 
kişiyle Antalya, 12 
bin 31 kişiyle İzmir 
ve 11 bin 191 kişiyle 
Bursa izledi.
İstanbul aynı za
manda 75 bin 849 
kişiyle en fazla göç 
veren il oldu. Bu 
kentin ardından 27 
bin 379 kişiyle 
Ankara, 15 bin 56 
kişiyle Antalya, 13 
bin 946 kişiyle 
Bursa ve 10 bin 353 
kişiyle İzmir 
sıralandı.
- En çok Irak'tan 
göç alındı 
Geçen yıl ülkeye 
gelen yabancı 
uyruklu nüfus 
içinde ilk sırayı 
yüzde 26,6 ile Irak 
vatandaşları 
alırken, bu ülkeyi 

yüzde 10,4 ile Af
ganistan, yüzde 7,7 
ile Suriye, yüzde 5,7 
ile Azerbaycan ve 
yüzde 5,6 ile Türk
menistan takip etti. 
Türkiye'den göç 
eden yabancı 
uyruklu nüfus 
içinde ilk sırayı 
yüzde 20,4 ile yine 
Irak vatandaşları 
aldı. Bunu sırasıyla 
yüzde 7,5 ile Azer
baycan, yüzde 6,7 
ile Suriye, yüzde 4,6 
ile Afganistan ve 
yüzde 4,5 ile Çin 
izledi. "Yıllık göç 
akış istatistikleri" 
olarak tanımlanan 
yurt dışından gelen 
ve yurt dışına giden 
göç bilgileri, TÜİK 
tarafından 31 Aralık 
referans alınarak 
idari kayıtlara dayalı 
olarak ilk kez 
üretildi.
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Araç alacaklar dikkat! Hazır rapora kanmayın
İkinci el otomobil 
alacak kişilerin, 
özellikle internet 
üzerinden satışa 
sunulan araçlarla 
ilgili hazırlanan 
ekspertiz raporla 
rina karşı dikkatli 
olmaları istendi. 
Bursa Oto Galeri
ciler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, AA 
muhabirine, son 
zamanlarda sahte 
ekspertiz 
raporlarıyla ilgili 
Türkiye'nin birçok 
yerinden ciddi 
anlamda şika

yetler geldiğini 
söyledi.
Gelen şikayetler 
üzerine araştırma

yaptıklarını ifade 
eden Yanık, 
"Piyasada isim 
yapmış ekspertiz

firmalarının 
raporlarını kopya 
layan kötü niyetli 
kişiler, daha sonra

bu raporların üze 
rinde bilgisayar 
ortamında oynama 
yaparak yani 
aracın boya, 
değişen parça gibi 
bilgilerini 
değiştirerek kazalı 
veya parçası 
değişmiş olan 
araçları orijinal gibi 
gösteren sahte ra
porlar düzenliyor
lar. Oluşturulan bu 
sahte raporlar, o 
araca ait olduğu 
beyan edilerek 
araç almayı 
düşünen kişilere 
gösteriliyor." dedi.

Yanık, gerçeği 
yansıtmayan 
bu raporlarla 
araç alan kişilerin 
kandırıldığını 
belirterek, 
"Vatandaşlar 
bu sahte ekspertiz 
raporlarına 
güvenerek 
arabaları 
alıyorlar. Bu 
dolandırıcılık 
veya sahtekarlık 
olayıyla ilgili 
bize gelen 
şikayetler 
son zamanlarda 
arttı." ifadelerini 
kullandı.

Hükümet gençlere harçlık verecek!
Özel sektörün nite
likli insan kaynağı 
ihtiyacını karşıla 
mak için sanayi 
doktora programı 
başlatılacak.
İŞKUR'un 
düzenlediği sanayi 
sektörü kurslarına 
katılanlar da 
günlük 45 lira 
harçlık alacak. 
Hükümet, 2023 
yılı hedefleri 
doğrultusunda 
sanayi sektörünü 
güçlendirmek için

önemli adımlar 
atmaya 
hazırlanıyor. 
Bu kapsamda özel 
sektörün nitelikli 
insan kaynağı 
ihtiyacını karşıla 

mak için sanayi 
doktora programı 
başlatılacak, 
Türkiye İş 
Kurumu'nun 
düzenlediği sanayi 
sektörü kurslarına 

katılanlar günlük 
45 lira harçlık ala
cak, korumasız 
buluşlar sanayiye 
kazandırılacak, 
teknolojik talebe 
uygun iş modelleri 
geliştirilecek.

GÜNLÜK 45 
LİRA HARÇLIK 
VERİLECEK 
İşte atılacak 
adımlardan 
bazıları: 
- Özel sektörün 
teknoloji

alanlarında ihtiyaç 
duyduğu doktoralı 
insan kaynağının 
sağlanması için 
sanayi doktora 
programı 
oluşturulacak. 
- Sanayi girdi
lerinin ülke içinde 
üretilmesi için nite
likli ve büyük çaplı 
mekan hazırlıkları 
yapılacak, kamu 
desteklerinde 
öncelik verilecek. 
Yüksek teknolojiye 
dayalı özel sektör 

yatırırhlarının 
artması 
sağlanacak. 
- İŞKUR'un 
sanayi sektö 
rüne yönelik 
kurslarına 
katılanlara günlük 
45 lira harçlık 
uygulaması 
yaygınlaşacak 
- Organize sanayi 
bölgelerinde kreş 
ve gündüz 
bakımevleri 
yaygınlaştı 
rılacak.

Ağustos am enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu ağustos 
ayı enflasyon 
rakamlarını açıkla 
dı. Enflasyon, 
ağustos ayında 
yıllık yüzde 
17,90 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Ağustos 
ayı enflasyon 
rakamlarını 
açıkladı. Buna göre 
Ağustos'ta ayında 
bir önceki aya 
göre yüzde 2,30, 
yıllık enflasyon ise 
yüzde 17,90 oldu. 
Ekonomistler, 
Ağustos ayında 
enflasyonun yüzde

2.15 artmasını 
beklerken, 2018 
yılında ise enflas 
yonun yüzde 
17.95'e çıkacağım 
tahmin ediyordu. 
Temmuz ayında

açıklanan yıllık en
flasyon
ise yüzde 15.85 
seviyesindeydi.
Enflasyon 
verisi öncesi
6.71 TL

seviyesi üzerinde 
hareket eden 
dolar TL, verinin 
açıklamasından 
sonra 6.64 seviye
sine kadar geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ 
MAL VE 
HİZMETLER 
GRUBUNDA

Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Ağustos 
ayında endekste 
yer alan gruplar
dan, ev eşyasında 
%4,56, ulaştırmada 
%4,45, konutta 
%3,85 ve

haberleşmede 
%2,63 artış 
gerçekleşti.

GİYİM VE 
AYAKKABI 
UCUZLADI

Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Ağustos 
ayında endekste 
yer alan gruplar
dan sadece giyim 
ve ayakkabı 
grubunda %1,59 
oranında düşüş 
gerçekleşti.

ULAŞTIRMADA 
YÜZDE 27,13'LÜK

ARTIŞ 
Yıllık en fazla 
artış %27,13 ile 
ulaştırma 
grubunda 
gerçekleşti

TÜFE'de, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre ev 
eşyası %23,76, 
çeşitli mal ve 
hizmetler 
%23,23, gıda ve 
alkolsüz içecekler 
%19,75 ve konut 
%16,30 ile artışın 
yüksek olduğu 
diğer ana 
harcama 
gruplarıdır.

FaSebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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E» alacaklara ^euletten HMiirteli haherl
Son dönemlerde ev 
almak zorlaşınca 
devlet ev alanlara 
destek vereceğini 
açıkladı. Milyon
larca kişinin 
yararlanabileceği 
yeni ev alana devlet 
desteği ile ilgili 
ayrıntılar belli ol
maya başladı. 
Bankada birikim 
yapıp ilk evini alan
lara devlet katkısı 
verilmesi için 
başlatılan konut 
hesabında 13 bin 
vatandaşa ve 81 mi
lyon lira birikime 
ulaşılırken, desteğin 
artırılması ilgiyi de 
büyütecek. 5 yılda 
80 bin lira birik
tirene, devlet de 20 
bin lira ödeyecek. 
EV ALACAKLARA 
DEVLET DESTEK 
VERECEĞİNİ 
AÇIKLADI 
Son dönemde artan 

faiz oranlarıyla bir
likte ev almak ciddi 
anlamda zorlaştı. 
Hal böyle olunca ev 
almak için sıkıntı 
çekenlere "devlet" 
destek vereceği 
açıkladı. Özellikle 
kiradan bir an önce 
kurtulmak ve kira 
öder gibi ev borcu 
ödemek isteyenlerin 
ilgi duyduğu ev 
fiyatları günden 
güne artarken bir 
yandan da kampa
nyalar vatandaşı 
mutlu etti. 2018 yılı 
itibariyle milyon
larca kişinin 
yararlanabileceği 
yeni ev alana devlet 
desteği ile ilgili 
ayrıntılar belli ol
maya başladı.
YENİ EV ALANA 20 
BİN TL DESTEK 
'Konut Hesabı ve 
Devlet Katkısı' 
uygulaması

sayesinde ilk evini 
alacaklara devlet 
tarafından 20 bin 
TL'ye kadar katkı 
sağlanacak.
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan bir düzenle
meyle maksimum 
devlet katkısı tutarı 
da 15 bin liradan 20 
bin liraya yükseltil 
di. Böylece konut 
hesabı açıp birikim 
yapanlar, evlerini 
aldıklarında 20 bin 
liraya varan devlet 
katkısından yarar

lanabilecek. Peki ki
radan kurtulmak ve 
ilk evini almak 
isteyenler için de
vlet desteği şartları 
neler olacak?
DEVLET KATKISI 
İÇİN ŞARTLAR 
NELER?
-Konut hesabı 
bankaların yurt içi 
şubelerinde TL 
cinsinden mevduat 
veya katılım fonu 
hesabı olarak 
açılabilecek.
- Konut hesabı

kesinlikle ortak 
hesap olamayacak 
ve sisteme girenler 
birden fazla 
konut hesabı 
açtıramayacak. 
Bununlar birlikte 
konut hesabına 
düzenli ödeme 
yapmayanlar sis
temden çıkarılacak 
- Ev almak için 
uygulamaya 
katılanlar aylık 
ödeme planında bir 
dönem içerisinde 
her ne sebep olursa 

olsun en fazla 3 
defa ödemeyi yap
mayabilecek.
- Aylık ödemelere 
ilişkin alt sınır 250 
lira, üst sınır 2 bin 
500 lira olarak belir
lendi. Fakat il
erleyen dönemde 
alt ve üst sınır tuta 
rının esnetilmesi ön 
görülüyor.
- Konut hesabı açıp 
birikim yapanlar, ev
lerini aldıklarında 
en fazla 20 bin TL 
devlet katkısından 
yararlanabilecek. 
İLK ÖDEMELER 
NE ZAMAN 
BAŞLAYACAK? 
Uygulamanın 
başladığı Mayıs 
2016 tarihi dikkate 
alındığında, konut 
hesaplarında 
biriken paralara ilk 
devlet katkısı 2019 
senesinde öden 
meye başlayacak.

180 ülkeden 9 milyon turist!
Son yılların turist 
rekorunu kıran An
talya'ya bu yılın ilk 
8 ayında toplam 9 
milyon ziyaretçi 
geldi. 180 ülke ve 
özerk bölgeden 
gelen ziyaretçilerin 
akınına uğrayan 
turizm cenneti, bu 
yıl haritada yeri zor 
bulunan ülkelerden 
bile turist çekti. 
Antalya'nın ağırlıklı 
ziyaretçilerini

Avrupa başta olmak 
üzere komşu ülkeler 
oluştururken, hari
tada bile zor bulu
nan ülke ve özerk 
bölgelerden de 
kente ziyaretçi 
geldi.
Antalya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
verilerinden yapılan 
derlemeye göre, 
yılın 8 ayında (ocak- 
ağustos) kente 
gelen yabancı zi

yaretçi sayısı geçen 
senenin aynı döne
mine göre yüzde 
28,28 artışla 9 mil 
yon 165 bin 352 
kişiye yükseldi.
2017 yılının 8 
ayında Antalya'yı 7 
milyon 144 bin 542 
yabancı ziyaret 
etmişti.
180 ÜLKE VE 
ÖZERK BÖLGEDEN 
ZİYARETÇİ 
Dünyanın en önemli 

turizm destinas 
yonları arasında yer 
alan Antalya'ya 
Japonya'dan 
Rusya'ya, Fransa'
dan İran'a, ABD'den 
Brezilya'ya, Hindis
tan'dan Şili'ye, 
Hong Kong'tan 
Burkina Faso'ya 
kadar 180 ülke ve 
özerk bölgeden zi
yaretçi geldi. 
Ülke bazında 
incelendiğinde zi

yaretçilerin yüzde 
38,45'i Rusya'dan, 
yüzde 16,46'sı Al
manya'dan, yüzde 
6,14'ü Ukrayna'dan, 
yüzde 5,03'ü İn
giltere'den, yüzde 
3,31'i Hollanda'dan 
geldi. Gelen ziya 
retçi sayıları Rus 
ya'dan 3 milyon 367 
bin 152, Almanya'
dan 1 milyon 441 
bin 836, Ukrayna'
dan 537 bin 705, İn

giltere'den 440 bin 
137, Hollanda'dan 
289 bin 501 kişi 
olarak kayıtlara 
geçti. Bu ülkeleri 
287 bin 455 zi
yaretçi ile Polonya, 
192 bin 472 kişiyle 
Kazakistan, 153 bin 
190 kişi ile Ro
manya, 144 bin 596 
kişiyle Belçika ve 
135 bin 468 zi
yaretçi ile Dani
marka takip etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODUSÜu 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.
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186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 00
Yenlkapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
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Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
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KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53L
I

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

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

Nüfus Md.
513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R
Pamukkal* 
DENİZ UÇAĞI

312 oo 2e 
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Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük
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513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

Pagaaua Akmis Seyahat 
METRO

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

524 85 86 DAĞITICILAR

E Süzer Turizm
KanbaroQlu*£aadaç
Anrtur 
Kamil Koç

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58H HASTANELER

MaiK tgııım mua. oıjıoeo
İŞ-KUR 513 7166

B 
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE__________

Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 513 45 46
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81K.

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol sı a *10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz s*i3 1® es
Boyza Petrol S13 01 03
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Çarşamba günü yapılan Belediye Mecils toplantısında, CHP’li üyeler, bir önceki toplantıda grup sözcülerini 
konuşturmayan Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı ilginç bir şekilde protesto ettiler...

Meclisle CHHlenlen lıanılailı pıniBste
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

4. Ulusta Gemlik Zeytini Festivali 
Bu yıl 4.CÜSÜ düzenlenen Gemlik 

Zeytini Festivali başlıyor.
Festivalin amacı, dünyaca ünlü Gem

lik zeytininin tanıtımı.
Festivalin uluslararası olması ise 

Gemlik’in kardeş şehri olan Yunanls 
tan’ın Nea Kios Agos Belediyesi, Ro
manya Novadari belediyelerinin 
katılım. Festival nedeniyle 2 gün önce
den İlçe Merkezi ve bazı caddeler Türk 
bayraklarıyla donatıldı. Sanki milli bir 
bayram kutlanıyor. Devamı sayfa 2’de

CHP’li Belediye Meclis üyeleri, Belediye meclisinin geçen hafta yapılan 
olağanüstü toplantısında, kendilerini konuşturmayan Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı ağızlarına siyah kurdele bağlayarak protesto ettiler. 2’de

İyi Parti İlçe Başkanı partisiyle ilgili devamlı yalan haberler yapan gazeteleri kınadı 

BnıllılamhieriMinıaimlınetttilir' 
İyi Parti Gemlik İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı, yaptığı basın top 
lantısında ilçemizde bazı yerel gazeteler de İyi Partl’nin dağıldığı 
şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, asılsız haber 
yazan gazete sorumlulannı kınadı. Haberi sayfa 2’de

M

tamtaslw
İlçe Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi 
ve Kent Konseyi 
nin organizasyonu 
odalar ve sanayi 
kuruluşlarının 
desteğiyle bu yıl 
4.sü düzenlenen 
Gemlik Zeytini Fes
tivali bugün yaban 
cı kardeş şehir 
temsilcilerinin pro
tokolü ziyareti ile 
başlayacak. Saat 
16.ooda atatük anı 
tına çelenk koyup 
saygı duruşunda 
bulunulacak. Saat 
17.oo de ise Engel
siz Kafe önünden 
başlayacak Festi
val yürüyüşü ile 
devam edilecek. 
Folklor gösterileri, 
fotoğraf yarışması, 
ödül töreni Nida 
Ateş ve mehmet 
Erdem konseri ile 
son bulacak.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ
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Çarşamba günü yapılan Belediye Meclis toplantısında, CHP’li üyeler, bir önceki toplantıda grup sözcülerini konuşturmayan 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı ilginç bir şekilde protesto ettiler... i

Meclis te CHP’ilerden bandajlı protesto
CHP’li Belediye Mec 
lis üyeleri, Belediye 
meclisinin geçen 
hafta yapılan olağan 
üstü toplantısında, 
kendilerini konuştur 
mayan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz’ı 
ağızlarına siyah kur
dele bağlayarak 
protesto ettiler. 
Geçtiğimiz hafta 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
CHP’li grup sözcüsü 
Emir Birgün, sosyal 
konutların şartna 
mesi görüşüldüğü 

sırada, konuyla ilgili 
olarak söz aldı.
Emir Birgün, konuş 
masını yaptığı sıra 
da, Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, “S/z 
nasıl olsa ret oyu 
vereceksiniz’ diye 
rek Birgün’ün konuş 
masını kesti.

SİYAH 
KURDELEYLE 
PROTESTO 
Çarşamba günü 
Eylül ayının ilk ola 
ğan toplantısını 
yapan Belediye

Meclisinde protesto 
için 3 dakikalığına 
Belediye Meciis 
toplantısında CHP 
grubu ağızlarına 
siyah kurdele 
bağladı. Konu hak 
kında konuşan CHP 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi ve Parti 
Sözcüsü Emir Bir 
gün. “Belediye Mec 
lis üyelerini olağan 
üstü toplantıya 
çağırıp, grubumuz 
adına konuşmamı 
gerçekleştirirken 
konuşmam Belediye

Başkanı tarafından 
Antidemokratik

bu uygulamayı tas 
vip etmiyoruz. Bize 
burada konuşma 
yetkisini Belediye 
Başkanı değil, 16 bin 
Gemlikli verdi. Bizi er 
de Gemliklinin bize 
verdiği yetkileri 
vatandaşlarımızı ko
rumak adına sonuna 
kadar kullanmaya 
devam edeceğiz. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın bu 
anti demokratik 

uygulamasını 
kınıyorum” dedi. „ 
“GEMLİKLİLERİN 
HAKKINI 
SAVUNACAĞIZ” 
Belediye Meclisi’nde 
Gemlik’in sesi 
olduklarını ve çalış 
malarını bu yönde 
yaptıklarını belirten 
Birgün, "Belediye 
Başkanımız bizim 
burada sesimizi 
kısmaya çalışsa da 
biz Gemliklinin bize 
verdiği oylar saye 
sinde buradayız. 
Vatandaşlarımızın 

haklarını savunmaya 
sonuna kadar de 
vaıfı edecegik. Bu 
mecliste bizim seki*- 
mizin kısılması, halkı 
m izin sesinin kısıl 
masına eşdeğerdir. 
Belediye Başkanı 
ben yaptım oldu 
anlayışıyla devam 
ederse Gemlik 
kaybedecek. Gem
lik’in kaybedecek 
vakti yok” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
Belediye meclisinde 
gündemde bulunan 
konular görüşüldü.

İyi Parti ilçe Başkanı partisiyle ilgili devamlı yalan haberler yapan gazeteleri kınadı

Bıyıklı,‘7alah haber vapinî
iyi Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Adnan Bıyık 
lı, yaptığı basın top 
lantısında ilçemizde 
bazı yerel gazeteler 
de İyi Parti’nin dağıl 
dığı şeklinde çıkan 
haberlerin asılsız 
olduğunu belirte rek, 
asılsız haber yazan 
gazete sorumlularını 
kınadı. Bıyıklı haberi 
tekzip ettirdiğim' 
ancak, bu hükümlü 
lüğü yerine getirme 
dikleri için yargıya 
başvurduğunu 
söyledi. Belli kişile 
rin gazetecilik adına 
söylenmemiş sözleri 
söylenmiş gibi 
göstererek ayrıca ul- 
lusal basın ajans 
larına göndererek 
değişik yerde yayın 
latmak suretiyle baş 
kalan adına tetikçi 
lik yaptıklarını, top 
lumda yanlış algıya 
yol açtıklarını 
söyledi. Bıyıklı, 
"Basının Muhalefetle 
birlikte çalışıp iktida 
n yönlerdirmek için 
vardı. Basın iktidara 
tetikçilik yapmak için 
yoktur. Basın da bir 
muhalefet partisi 
gibi çalışır, birkaç 
mekanizma aynı 
ABD deki senato gibi 
aynı ABD deki sivil- 
toplum kuruluşları 
gibi. O yüzden baş 
kan her istediğini ya
pamaz haliyle devlet
lerin ciddiyeti de ön 
plana çıkar o yüzden 
dünyayı ABD yöneti 
yor, bunlar mı yöne 
tecek dünyayı. ” dedi. 
Basında çıkan 

haberlerle partisinin 
yıpratılmak istendi 
ğini ve bazı gazeteci
lerin birileri adına 
tetiikçilik yaptığını 
söyleyen Adnan 
Bıyıklı şöyle devam 
etti: “Gemlik İYİ Parti 
Teşkilatı olarak, Türk 
Siyasi yapısının 
vazgeçilemez parça 
sı olan partiler kerva 
nınoâ yentnızı'aıtıfk. 
Malumunuz üzere 
parlamentoda da 
temsil ediliyoruz, 
muhalefet partisi 
olarak iktidan di
namik tutacak ve 
hata yapmaktan 
alıkoyacak partiler
den biriyiz. Ülkelerin 
siyasi mozaiğinde 
muhalefet en az ikti
dar kadar; hatta 
daha da önemlidir 
diyebiliriz. 8 aydır 
faaliyette olan ve 
Türkiye’nin en genç 
siyasi partisi olan 
partimiz, bir takım 
faaliyetlerde bulun 
muş, bir seçim 
süreci yaşamış ve 
Gemlik’imizin bası 
nında çeşitli haber 
ve yorumlar ile yer 
almıştır. Ancak 
ilçemizde yayınla 
nan bazı gazetelerde 
partimizin haberleri 
ne yer verilmediği 
gibi; aleyhimize olan 
ve yalan haberler 
kasıtlı olarak 
yayınlanmıştır.

TETİKÇİ BASINI 
KINIYORUZ 
Bu gazeteler, basın 
ahlak ve ilkelerini 
hiçe sayarak; basın

tarafsızlığını umur
samadan bir kenara 
koyarak, direk has- 
mane tavır içerisin 
de yalan içerikli 
haberleri yayınla 
maktan hiç imtina et
miyorlar. Bir tetikçi 
edasıyla partimize 
yapılan bu saldırıları 
şiddetle kınıyoruz. 
Bunları şimdi tek tek 
irdeleyelim.
Birkaç ay evvel, par
timizi genel seçim
lerden önce sabote 
etmek ve kamuoyun 
da algı oluşturmak 
amacı ile yayınlanan 
“5 kurucu üye istifa 
etti, Gemlik İYİ Par 
ti’de deprem” başlık 
h haberin abartma 
olduğu; bililerinin 
yönlendirmesi ile 
yapıldığı herkesçe 
anlaşılmıştı. Zaten 
Genel seçim sonuç 
larına göre Gemlik’in 
üçüncü partisi konu
muna oturmuş olma 
ıhız buhun eh iyi 
delilidir. İktidar par
tisi dâhil her parti 
de, üyeler arasında 
fikir ayrılıkları olması 
doğaldır. Biz kuruluş 
aşamasında diğer 
partilerden İstifa 
eden yüzlerce kişiyi 

üye olarak kaydettik. 
Bunlar içerisinden 
“adlarını hala açıkla 
yamadığınız” beş 
kişinin istifa etmesi 
meselesini bir “dep 
rem” olarak yansıtıp 
kamuoyunda yanlış 
algı oluşturmaya 
çalışmak gazetecilik 
ahlak ilkeleriyle 
bağdaşır mı?

KATILMADIĞIM 
TÖRENE KATILDI 
DEDİLER
Geçen hafta Celal 
Bayariı anma tören
lerinde, “İlçe Baş 
kanı Adnan Bıyıklı 
törende tek başına 
yer alırken, parti 
içerisindeki muhalif 
ler ayrı olarak hare 
ket etti” satırları ile 
başlayan bir haber 
yapıldı. O tarihte, on 
gün süre ile il dışın 
da bulunmak zorun 
da olduğum için 
törene katılamadım. 
Törendeki örvarıttas 
yonun düzenlenmesi 
için Başkan Yardımcı 
mız Kürşat Beşe’yi 
görevlendirdim. Ken
disi Milletvekilleri 
miz, İl Yönetimi ve 
misafir İlçe Yönetici
lerimizin karşılanma 

sı konusundaki or
ganizasyonu eksik
siz olarak yerine 
getirmiştir. Bu açıkla 
maların ışığında, 
bahsettiğimiz haber 
de yer alan “Kumla 
ve Umurbey Temsil
ciliklerinin bağımsız 
olarak hareket ettiği” 
satırları 4ümü ile -> 
yalan içeriklidir. Bu
rada yapılan partimi 
ze karşı ön yargılı 
düşmanlıktır. Basını 
kullanarak kamuoyu 
nu yalan haberlerle 
yönlendirmek ve algı 
oluşturmaya çalış 
mak suçtur. Parti 
mizce hukuk çerçe 
vesi içerisinde gere 
ği de yapılacaktır. 
Yine aynı gazete de 
24 Haziran Seçimleri 
sonrası Genel Başka 
nımız Sn. Meral 
Akşener’in" istifa 
ettiği ve akabinde 
benimde partiyi bira 
kaçağımı söyledi

satırlar geçmektedir. 
Benim bu yönde 
yazılı ve sözlü her
hangi bir beyanatım 
olmamıştır. Dediko
dularla gazetecilik 
yapılmaz. Ayrıca Sn. 
Akşener istifa etme 

miş, aday olmayaca 
ğını açıklamış ve 
kongreye giderek 
demokrasi dersi 
vermiştir. Kendisi 
tüm delegelerin 
ortak karan ile aday 
gösterilmiştir. Aday 
olmayacağını açıkla 
makla, istifa etmek 
arasındaki farkı ayırt 
edemeyenlerin gaze 
tecfffk yapıyor olma 
sı, güzide ilçemize 
yapılan büyük bir 
saygısızlıktır diye 
düşünüyorum.
Biz, Genel Başkanı 
mızdan, en alt teşki 
lat yapımıza kadar, 
demokrasi örneği ol
makla övünen bir 
partiyiz. Bunu da f 
tüm halkımız bilmek
tedir. Aynı haber met 
ninde geçen “ilçe 
teşkilatına bir baş 
kan adayı dayahidı 
ğı” satırları gerçek 
değildir. Adayımız 
İlçe Teşkilat Divanı 
mızda görüş ülüp 
belirlenmiştir. Bunun 
dışındaki tüm iddi
alar yalandır, karala 
madır, iftiradır. Şimdi 
biz bu açıklamanın 
muhataplarına şunu 
sormak istiyoruz: 
Böylesi yalan içerildi 
haberleri kendileri 
mi kasti olarak 
kaleme almışlardır; 
yokodkendilerini t 

yalanlarla besleyen 
bazı haber kaynağı 
kişiler mi vardır. Bu 
kişileri Gemlik ka
muoyuna açıklamayı 
düşünmekte midir 
ler? Yakışanı da bu 
değil midir?”
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inter bbI taralından araıan zanlı llursa'ıla yalıalaıiâi
Fransa'da 
teyzesinin oğlunu 
öldürdüğü 
iddiasıyla Interpol 
tarafından aranan 
zanlı, Bursa'da 
yakalandı.
Alınan bilgiye 
göre, S.ö'nün. (29)

yaklaşık 1,5 sene 
önce Fransa'da 
teyzesinin oğlu 
C.D'yi öldürdüğü 
iddia edildi. Olay 
sonrası kaçan zanlıyı 
yakalamak için Inter
pol tarafından arama 
kararı çıkarıldı.

Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Suç Önleme ve 
Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri, 
şüphelinin, 
Ortabağlar Mahal 
lesi'nde olduğu 
bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine 
harekete geçen 
ekipler zanlıyı 
gözaltına aldı. 
Zanlı, Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
İnfaz Büro Amirliği 
ekiplerine teslim 
edildi.

Uyuşturucu operasyonu: 
Çok sayıda gözaltı var!
İznik'te düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda 
8 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, İznik'te polis 
ekiplerince bazı 
adreslere eş 
zamanlı uyuşturucu 
operasyonu düzen
lendi. Operas 
yonda metamfe 
tamin ile 16 
gram esrar ele 
geçirilirken, 
8 kişi gözaltındı. 
Emniyette ifadeleri

Yaşlı adanı dikkatsiz 
sürücünün kurhanı oldu!
Orhangazi de 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
yayaya otomobil 
çarptı. Yaklaşık 20 
metre savrulan yaşlı 
adam hayatını 
kaybetti.
Kaza, saat 18.30 
sıralarında, Bursa- 
Yalova yolunda, 
İznik lambaları 
yakınlarında mey
dana geldi. Işık 
ihlali yaptığı ileri 
sürülen Ali N. 
idaresindeki 54 TY 
614 plakalı otomo
bil, ana yolda 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
Hüseyin Kuşlu (66) 
isimli vatandaşa 
çarptı. Çarpmanın 
şiddeti ile savrulan 
yaşlı adam yaklaşık 
20 metre savrulup 
refüje düştü.
Hüseyin Kuşlu 
ambulansla kaldırıl 
dığı Orhangazi De
vlet Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.

alınan zanlılardan 
M.K. (40) adlı şahıs 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan

savcılığa sevA 
edildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Otomobil sürücüsü 
Ali N. gözaltına 
alınırken, kazada 
ölen Hüseyin 
Kuşlu'nun şapkası 
ile gözlüğü otomo
bilin kırılan camının 
arasına sıkıştı. 
Kazaya şahit olan 
vatandaşlar, otomo
bilin kırmızı ışıkta 
geçtiğini ileri sürdü. 
Otomobil sürücüsü 
Ali N. gözaltına 

alınırken, kazada 
ağır yaralanan 
Hüseyin Kuşlu'nun 
şapkası ile 
gözlüğü otomobilin 
kırılan camının 
arasına sıkıştı. 
Kazaya şahit olan 
vatandaşlar, otomo
bilin kırmızı ışıkta 
geçtiğini ileri 
sürdü. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Avrupa'nın en iyi 
uzay ve havacılık 
merkezi olarak 
gösterilen Gökmen 
Uzay Havacılık 
Eğitim Merkezi'nin 
(GUHEM) çatısın 
daki izolasyon 
çalışmaları 
sırasında yangın 
çıktı. İtfaiyenin 
yakında olması se
bebiyle alevler 
büyümeden kısa 
sürede kontrol 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, saat 18.00 
sıralarında 
Avrupa'nın en iyi 
dünyada ise ilk 5 
uzay ve havacılık 
merkezinden birisi 
olarak lanse edilen 
ve geçen yıl 
Ağustos ayında 
temeli atılan Gök
men Uzay 
Havacılık Eğitim 
Merkezi'nin 
çatısındaki 
çalışmalar 
sırasında yangın 
çıktı. Kaynak 
yapan işçilerin

MücNoıınnoıol
İznik'de 
"tırnakçıhk" yön
temiyle yankesici
lik yaptıkları öne 
sürülen 11 kadın 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, ilçe Em 
niyet Müdürlüğü 
ekipleri, İznik'te 
çarşamba günleri 
kurulan pazar 
yerine gelen bir 
grubun yanke 
siciilik yaptığı 
yönünde ihbar

makinesinden 
çıktığı iddia edilen 
kıvılcımın izo
lasyon malzeme 
lerini tutuşturması 
üzerine alevler 
binanın çatısını 
sardı. Yanan 
binanın Afet Koor
dinasyon Merke 
zi'ne (AKOM) yakın 
olması sebebiyle 
ekipler kısa sürede 
olay yerine gelerek 
alevleri kontrol 
altına aldı. Bölgeye 
çok sayıda itfaiye 
aracı sevk edildi. 
Ekiplerin yaklaşık 1 
saat süren çalışma 
sıyla söndürülen 
yangında yarala 
nan kimsenin 
olmaması herkesi

aldı. Harekete 
geçen ekipler, 
"tırnakçıhk" yön
temiyle yankesici
lik yaptığı

belirlenen 11 kadını 
gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgu
lanmak üzere em
niyete götürüldü.

sevindirdi.
Ayrıca, bölgeye 
tedbir amaçlı 112 
acil servis ekipleri 
şevk edildi.
İtfaiye ekipleri 
yangının kesin 
çıkış sebebi ile il
gili araştırma 
başlatırken, polisin 
olayla ilgili in
celemesi sürüyor. 
Yıl sonunda 
açılması planlanan 
ve 200 milyona mal 
olan merkez için en 
büyük desteği 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
TÜBİTAK veri 
yordu.



7 Eylül 2018 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijuter@hotmall.com

4. Uluslarası Gemlik Zeylini Festivali 
Bu yıl M festival programını İncelen 

eliğimizde geçmiş festivallerden pek 
farklılık göremiyorum.
İlk gün kardeş şehir belediyelerinin 

protokol ziyaretleri İle başlayan festi
val, geleneksel yürüyüş, açılış 
konuşması standların açılışı, folklor 
gösterileri ve fotoğraf yarışması ödül 
töreninden sonra Nida Ateş THM kon
seri İle son bulacak.

Cumartesi sabahı Ticaret ve Sanayi 
Oda sınca organize edilen “En Uzun 
Kahvaltı Sofrası” kurulacak İskele 
Meydanından, Atatürk Kordonu’na 
(Balıkpazan’na) doğru.
Diğer festivalde olmayan zeytin ve 

simit ikram edilecek olan bir farklı 
etkinlik.
Bu etkinliğe yabancıların, yani Gem

lik dışından katılım sağlanamazsa 
bence hiçbir önemi olmaz.

Burada amaç, kaliteli Gemlik zey
tinini, sofrada yabancıya tanıtmak.
Kendimiz yer, İçer kalkarız.
Katılım “Bedava sirke baldan ucuz” 

deyişindeki gibi yüksek olur tabii...
Hatta yer kalmaz.
Festivale ne katkısı oiur bilmem.
Çocuklara etkinlikler, 81 ilin genç

lerinin zeytin ağaçları altında buluş 
ması, Arda Türkmen zeytin hasadı, 
sosyal Medya Anne Çocuk Blogger- 
leri ile söyleşi, Kemal Akıt’ın Cihattı 
yolundaki Zeytinliğinde ekmek, 
sucuk ikramı, Agos Belediyesi’nin 
gösterileri ile İkinci gün sona erecek.

Dikkat ederseniz, farklılık sucuk 
ekmek yenen yerin değişmesi, yemek 
yapacak ünlü aşçının farklı olması..

Son gün ise tanınmış bir gastrolo- 
gun ilçemizde söyleşisi yer alıyor.

Bu yıl görev Hürriyet Gazetesi 
yazarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
özel çeşnici başısı Prof.Dr. İbrahim 
Saraçoğlu’na verilmiş.

Geçtiğimiz yıllarda Prof.Dr. Canan 
Karatay katılmıştı festivale...

Festivalde sona doğru çocuk etkin
likleri, halk dansları ve final Mehmet 
Erdem konseri...

Böylece 4.Uluslararası Gemlik zey
tini Festivali İle zeytinimizi tanıtmış 
olacağız. Tabii tanıtabilirsek.

Bunun değerlendirmesini sonra 
yapacağız.

Festivalin tanıtımını İse yandaş 
medya Kanal A’ya verilmiş.

Bakalım ne kadar tanıtacaklar Gem
lik zeytinini.

Dilerim bu festivalden sonra zeytin 
satışla rı yukarı fırlar, harcanan par
alar boşa gitmemiş olur..

Yine de emeği geçenleri kutlamak 
gerekir.

Birkaç gün Gemliklilere farklı bir or
tama yaratıp, eğlendirecekleri için...
Not:
Dolarla ve auro İle birlikte gazete 

basımında kullanılan tüm girdilerimi 
zln fiyatlarının artması nedeniyle, 
gazetemiz bundan böyle cumartesi 
günleri yayınlanmayacaktır. Okuyucu 
larımızM anlayışla karşılaması dileriz

ITE Turkey 
tarafından bu yıl 
26’ncısı düzenle
nen Uluslararası 
Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı 
-WorldFood 
kapılarını açtı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası da her yıl 
olduğu gibi bu 
yılda Fuarda 
üyelerinin katılımı 
ile stant açtı. İstan
bul TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’n 
de başlayan, 8 
Eylül’e kadar 
devam edecek 
fuarda; “Gıda 360 
Deneyimi” kapsa 
mında sektöre 
yönelik işletme ve 
pazar odaklı semi
nerler düzen
lenirken, uluslara 
rası satın alma 
heyetleri de ağırla 
nıyor. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
KOSGEB, Gas- 
tronomi Turizmi 
Derneği (GTD), 
Türkiye Perak
endeciler Fed
erasyonu (TPF), 
TÜGIDERfTüm 
Gıda Dış Ticaret 
Derneği), PAKDER 
(Tarım Ürünleri

Yolda kalan bina yıkıldı
Gemlik Belediyesi, 
kentsel dönüşüm 
projesi kapsamında 
kamulaştırdığı bina 
lan yıkılmaya 
devam ediyor 
Gemlik Belediyesi 
Emlak İstimlâk 
Müdürlüğü, İmar 
planlarında yolda 
kalan Demirsubaşı 
Mahallesi 218 ada 
10 parselde ki 3 
katlı binanın takas 
yoluyla kamulaştı

KAYIP GEMLİK VERGİ DAİRESİNİN 37384026722 T.C. KİMLİK NUMARASINDA KAYITLI 
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYİM. SERİ A 32201 - 32250 SERİ NUMARALI 

1 CİLT FATURAMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 
İLHAN AYDIN

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 

CÜZDANIM11 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. YÜKSEL KABATAŞ

GEMLİKTİCARETBORSASI

Hububat Bakliyat 
İşletme ve Paket 
leme Sanayicileri 
Derneği), MARSAP 
(Marmara Bölge 
Satın alma Yöneti
cileri Platformu), 
PLAT (Özel Markalı 
Ürünler Sanayici
leri ve Tedarikçileri 
Derneği) ve Aşçılar 
Derneği tarafından 
desteklenen fuar; 
gıda zincirini 
oluşturan tedarik 
çiler, perakendeci 
ler ve tüketicilerin 
bir araya geldiği 
bir platform oluştu 
ruyor. Her yıl 
düzenlenen fuara 
katılım oldukça 
yüksek. 500’ün üz
erinde katılımcının 
olduğu, 1300’ün 
üzerinde markanın 
sergilendiği fuara 
200.000 bin üzerin 

rılması tamamladı. 
Ahmet Dural 
Meydanındaki Cius 
AVM binasının arka 
sında bulunan bina 
nın yıkımı yapıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, imar planla 
rında yolda kalan 
mülkün sahiplerine, 
Gemlik Belediye
si’nin şirketi olan 
GEMTAŞ A.Ş 
tarafından Cumhu 
riyet Mahallesi 

de ziyaretçinin ka 
tılması bekleniyor. 
11 farklı ülkeden 
katılımcının bulun 
duğu ve 32 ülke
den ahm heyetle 
rinin katılacağı 
fuarda Gemlik 
Ticaret Borsa 
sı’ndan 10 firma 
bulunuyor.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır “Öncelikle 
fuarın herkese 
hayırlı olmasını 
diliyorum. Biz 
borsa olarak her 
yıl yurt içinde ve 
yurt dışında önem 
li olan fuarlara 
üyelerimizle katı 
hm sağlamaya ve 
Gemlik’imizi ve 
zeytinimizi tanıt 
maya çalışıyoruz. 
Bu yıl farklı bir 
konsept yaparak

Çamlık mevkiinde 
yaptırılan konutlar
dan daire verildi. 
Gemlik’te imar 
düzenlemeleri ve 
şuyulandırma 
çalışmalarıyla yeni 
yollar ve caddelerin 
planlara uygun 
şekilde düzenlen 
diğini ifade eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Yaşa 
nabilir bir şehir 
için, ulaşımdan 

üyelerimizin des 
tekleriyle onlarla 
birlikte fuarda 
stant açtık. Yurt içi 
ve yurt dışı piyasa 
larda pazar payını 
arttırabilmek ve 
yeni müşteriler bu
labilmek için fuar
lar çok önemlidir. 
Fuann ilk gününde 
yoğun bir katılım 
ile karşılaştık. 
Fuarda en çok zi
yaret edilen katılım 
cılardan biriyiz. 
Firmalarımızın 
Gemlik Ticaret 
Borsası çatısı altın 
da yer alması fuar 
ziyaretçileri için 
ayrı bir güven d ir. 
Biz bir meslek ku 
ruluşu olarak bu
rada yer alan 
firmalara garantör 
konumundayız." 
dedi.

yeşil alana, planlı 
ve modem Gemlik 
için çalışıyoruz. 
Gemlik’in bazı böl
gelerinde yaptığı 
mız kamulaştırma 
lar ile birlikte oto 
park alanları oluş 
turma, eğitim alan 
lan oluşturma, yeni 
meydanlar kazan 
dırma, yollan açma 
ve genişletme, 
çalı malan devam 
ediyor." dedi.

mailto:juter@hotmall.com
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TÜRKİYE’DEN GOC EDEN KIŞI SAYISI YÜZDE 42,5 ftfini
2017 yılında yurt 
dışından Türkiye'ye 
göç eden kişi sayısı 
yüzde 22,4 artış 
gösterirken, 
Türkiye’den yurt 
dışına göç eden kişi 
sayısının da yüzde 
42,5 artarak 253 bin 
640 kişiye ulaştığı

görüldü.
Medya takibinin 
öncü kurumu Ajans 
Press, Türkiye* 
deki göç hareket
lerini konu alan 
araştırmayı in
celedi. Ajans 
Press’in Türkiye 
İstatistik

Kurumu (TÜİK) 
verilerinden 
ve medya 
yansımalarından 
derlediği bilgilere 
göre, 2017 yılında 
yurt dışından 
Türkiye’ye göç 
eden kişi 
sayısı yüzde

22,4 artış göster
erek 466 bin 333 
kişiye ulaştı.
Buna karşın, 
Türkiye’den göç 
eden kişi sayısı da 
yüzde 42,5 
artarken, 253 bin 
640 kişiye eriştiği 
saptandı.

Soranlar tespit eMııtıMt müdahale ediliyor

Gemlik Belediyesi 
Muhtarlıklar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 
bünyesinde, özel 
eğitim almış ekipler 
tüm mahalle ve 

sokakları gezerek 
halkın sorunlarına 
çözüm bulmaya 
devam ediyor.
Bu kapsamda son 
olarak, Osmaniye 
Mahallesinde 

vatandaşların 
kapısını çalarak 
dilek ve 
şikâyetlerini 
dinleyen ekipler, 
Hüsamettin Öktem 
Caddesinde bulu

nan boş arsanın 
temizlenmesi için 
gelen talep üzerine, 
sorunu Temizlik 
İşleri Müdürlüğüne 
iletti. Bunun üzerine 
anında harekete 

geçen Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri arsada 
kapsamlı bir temiz
lik operasyonu 
gerçekleştirerek, 
arsaya atılan moloz 

ve çöplerden 
bölgeyi arındırdı. 
Yapılan anında 
tespit anında müda
hale vatandaşlar 
tarafından da takdir 
ile karşılandı.

lemliili Genç Girişimci Bia Bam'e Hamla»
4 Mayıs 2018’de Al
manya’da düzenle
nen Genç Projeciler 
Yarışmasında 
dünya birinciliği 
ödülünü kazanan 
Emre Ak, şimdi de 
“Borwin” isimli pro
jesi ile dünyaca 
ünlü olan İstanbul 
Teknik Üniver- 
sitesi’nin kuluçka 
merkezinin düzenle 
miş olduğu İTÜ 
Çekirdek proje 
girişimcilik 
yarışmasına 
hazırlanıyor, 
ön değerlendirme 
sürecini başarıyla 
tamamlayan Emre 
Ak, İstanbul’da

düzenlenecek olan 
eğitim programına 
dahil olacak. 
Program dahilinde 
Ak’a ofis, mentor, 
laboratuvar, girişim 
cilik eğitimleri,

Ar-Ge fonu desteği 
gibi destekleri 
verilecek.
Henüz 21 yaşında 
üniversite öğren 
cisi olan Emre Ak, 
Borwin isimli 

projesiyle tüm 
dünyada geniş 
yankı uyandırıyor. 
Proje kapsamında 
yakın bir zaman 
içerisinde üretimin 
başlama ihtimalinin 

yüksek olduğunu 
belirten Ak, “Çeşitli 
projelerim ile 8 defa 
Türkiye birincilik
lerim bulunmaktay 
dı, ancak Borwin en 
geniş kapsamlı 
proje oldu, dünya 
birinciliği almam 
projeyi çok ayrı bir 
yere koymamı 
sağladı. Proje dahi 
tinde fabrikalarda 
meydana gelen 
elektrik kontağı 
yangınları % 99,6 
oranında ortadan 
kaldıracağız. Bu 
küçük bir proje 
gibi görünse de fa li
ri kala rın milyon 
dolarlık zararları bu

yangınlar yüzünden
yaşanmaktadır. 
İnşallah üretim 
başladıktan sonra 
tüm dünyada 
fabrika yangını 
terimini artık 
duymayacağız." 
ifadelerini 
kullandı.
İTÜ Çekirdek’in 
eğitim seminerleri 6 
Eylül 2018 tarihi 
itibariyle başlıyor. 
Emre Ak eğitim 
programlarına dahil 
olarak programın 
finali Big Bang’de 
proje birincisi ola 
rak üretim aşama 
sına geçmeyi 
hedefliyor.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Dünyanın tarihi şehirleri Bursa'da buluşuyor
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
'Dünya Tarihi 
Kentler Birliği 2018 
Konferansının 7-9 
Eylül tarihlerinde 
Bursa'da gerçekleş 
tirileceğini söyledi. 
'Dünya Tarihi 
Kentler Birliği'nin 
16. konferansı, 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin ev sahipli 
ğinde, Bursa'da 
gerçekleştirilecek. 
'Küreselleşmenin 
Geleneksel Yaşam 
Kültürleri Üz
erindeki Etkileri' 
teması ile düzen
lenecek olan kon
ferans, dünyanın 
farklı ülkelerinden 
gelecek birlik 
üyelerini Bursa'da 
buluşturacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı Kültür 
ve Turizm Şube 
Müdürlüğü organi
zasyonuyla hayat 
bulan 'Dünya Tarihi 
Kentler Birliği 
Bursa Konferansı', 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen toplantıyla

kamuoyuna 
tanıtıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, tarihi 
buluşmanın heye 
canını yaşadıkla 
rım söyleyerek, 
"Şehirlerin tarihi 
ne kadar kadim ise 
gelecekleri de 
o kadar ihtişamlı 
olur. Bursa'mızın 
tarihi, 8500 yıl 
öncesine kadar 
uzanıyor. Lidya, 
Bitinya, Roma, 
Bizans ve OsmanlI 
gibi farklı 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapmanın 
kazanımları, 
bugünün modern 
şehircilik anlayı 
şıyla yoğrularak, 
tarih yazan şehir 
Bursa'nın cazibe 

merkezi özelliğini 
güçlendiriyor" 
dedi.
Bursa'nın bir tarih 
hâzinesi olduğuna 
değinen Başkan 
Aktaş, "Türkiye 
Tarihi Kentler 
Birliği'nin kurulu 
şunu başlatan ve 
yürütücülüğünü de 
üstlenen Bursa, 
Sağlıklı Kentler 
Birliği'nin kurulma 
sına ve 
geliştirilmesine de 
öncülük etti. 
Avrupa Tarihi Ter
mal Şehirler Birli 
ği'nin ortak üyesi 
olarak Tarihi Ter
mal Şehirler Avru 
pa Destinasyonu'- 
nun bir parçası 
olan Bursa, 2014 
yılında Hanlar Böl
gesi, Orhan Gazi

Külliyesi ve 
Çevresi, Sultan 
Külliyeleri ve 
Cumahkızık ile Un- 
esco Dünya Miras 
Listesi'ne, 998. 
miras alanı olarak 
kabul edildi" di 
yerek, Iznik'in de 
Unesco Dünya 
Mirası Listesi'ne 
girmesi için 
sürecin devam 
ettiğini belirtti. 
Başkan Aktaş, 
Bursa'nın yüzünü 
turizme döndü 
ğünü ifade ederek, 
"Farklı medeniyet
lerin kültürlerinin 

buluşup kaynaştı 
ğı, kadim bir şehir 
olarak Bursa'nın 
sorumluluğu 
büyük. Bursa, 
sanayi, turizm, 
tarih, kültür ve 

tarımın yanında 
daha birçok özelli 
ği bünyesinde 
barındırıyor. Ancak 
turizm bizler için 
kaçınılmaz. Turizm 
konusunda, süreci 
iyi yönetirsek, 
hedefe varacağı 
miza yürekten 
inanıyorum. 
Gayretlerimizle 
Bursa, sanayide ve 
diğer alanlarda 
olduğu gibi tur
izmde de ülkemizin 
lokomotif şehirler 
den biri olacaktır" 
diye konuştu. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin bu nok
tada sorumlu 
luklarını yerine 
getirdiğine deği 
nen Başkan Aktaş, 
"Dünya Tarihi 
Kentler Birliği 
Konferansı da bu 
etkinliklerden 
biridir. Başkanh 
ğım Kyoto Beledi 
yesi'nin yaptığı 
birliğe 2009 yılında 
katıldık. 1994 
yılında kurulan, 65 
ülkeden 116 üyeye 
sahip olan birlik, 
üye belediyeler 
arasındaki kültürel 
alışverişi 
sağlarken, kültür 

ve turizme dayalı 
işbirliklerini 
arttırma yönünde 
de çalışmalar 
yapıyor" dedi. 
Tarihi geçmişi 
olan, tarihi mirasın 
dünya turizmine 
kazandırılması 
noktasında önemli 
çalışmalar yapan 
ve bu konuda 
uluslararası 
tecrübeye sahip 
belediyelerin 
birliğe üye 
olabildiğini ifade 
eden Başkan 
Aktaş, "Dünya Tar
ihi Kentler 
Birliği'nin üyeler 
arasında bilgi 
birikim 
paylaşımıyla bir
likte, şehirlerin 
refah seviyelerini 
yükseltme ve 
kültür ve turizme 
dayalı işbirlik 
terinin artırılmasını 
sağlama hedefiyle 
yapılan çalışma 
larla takdire 
şayan...Bursa 
olarak bu çalışma 
ların bir parçası ol
maktan onur 
duyuyoruz ve ciddi 
istifade edeceği 
mizi düşünüyoruz" 
açıklamasını yaptı.

lıı. linin, Bursa Hm Basianlısı'na yenilen aday
Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gür 
kan Altun, aynı 
göreve yeniden 
aday oldu. 
Meslektaşlarıyla 
kahvaltı yapan ve 
adaylığını ilan 
eden Altun, "Daha 
yapacak çok işimiz 
var" dedi. 
Av. Gürkan Altun, 
adaylık açıklama 
sim Adliye 
yakınındaki bir lokantada yaptı. Altun,

konuşmasında 
mesleki sorunların 
çözümü, avukat
lara yönelik 
saldırılar, Bursa 
Barosu'nun 
faaliyetlerini ve 
Bursa ve yurt 
genelinde müdahil 
oldukları davaları 
anlattı. Altun, 
"Bursa Barosu'nda 
nöbet sırasının 
bize geldiğinin 
farkındalığıyla

aday olduğumuz 8- 
9 Ekim 2016 tari
hindeki genel 
kurulda çoğunlu 
ğun teveccühüyle 
göreve getirildik. 
Geniş açıdan 
baktığımızda iki yıl 
göz açıp kapayın 
caya kadar geçti. 
Meslektaşlarımız 
için, savunma 
mesleği için ve 
Bursa Barosu için 
daha yapacağımız

çok şey var. 
Bunun için 13-14 
Ekim 2018 tarih
lerinde yapılacak 
Bursa Barosu 
Olağan Genel Ku- 
rulu'nda 
meslektaşlarımın 
karşısına yeniden 
başkan adayı 
olarak çıkacağımı 
duyuruyor, 
katıldığınız için 
hepinize teşekkür 
ediyorum" dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER Ü’YGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Siber fırsatçılar, 
Türkiye’de dövizde 
ki dalgalanma ne
deniyle yükselen 
ekonomik merak ve 
duyarlılığı, kendi 
faydalarına çevirm
eye çalışıyor. Türk 
bankacılık 
müşterilerini hedef 
alan siber hırsızlar, 
“döviz hesabınızın 
dökümü ektedir** ya 
da “Adınıza şu 
kadar döviz alındı** 
gibi gerçek dışı 
mesajlarla, kişileri 
sahte ve virüslü 
sitelere yön
lendiriyor.
Türkiye, yeni bir şunları söyledi:

karşı karşıya. Özel
likle Kurban 
Bayramı sonrasında 
Türkiye’nin önde 
gelen bankalarının 
müşterilerini hedef 
alan kandırma (olta) 

mesajları daha sık 
görülmeye 
başlandı. Bilgi 
güvenliği kuruluşu 
ESET, bu tür 
mesajlarla ilgili 
uyarıda bulundu. 
“Güncel gelişme ve 
olaylardan çıkar 
sağlamayı alışkanlık 
haline getiren siber 
hırsızlar, bu kez 
Türkiye 
ekonomisindeki 
hareketliliği kullan
maya odaklanmış 
görünüyor” diyen 
ESET Türkiye 
Teknik Müdürü 
Erkan Tuğral, 

döviz ve para 
piyasalarındaki 
hareketliliği büyük 
dikkatle takip 
ettiği bu dönemde, 
kullanıcıların e- 
posta adreslerine

ve SMS kutu 
larına şöyle 
mesajlar gelmeye 
başladı: Tüm kart 
aidatınız geri 
ödenecek, döviz 

adınıza şu kadar 
döviz alındı veya 
satıldı, döviz hesabı 
dökümünüz ektedir, 
büyük promosyon, 
hesabınıza ekstra 
puan.”

Mesaj ekteki 
dosyaya veya 
virüslü siteye yön
lendiriyor 
Erkan Tuğral’ın 
verdiği bilgiye göre, 

lerakile 
t yaratan

söz konusu 
mesajlar, kişileri 
genellikle mesajın 
eklentisinde yer 
alan dosyayı aç
maya yönlendiriyor. 
Ya da bu konuda 

bilgi alabileceğinizi 
bildiren, hatta ilgili 
bankanın kısmen 
adını da içeren 
sahte bir web site
sine yönlendiriyor. 
Iştfc 
aşamada kullanıcı - 
eğer proaktif bir in
ternet güvenliği 
yazılımı bulundur- 
muyorsa - virüsü 
kendi elleriyle 
bilgisayarına veya 
telefonuna

bulaştırmış oluyor. 
Ekli dosyadaki veya 
sahte web sitesin
deki truva atı sis
teme bulaşıyor. 
Kimlik avı 
gerçekleşiyor veya 
fidye yazılımı (ran
somware) 
bulaştırılıyor 
Bu aşamadan 
sonra siber 
fırsatçılar iki soy
gun yöntemi tercih 
ediyor. Bazdan 
sahte bankacılık 
siteleri üzerinden 
online oturum açma 
bilgilerini talep 
ediyor ve kişilerin 
doğrudan hesabına 

tolocker tarzı fidye 
yazılımları ile bil
gisayar dosyalarını 
kilitleyerek, 
kullanıcılardan fidye 
talep etme yoluna 
gidiyor.

Kamuda yem donem!
Bakan Albayrak’ın 
imzasıyla tüm kamu 
kuru mlarının 
araç envanteri 
çıkarılıyor. 
Araçların sınıfları 
düşürülüp sayılan 
azaltılacak. 
Türkiye’de üreti 
tenlerin kullanımı 
zorunlu olacak 
Türkiye kur üz- " ’ 
erinden yürütülen 
ekonomik kuşatma 
operasyonuna 
karşı dimdik

ayakta dururken 
hükümet, devlet 
harcamaları ve mali 
disiplini kontrol 
altında tutacak tar
ihi bir adım daha 
attı. Milyonlarca 
vatandaş altınını, 
dövizini bozdu 
rarak ülkesine sahip 
çıkarken devlet de 
her alanda kemer’ ’ 
sıkma karan aldı. 
Tasarruf önlemleri 
kapsamında çok sık 
gündeme gelen 

kamu araçları ile il
gili kapsamlı 
çalışma başlatıldı. 
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat 
Albayrak’ın 
imzasıyla tüm 
kamu kurumlanma 
bakanlıklar, 
bağlı ilgili 
kuruluşlar, KİTler 
ve belediyeler 
den sahip oldukları 
ve kiraladıkları araç 
envanterleri istendi. 
ENVANTER

ÇIKARILIYOR 
Araçların hem 
sınıflarında hem de 
sayılarında ciddi bir 
tasarrufa gidileceği 
öğrenildi. Berat 
Albayrak imzalı 
yazıda, tüm kamu 
kuruluşları, 
bakanlıklar, 
belediyelerden ve 
Kit’lerden 
14 Eylül’e kadar 
gerekli listeyi 
göndermeleri is
tendi.

Böylece ilk defa 
kamu ve 
belediyelerin sahip 
olduğu araçlarla il
gili net fotoğraf or
taya konulmuş 
olacak.
ÖNCELİK YERLİ 
ÜRETİM
Bakan Albayrak’ın 
bütçede başlatılan 
tasarruf hamlesine 
2019’da da devam 
edeceklerini 
açıklamasının 
ardından, belli alan

lardaki harcama 
alışkanlıklarında 
kurallar getirilecek. 
Kamu araçları önce
likli konu olarak 
ele alınırken, 
araçların hem 
sınıflan düşürüle 
cek hem de araç 
sayılan azaltılacak. 
Bütün kurumlar ve 
belediyelerde 
Türkiye'de üre 
tilen araçların 
kullanılması zo 
runlu hale gelecek.
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER* DENİZ OTOB JsIT

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polla Karakolu 
Gar. Kem.

110
155
180

813 10 M 
51318 70
513 12 06

513 10 51
513 10 63
513 20 64
513 10 28

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

DBMİZ UCA4I

HAHMBSI

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.BAI.9ef. 
MIHI Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayel lan 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
TapuSId. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd.

D avlat HuUnnl 
Sahil Dav. Hast

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

K&rfez Tsksl 
Çınar Tsksl 
Güven Taksi 
Gemlik Tsksl 
Manastır Taksi

513 24 67
513 32 40

121
186

513 45 03
514 00 05
513 12 56
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 06
513 11 33
513 10 05
513 37 42
513 15 07

513 13 54
524 85 86
513 10 52

IŞ-KUR_______
BELEDİYE

51» 1» 49

Santral
Başkanlık

51345 21-23
5134520

Bursa 
Mudanya 
Yenlkepı ı
Yalova 
İDO İmam Aalan 
Dinlenme Too.

544 »0 60
(218) 516 12 12
(226) 011 13 23

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
B.klhla.r

(226) 814 10 20

(262) 666 60 31

_________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büe Terminali (18 Hat)

DAMITICILAR

GEMDAŞ 
Aygez 
Ha6aş 
Mogaz

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı Igl, Md. 
8u Anza

514 57 M
513 23 25 

513 4521-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Mllangez 
Habaşgaz 
Yani Llkltgez 
BP Gaz
Bütünler Llkltgaz
Akgagaz 
Totalgaz
Akoan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaa

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

513 20 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 50
513 45 46
513 65 00
514 50 81
513 80 00
514 88 70

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6172 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmall.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

16.36-20.4^ 
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15-
18.30-.20.45 
5133321

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

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

YİĞİT^iÎnŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%l_26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 8.000TL

Fiyatlarımıza^ 
Eğitim, yemek, yay mlaı 

. kıyafetler dahildir.
%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU U.750TL

ve Özeri \
/ eğitim bursu 1 

in okulumuza J

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250TL

15.26-20.00=%10 EĞİTİM BURSU 12.750TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 29 97
GE* İLİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytip Hali No: 24 Gemlik,'BURSA 

k Tel: 0.224 513 06 77--Fax: 513 30 30 '

4.Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali görkemli törenlerle kutlandı. Festival yürüyüşü ilgi gördü.

iimiiihm
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

FESTİVAL ÖZERİNE
Bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslarara 

sı Gemlik Zeytini Festivali dün ak 
şam yapılan konserle sona erdi.

Gemlikliler, 3 gün boyunca renkli 
etkinliklere tanıklık ettiler.

Bu yıl 7-8-9 Eylül günlerine alınan 
Festivalin hatırlarda kalacak en 
önemli etkinliği Festival Yürüyüşü 
ve açılışı oldu bence.

Bu yazıyı yazarken final konseri 
daha başlamadığından, konserle il
gili yorumda bulunamayacağım ama 
her festivalde olduğu gibi bu konser 
ler de büyük ilgi görüyor. Dev.4’de

4. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, 3 gün süren etkinliklerle dün akşam yapılan Mehmet 
Erdem konseriyle sona erdi. Cuma günü, Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi önünden başlayan 
Festival Yürüyüşüne bu yıl TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılması, medyada festi
valin tanıtımında olumlu etki yaptı. Geçtiğimiz yıllara göre festivale katılımın bu yıl daha fazla 
ilgi gösterilmesi ilçe halkının 3 gün renkli etkinlikleri izleme ve eğlenme olanağı sağladı. 
Zeytin stadlarının artışı, 2.5 kilometre uzunluğunda kurulan zeytin simit -çay sofrası, Nida 
Ateş ve Mehmet Erdem Konserleri, çocuk oyun etkinlikleri, Kemal Akıt çiftliğinde Arda Türk
men söyleşisi ve sucuk ekmek partisi, Hamidiye Köyünde Dr. Ender Saraç ile zeytin ve 
zeytinyağının sağlığa etkileri konuşmaları, sünnet şöleni, Navodari ve Argos belediyelerinin 
folklor gösterileri ile Gemlikliler 3 gün boyunca hoş saatler geçirdi. Haberleri iç sayfalarda

TRAFİK SİGORTASI 1
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

+90 532414 3628 
+9022451222 39
+902245122238
+90 850 304 22 39 ® erdogansaglik@hotmail.com

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ 

, SAĞLIK
S İG □ RT3CILIK

A »İDRARTAHLİLİ 
• KAN TAHLİLİ 
»RÖNTGEN 

AF g »ULTRASON 
Mİ 11 • UCUZ MAMA

»KISIRLAŞTIRMA 
HANVET »OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com
Khanvetclinicgemlik © hanvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.eom
2vww.gemlikk0rfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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4,Uluslararası Gemlik Zeytini Festivaline
Bu yıl 4. sü düzen
lenen Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali Cuma 
günü başladı. 
Festivalin ilk günü 
saat 10.00 da ilçe 
mize gelen konuk 
Navodarı ve Nea 
Kloş Argos Beledi 
ye Heyeti, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş’u Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’ı ziyaret ettiler. 
Saat 16.oo da ise 
Atatürk Anıtı’na çe
lenk konarak saygı 
duruşunda bu
lunuldu, istiklal 
Marşımız söylendi. 
FESTİVAL 
YÜRÜYÜŞÜ 
Festival yürüyüşü 
ne katılan Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisar 
cıklıoğlu festivale 
damgasını vurdu. 
Gemlik girişindeki 
Uludağ Universi 
tesi Sunğipek 
Yerleşkesi önünden 
başlayan Festival 
Yürüyüşü’ne bin
lerce kişi katıldı. 
İstiklal Caddesi üze 
rinden İskele Meyda 
nı’na kadar devam 
eden yürüyüş korte
jinin başında Gem
lik Şahintepe Motor 
Sporları Kulübü 
motorlu ekibi 
ardından 81 ilden 
gelen gençlerin 
bayraklı yürüyüşü, 
atlar, Bursa Mehter 
Takımı ardından da 
protokol üyeleri, 
TOBB Birliği Baş 
kanı Rifat Hisarcık 
lıoğlu, Bursa Mil
letvekilleri Hakan 
Çavuşoğlu ve

Mustafa Esgin, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Paşa Ağdemir, 
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
muhtarlar, sivil 
toplum kuruluşla 
rının başkan ve yö
neticileri, Borusan 
Gemlik Kampüs

Koordinatörü Ser
dar Özkaleli, 81 
ilden gelen gençlik 
temsilcileri, kardeş 
şehirler Yunanistan 
Nea Kios Argos 
Belediye Meclisi 
üyeleri, Romanya 
Novadari Belediye 
Başkan Yardımcısı 
ve Meclis üyeleri, 
komşu ilçelerin 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları başkan ve 
yöneticileri vatan 
daşlar ve üreticiler 
katıldı.Halkın sevgi 
göste rileri arasında 
İskele Meydanı’na 
gelen kortej, Festi
val kapısında festi
valin açılışını 
yaptılar. Protokol 
burada açılan zeytin 
stand larını tek tek 
gezdi. Daha sonra 
4. Uluslararası

OK
Gemlik Zeytini Fes
tivali ile ilgili Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır, konuş 
ma yaparak Gemlik 
zeytinini dünyaya 
tanıtmayı amaçladık 
larını, bu nedenle 
Borsa olarak Gem
lik Zeytininin Coğ 
rafi işaretini alarak 
satışlarda ambalaj 
üzerinde kullanıl 
maya başlandığını 
söyledi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Paşa 
Ağdemir, "Zeytin 
tarihi kaynaklarda 
dikilen ilk ağaç 
olarak dikildiği 
söylenmektedir. Bu 
ağaç aynı zamanda 
4 büyük kitapta da 
adı geçmektedir. 
Gemlik halkımızın 
temel geçim kayna 

ğıdır. Bern bölge 
hem de ülke ekono 
misine sayısız 
katkıları bulunmak 
tadır. Dünyanın en 
kaliteli sofralık zey
tini bu coğrafyada 
yetişmektedir. Bu 
değerli Gemlik zey
tininin yanında 
Gemlik diğer ekono 
mik dinamikleri ile 
de göz doldurmak 
tadır. Gemlik zeytini 
uzun yıllar içinde 
kendi marka 
değerini yaratmıştır. 
Bu marka değerini 
milyonlarca lira 
para versek bile 
yakalayamayız. Bu 
nedenle Gemlik 
halkı ile beraber bu 
Gemlik zeytininin 
marka değerini hep 
beraber daha yukan 
lara birlikte taşıma 
lıyız. Türkiye’nin 
belli başlı sanayi 
tesisleri işlem 
hacmi bakımından 
içinde birçok dün 
yaca bilinen sanayi 
tesislerini barındı 
ran Serbest Bölgesi 
dünya ile rekabet 
edecek limanları ile 
Gemlik önemli bir 
değerdir” dedi.
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz ise 
"Dünyanın en güzel 
sofralık zeytini 
Gemlik’te üretiliyor. 
Biz de zeytinimizin 
değerini dünyaya 
tanıtmak için bu 
festivali gerçekleş 
tiriyoruz. Her geçen 
gün festival daha 
büyük katılımla 
kutlanıyor. 
Gördüğünüz gibi 
bütün Gemlik bu
rada, STK, muhtar
lar, dernekler, 
odalarımız bu festi
valin yanında ve 
içinde. Bu coşkuyu 
yaşatan herkese 
çok teşekkür ediyo
rum” dedi 
Zeytinin sağlık 
demek, bereket 
demek, barış demek 
olduğunu ifade 
eden Yılmaz, "Zey
tinin başkenti Gem
lik’te bütün dünya 
ya barış diliyorum. 
Sağlık diliyorum, 
işlerinde bereket 
diliyorum. İnşallah 
herkes bu güzel 
gıda maddesini her 
sabah kahvaltıda 
bulundurmak sure 
tiyle yer ve sağlı 
ğına kavuşur” 
dedi. Devamı 3’de
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Festivale katkı sağlayanlara plaket verildi. Çay Bahçelerinin önüne zeytinli simitli en uzun kahvaltı sofrası kuruldu.

HlsarcıMıoğlu damgasını arda

HİSARCIKLIOĞLU 
KONUŞUYOR 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
"Körfezi adeta 
elmas bir gerdanlık 
gibi saran Gemlik’te 
sizlerle birlikte ol
maktan mutluyum. 
Zeytinin başkenti 
olan Gemlik zeytine 
değer katıyor. 
Dünyanın en iyi 
sofralık zeytini bu
rada. Sadece üret
mek yetmiyor. Aynı 
zamanda dünyaya 
açmak lazım. Gem
lik şimdi bu vizyon 
la hareket ediyor. 
Birlik ve beraberlik 
içinde hareket etme 
nizden dolayı sizleri 
kutluyorum. Sizler, 
her işinizde bu 
birlikteliği muhata 
za ederseniz, 
güçlükleri 
aşarsınız. Gemlik 
İ 3 milyar dolarlık 
ticari hacmi ile 
Türkiye’de ilk üçte 
yer almaktadır. 
Şimdi sıra Gemlik 
zeytininin Avrupa 
Biri iği’ne tescil et
tirmekte. Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği olarak bizler 
sizlere her türlü 
desteğe açığız. Fes
tivalimiz hayırlı 
olsun’’ dedi.
Daha sonra Hisar 
cıklıoğlu’na, festi
vale destek veren 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Hasan 
Yıldırım ve Ticaret

* % rj

Borsası Başkanı 
Özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan’a katkıların 
dan dolayı Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim 

tarafından plaket 
verildi.
Festival, Gemlik 
Kılıç Kalkan Ekibi, 
ardından Yu
nanistan Nea Kios 
Argos, Navodarı’nin 
yerel halk oyunları 
ile devam etti.

Daha 
sonra Halk 
Müziğinin ünlü sesi 
Nida Ateş, türkü
leriyle Gemliklileri 
coşturdu. 
EN UZUN SİMİT 
SOFRASI 
Uluslararası 4.

Gemlik Zeytini 
Festivalinin ikinci 
gününde saat 
10.oo da Gemlik 
Belediyesi’nin 
İskele Meyda nı ve 
çay bahçele rinin 
önünde kurduğu

en uzun simit 
sofrasında, simit, 
Gemlik zeytini, 
Gemlik zeytinyağı 
ve çay ile binlerce 
vatandaş sabah 
kahvaltısında 
buluştu.
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Güne Bakış CHP’nin kurulusunun 95. wlı kutlanflı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

FESTİVAL ÜZERİNE...
Geçtiğimiz yıllarda yapılan festivaller de 

sivil toplum kuruluşlarının katılımının 
eksikliğinden yakınmalar gelince, bu yıl 
tertip komitesi yaptığı toplantılarda başta 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsa 
sı’nın bu etkinliğe daha aktif katılmasını 
sağladılar.

Çünkü, zeytin her ne kadar Gemlik’in bir 
sembolüyse, bu işten ekmek yiyen kesim
ler üreticiler ve üreticin ürettiği zeytini 
pazarlayanlar oluyor.

Böyle olunca, festivallere üreticileri ve 
satıcıların etkin katılımın sağlanması 
gerekmez mi?

Bu yıl bir nebze bu sağlandı.
Üreticilerin yine festivalde etkin yer aldığı 

söylenemez.
Açılan zeytin standlarını gezdiğinizde, 

ilçemizde Köy Kalkınma Kooperatiflerini 
buralarda görmek isterdik.

Benim gözlemime göre, yalnız Adliye 
Köyü Kalkınma Kooperatifi standı vardı 
Festival alanında...

Zeytinin tanıtımının amaçlandığı bir festi
val düzenleniyorsa, bu işten ekmek yiyen 
tüccarlarında katılımı olmalıydı.

Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre katılım biraz 
daha fazlalaşmış.

Standları gezen vatandaşlara yağlı 
ekmek, zeytin ikramları ilgi gördü.
Asıl önemlisi Ticaret ve Sanayi Odası ve 

Ticaret Borsası yöneticilerini bu yıl taşın 
altına ellerini daha etkin koyduklarını göz 
ledik.

Her şeyden önde iş dünyasının duayeni 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu, bu fes
tivalde konuk olarak getirilmesi bir 
başarıdır.

Hem Oda yöneticilerini hem de Sayın 
Hisarcıklıoğlu'nu bu çağrıya destek ver
mesi nedeniyle Gemlikliler adına kutluyo
rum.

Rifat Hisarcıkhoğlu’nun katılımı Festivale 
renk kattı, ranıtlmnm KaiXisayikul:

Hisarcıkhoğlu, Gemlikli iş adamlarımıza 
moral verdi, onlarla oldu. Bizden sonra 
Gedelek Turşu Festivaline de katılarak 
OrhangaziYıieri de sevindirdi.

Bakanlardan birini festivalde görmek is
terdik, ancak bunu göremedik.

Kardeş şehirlerden Romanya Navodari ve 
Yunanistan Nea Kloş Argos belediye 
başkanlarının festivale katılmaları, folklor 
ekipleriyle gösteriler yapması iki ülke ile 
olan kardeşlik bağlarının daha çok pekiş 
meşine neden oldu.

Fotoğraf yarışması ödüllerinin verilişi, 
çocuk etkinlikleri, Arda Türkmen, Ender 
Saraç katılımı, ünlü ozan Nida Ateş kon
seri, sünnet şöleni, Mehmet Erdem kon
seri, folklor gösterileri en uzun simit 
sofrası etkinlikleri ile renkli 3 gün yaşadık.
Bir de bu festivallerle hiç ilgisi olmayan 

mehter takımının getirilmesi ve atlı birlikler 
yerine köylüler atları ve küfeleriyle yürü 
yüşe katilmiş olsalardı, daha iyi olurdu. 
Tabii zeytini birllerlne tanıtamadık ama 
Gemlikliler gönlünce hoş zamanlar geçir 
diler. Em iıl geçenlere teşekkürler...

CHP’nin kuruluşu 
nun 95. yılı ilçemiz 
de düzenlenen 
törenle kutlandı. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, CHP yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Gençlik ve Kadın 
Kolu yöneticileri 
ve partililer ile 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Sertaslan katıldı. 
Pazar günü saat 
12.oo de Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunumu ile 
başlayan törende 
saygı duruşunda 
bulunulduktan 
sonra, İstiklal 
marşımız okundu. 
Daha sonra CHP 
İlçe Başkan Yardım 
cısı Gülru Gencer, 
günün önemini be
lirten bir konuşma 
yaptı. Gencer 
konuşmasında, 
CHP’ye gönül 
veren kökleri Kuv 
va-i Milliye’den 
alan, ilk kurultayı 
sayılan Sivas Kong 
resinde ‘vatan bir 
bütündür parçala 
namaz’ diyenlerin 
devamı olarak 
niteledi. Gencer 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Cumhuriyeti ku 
ran, ülkeyi ayağa 
kaldıran, köy en
stitülerini kuran, 
reformlar gerçek 
leştiren, ülkenin 
dört tarafını demir 
sığlarla ören, fabri 
kalar kuran, cum 
huriyeti ayağa 
kaldıran, Kıbrısh 
Türkleri zulümden 
koruyan, işçiye 
grev hakkı tanıyan, 
toprak işleyenin su 
kullananın diyerek 
çiftçilerimize des 
tek veren ülkemi 
zin yıkılmaz kalesi 
olan Cumhuriyet 
Halk Partimiz 95 
yaşında! Kutlu 
olsun.”

EZİLENLERİN 
SESİYİZ 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin ezilen 
vatandaşın sesi 
olduğunu belirten

Gencer, “Dün 
savunduğu doğru 
lan bugün de savu 
nan, Türkiye’nin 
daima muasır 
medeniyetler se
viyesine çıkmasını 
sağlayan partimiz 
95 yılın verdiği 
devlet terbiyesi, 
yönetim tecrübesi 
ile yoluna hiç dur
madan devam 
etmiştir ve edecek
tir. Bundan hiçbir 
vatandaşımızın 
şüphesi olmasın. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi halkın se
sidir; Asgari ücre 
tin artmasını sağla 
yan, emeklinin 

derdiyle dertlenen, 
ezilen vatandaşın 
sesiyiz biz, bugün 
olduğu gibi yarın 
larda da her türlü 
haklı mücadelenin 
tam ortasındayız” 
dedi.

YORULMAYIZ 
YILMAYIZ 
Mücadele olduğu 
sürece CHP’nin 
var olacağının be
lirten Gencer, 
“Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin temeli 
adeta Türkiye 
Cumhuriyeti gibi 
sapa sağlam ve 
dayanıklıdır, salla 
nır ama yıkılmaz,

altını oymaya çalış 
salar da devrilmez. 
Mücadele olduğu 
sürece bizler, 
vatandaşlarımızın 
hakkınız savun
mak, adaletin öne
mini vurgulamak 
için gerekirse 500 
km yürürüz ama, 
bir gün yorulmayız 
ve yılmayız’* dedi. 
Gencer, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
“Atatürk’ün iki 
büyük eserinden 
biri olan Cumhuri 
yet Halk Partisi’nin 
gençlerin omuzla 
rında yüksel ece 
ğine inanıyoruz. 
95 yıllık dev çınar 
dır bizim partimiz, 
her daim yeni 
dallarla filizlenen 
Partimizin 
95. yılını kutluyor, 
hak, hukuk ve 
adaletin arkasında 
eskiden olduğu 
gibi şimdi de 
dimdik duraca 
ğımız yıllar 
diliyorum” 
CHP’liler daha 
sonra topluca yeni 
çay bahçelerine 
giderek katılımcı 
lara çay ikramında 
bulundular.

Facebook sayfamıziGemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa Barosu, 3 Temmuz 1979 günü öldürülen gazetemiz Sorumlu Müdürü Mehmet Cengiz Göral anısına düzenlediği, 
“Özgürlük, Demokrasi ve Adalet” konulu makale yarışmasını gazeteci Tv programcısı Fırat Yılmaz “Rüya” adlı makalesiyle kazandı.

Ov. M.Cena İz Göral makale nansması sonuclantlı
Bursa Barosu’nun, 
3 Temmuz 1979 
tarihinde öldürülen 
Av. Cengiz Göral 
anısında düzenle 
diği makale yarış 
ması sonuçlandı. 
Yarışmada 
birinciliği Fırat 
Yılmaz kazandı. 
Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Bursa Baro
su’nun teröre kur
ban giden üyelerin 
den Av. Cengiz 
Göral’ı her yıl Gem- 
lik’e bağlı Adliye

Köyü Mezarlığı’nda 
ki mezarı başında 
andıklarını 
hatırlatarak, “Cen
giz Ağabeyimizi an
makla kalmayıp, 
öldürüldüğünde 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin Sorum 
lu Müdürü olmasın 
dan ötürü adına bir 
de makale yarışma 
sı düzenledik.
4 Temmuz 2017 tari
hinde, yine Gemlik’ 
te uğradığı silahlı 
saldın sonucu şehit 
verdiğimiz Av.

Özgür Aksoy adına 
da şiir yarışması 
düzenlemiştik. 
Bursa Barosu, iki 
değerli üyesini hiç

bir zaman unutma 
yacaktır” dedi. 
Altun’un verdiği bil
giye göre, Av. Cen
giz Göral anısına 
düzenlenen 
“Özgürlük, 
Demokrasi ve 
Adalet” konulu 
makale yarışmasın 
da birinciliği Bur 
sa’dan Gazeteci-TV 
Programcısı, Çağ 
daş Gazeteciler 
Derneği Bursa Şube 
si Başkan Yardım 
cısı Fırat Yılmaz 
“Rüya” başlıklı 

makalesiyle elde 
etti.
Yarışmada ikinciliği 
İstanbul’dan Av.
Çiğdem Koç 
“Hukuk ve Adalet: 
İnsanın Aşk Hikaye 
si” başlıklı makale
siyle; üçüncülüğü 
de Hukuk Fakültesi 
Öğrencisi Mustafa 
Gümüş “Adalet Fili 
zi” başlıklı makale
siyle kazandı.
Yarışmada, Av. Di 
lay Şenyüz Kuşoğlu 
da, “Ekonomik per
spektiften Sözleş 

me Özgürlüğüne 
Kamu Müdahalesi” 
başlıklı makalesiyle 
mansiyon ödülüne 
layık görüldü. 
Bursa Barosu 
Başkanı 
Av. Gürkan Altun, 
ödüllerin 20 Eylül 
2018 Perşembe 
günü Bursa 
Akademik Odalar 
Birliği’ndeki 
Av. Özgür Aksoy 
Konferans Sa- 
lonu’nda düzen
lenecek törenle 
verileceğini söyledi.

4.Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin 2.günü akşama ünlü türkücü Nida Ateş ezgileriyle Gemliklilerin gönlünde taht kurdu...

Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Beledi 
yesi ve Gemlik Kent 
Konseyi ile birlikte 
organize edilen 4. 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivalinde 
etkinlikler birbirini 
izledi.
İskele Meydanı’nda 
düzenlenen etkinlik
lere Yunanistan ve 
Romanya Halk 
Oyunları gösterileri 
renklenirken, ilk 
gecenin sonunda 
usta sanatçı Nida 
Ateş sahne aldı.
Ateş, sevilen türkü
lerini Gemlikliler 
için seslendirerek 
hayranlarının 
gönlünü fethetti. 
Muhteşem konser 
de, Türkiye’nin dört 
bir yanından türkü 
ler müzikseverler 
için seslendirildi. 
Yüzlerce kişinin 
hep bir ağızdan 

eşlik ettiği Nida 
Ateş, seslendirdiği 
türkülerle ve bağla 
ma performansıyla 
da katılımcılardan 
büyük alkış aldı. 
Konser arasında 
sahneye çıkan Gem 
lik Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Ateş’e çiçek 
ve paket verdi. 
Festivalin 3. günün 
de ise Cihatlı Ma
hallesindeki Kemal 
Akıt’ın zeytinliğinde 
Arda Türkmen, zey 
tin Sosyal Medya 
Anne Çocuk Blog- 
gerleriyle söyleşi 
yaptı. Sucuk, ekmek 
ve ayranın ikram 
edildiği Hasat 
Etkinliği adı verilen 
programda, Arda 
Türkmen Gemlikli 
lerle biraraya 
gelerek, zeytinin ve 
zeytinyağlı yemek
lerin önemini be

lirtti.
Yemek tariflerini 
kendine özgü 
esprili bir dille anla
tan Türkmen, uzun 
yaşamanın sırların 
dan birisinin de 
zeytin ve zeytinyağı 
tüketimi olduğunu 
kaydetti.

81 İLDEN TOPRAK 
GETİRDİLER
4. Uluslararası 
Gemlik Zeytini Fes
tivali etkinlikleri 
kapsamında

Türkiye’nin 81 ilin
den ilçemize gelen 
gençler, beraberle 
rinde getirdikleri 
toprakları Çay Bah 
çelerinin arasına 
dikilen asırlık zeytin 
ağaçlarının dipleri 
ne döktüler.
Festivalin 3. günün 
de çocuklara yöne
lik Hacivat Karagöz 
gösterisi de ilgiyle 
izlendi.
15 Temmuz Gece 
ise Yunanistan Nea 
Kios ve Argos

Belediyesi dostluk 
gecesi düzenlendi. 
Programa AKP- 
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Belediye 
Meclis Üyeleri ve 
STK Temsilcilerinin 
yanı sıra misafir 
ülke temsilcileri ile 
çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Gecede Türk ve 
Yunan müzik 
gruplarının yanı 
sıra, halk oyunları 
ekipleri de gösteri 
sundu.
Protokol konuşma 
larının ardından, iz
leyicilere keyifli 
dakikalar yaşatan 
halk oyunları ekibi 

vatandaşlara görsel 
şölen yaşattı.
Toplu sünnet töreni 
nin de yapıldığı 
gecede 33 minik 
erkekliğe ilk 
adımlarını attı.

ENDER SARAÇ’LA 
HAMİDİYE DE 
KAHVALTI 
Festivalin son gün 
etkinlikleri arasında 
olan Dr. Ender 
Saraç ile söyleşi ve 
sabah kahvaltısı 
Hamidiye Mahalle 
sinde gerçekleşeti. 
Saraç, Hamidiye 
Köyündeki etkin
likte zeytinin ve 
zeytinyağının 
yararlarını anlattı. 
Akşam saatlerinde 
ise Festivalin finali 
Engelsiz Cafe 
önünde Mehmet 
Erdem Konseri 
konseriyle son 
buldu.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK'TE SPOR HAFTASI
Yeni sezon hızlan 

dirilmiş programlar 
tüm hızıyla devam 
ediyor. 1119 ve U15 
yaş liglerinde mü
cadele eden Gemlik 
takımlarının genelde 
iyi sonuçlar aldığını 
görüyoruz.

Gemlik Basketbol 
ve Gemliksporun 
basketbol branşları 
da aralıksız 
çalışıyorlar.

Atletizmde Burhan 
Gümüş hocam yaz 
bölümündede ara 
vermedi. Harıl, harıl 
çalışıyorlar.

Ömer Halis Demir 
çevre yolu Parkının 
yanına yapılan hah 
sahada üç takımımız 
yeni sezonda dur
madan çalışıyorlar. 
Suni çim sahanın 
yükü çok fazla. Sa
halar yine de yet
miyor. Çünkü herkes 
aynı saati istiyor.

Ü19 yaş liginde 
Gemlikspor yaptığı 
üç maçı da kazandı. 
Belediyespor’un U17 
yaş ligi sporcularını 
bünyesine katan 
Gemlikspor üç 
maçda dokuz puan 
topladı. Haydar Yiğit 

ve Sönmez Delior
man hocaların 
hazırladığı U19 
takımı lig sonunda 
şampiyon olacak 
gibi grünüyor. Genç 
takımdan sonra A 
takımlarında da 
başarı bekleyen 
Gemlikspor yeniden 
yapılanmayla çıtayı 
yüksek tuttu.

Oynadığı göze hoş 
gelen futbolla 
herkesin beğenisini 
kazanan Gemlikspor 
U19 maçlarını da 
farklı skorlarla 
kazanıyor. Kaptan 
Buğra Bekar ve 
arkadaşları yıllarca 
beraber oynamanın 
faydalarını fazlasıyla 
görüyor.

A takımda Cengiz 
Tümer, Aptullah 
Apak ve Ozcan 
Pehlivan hocalarda 
işi çok sıkı tutuyor
lar. Takım başarısı 
için var gücüyle 
çalışıyorlar.

Takımın yüzde sek
seninin Gemlikliler
den oluşması hoş 
görüntüler 
oluşturuyor, önemli 
bölgelere dışardan 
takviyeler yapıldı.

Futbolcular çok 
hırslı yeni sezonu 
iple çekiyorlar.

15 Eylül’de kuralar 
çekilecek.

Gemlik’imizin en 
iddialı takımı ola Ve- 
faspor ise haftanın 
dört günü ilçe 
stadında yeni se
zona hazırlanıyor.

Deneyimli Hoca 
Fikret Bgdemci ve 
Kubilay Sayışman 
nezaretinde de 
büyük bir hırsla 
çalışan futbolcular 
da çok istekli.

Başkan Turgut 
Akcan geçen yıl kıl 
payı kaçırdığımız 
şampiyonluğu 
inşallah bu sene 
yakalayacağız diyor. 
Eksik bölgelerimize 
gerekli takviyeleri 
yaptık. Bu sene 
takımımız sonuca 
inşallah daha kolay 
gidecek. Yeni sezon 

tüm Gemlik 
takımlarına hayırlı 
olsun. Turgut Akcan 
inşallah Gemlik 
takımları başarılı bir 
sezon geçirir. 
Kazasız belasız bir 
sezon diliyorum 
dedi.

Çotanakspor’a 
gelince camianın 
çok sevdiği Bahadır 
ve Ömer hocaları 
takımın başına ge
tirdiler. Genç ve di
namik bir kadroyla 
çalışmalara devam 
ediyorlar. 
Sporcularının büyük 
bir kısmı Gemlikli 
çocuklar. Başkan 
Talat Tepe yıllarca 
dışarıdan sporcu 
aldıkta ne oldu.

En iyisi kendi 
yetiştirdiğimiz 
çocuklarımızla 
oynarız daha iyi. Bu 
yıl başka takımlarda 
oynayan kendi 
çocuklarımızı da 
bünyemize kattık. 
Yeni sezon tüm 
takımlara hayırlı 
uğurlu olsun. Allah 
kaza bela vermesin 
dedi.

U15 yaş liğinde 
Belediyespor ile bir
likte Gemlik Gençler 
Birliğispor ve Gemlik 
Gücümspor başarılı 
sonuçlara imza 
atıyorlar. Maçlarını 
farklı kazanan 
takımlarımızı ileri
sine umutla 
bakıyorlar.

Basketbolda bu yıl 
flaş transferler 
gerçekleştiren Gem
lik Basketbolün 
amacı ligde başarılı 
olmak. Geçen yıl ki 
başarı ivmelerini 
daha ileriye taşımak 
istiyorlar. On beş 
günlük kondüsyon 
çalışmalarını statta 
gerçekleştiren Gem

lik Basketbol salon 
çalışmalarını kapalı 
spor salonunda 
sürdürüyor.

Yaz döneminde 
basketbol spor 
okulları organize 
eden takımımız 
büyük ilgi görüyor. 
Her geçen gün 
gelişip büyüyen bir 
camiaya dönüştük 
diyor Yahya Gümüş 
kardeşimiz. Alt 
yapıda Vefasporla 
birleştik. Menejer 
Yahya Gümüş 
büyüklerde A 
takımımızı besleye
cek olan takımımızın 
yerel ligde aynı 
isimde oynayamaya
cak olmasından 
dolayı Vefaspora tek
lif götürdük. 
Sağolsun Vefaspor 
bize gerekli desteği 
verdi. Bir takımın iki 
adet A takımı 
olamayacağından 
dolayı pilot takımı 
mızı Vefaspor’a 
aktardı. Böylelikle 
bölgesel ligde bizde 
oynayamayan 
çocuklarımız maç 
yapacaklar. Onları da 
her an hazır 
tutacağız. Bu bizim 
için çok önemliydi. 
Desteklerinden 
dolayı Vefaspor 
Kulübüne teşekkür 
ediyoruz dedi. Gem
likspor basketbol 
takımı ise alt ligden 
en küçük yaş olan 
2006 ve 2005 liğlerin 
de de mücadele 
etme karan aldı. 
Diğer küçük yaş 

takımlarının tümüne 
katılan Gemlikspor 
böylelikle yarışmacı 
takım sayısını yediye 
çıkarttı. Basketbol 
Sorumlusu İbrahim 
Tokgöz hocamız 
gelen önemli talepler 
neticesinde 12 ve 13 
yaş liğlerine de 
katılma kararı aldık 
dedi. Elimizde yete 
rince sporcu zaten 
var. Ailelerden de 
gerekli desteği aldık 
ve bu liglere de 
girme karan aldık 
dedi. Bu durum bize 
biraz külfet 
oluşturacak. Ama 
olsun camia olarak 
çok büyüdük, ilçe 
mizde basketbol 
sevgisi her gecen 
gün artıyor. Hayırlı 
olsun.

Atletizm takımımız 
Burhan Gümüş 
hocamızın üstün 
gayretleriyle yaz 
dönemi boş geçme 
di. İlçe stadımızın 
etrafında sıcak 
havalara rağmen 
harıl harıl çalıştılar. 
Burhan hocam bu 
işte birazcık 
sahverseniz çok 
geriye gidersiniz. 
Bizim hedeflerimiz 
var. Çok çalışıp 
hedeflerimizi 
tutturmalıyız. 
Bırakmak geriye 
düşmektir. Amacımız 
Milli takım dedi.

inşallah emek
lerinin karşılığını 
alırlar.

Bursa'da "5. Ulusal Tarım Kongresi" başladı
Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bitkisel 
Üretim Genel Müdür 
Yardımcısı Şevket 
Tekin, "iklim, öyle 
bir değişti ki bir 
hastalığın ne zaman 
ne gibi zararları 
olacağını öngöre- 
mez olduk. Bu 
yönde bilimsel 
çalışmaların yürütül 
mesi, büyük önem 
arz ediyor." dedi. 
Nobel Bilim ve 
Araştırma Merkezi 
koordinatörlüğünde 
Bursa İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, 
Ege Üniversitesi Zi
raat Fakültesi 
tarafından "yaşana 
bilir dünya İçin 
tarım" temasıyla 
düzenlerv "5.

Ulusal Tarım Kon
gresi", Bursa'da 
başladı.
Tekin, İl Tarım ve 
Orman Müdürlü 
ğü'ndeki kongrede 
yaptığı konuşmada, 
küresel ısınma 
sonucu iklim 
değişikliğinin 
yaşandığını söyledi. 
Gıda güvenliğinin 
sağlanması

gerektiğini vurgu
layan Tekin, "Bağım 
sizliğimiz, gıdaya 
bağlı. Herhangi bir 
ülke gümrük tar
ifelerini birden yük
seltebiliyor. Paranız 
olsa bile ürün ata
mayabiliyorsunuz. 
En azından 
ihtiyacımız otan 
stratejik ürünleri 
üretmek zorunda 

yız." diye konuştu. 
Tekin, tarımda sa
hadaki sorunların el 
birliğiyle çözülmesi 
gerektiğini be
lirterek, şöyle 
devam etti: 
"Sanayinin, 
kentleşmenin, artan 
nüfusun baskıları 
sonucu tarımda 
özellikle bu yıl 
büyük sıkıntılar 
yaşamaya başladık. 
Kuraklık, zamansız 
ve aşırı yağışlar, 
sıcaklık dalganlan 
maları, ürünlerde 
rekolte tahmininde 
sıkıntı yaşamamıza 
ve beklenmeyen 
kayıplara neden 
oldu. Bir patates 
konusu yaşadık; 
Adana'da 300 bin 

ton rekolte bek
lerken, iklim 
değişikliği ne
deniyle mildiyö 
hastalığının sebep 
olduğu, yüzde 50- 
60'a varan verim 
kayıpları yaşadık. 
Bu nedenle 
araştırma 
sonuçlarının, bilim
sel çalışmaların sa
haya yansımasının 
gerektiği, erken 
uyarı sistemlerinin 
çok önemli olduğu 
aşikar." 
Sürdürülebilir tarım 
ilkeleri çerçeve 
sinde kısa, orta ve 
uzun vadede pro
jeksiyonlar ortaya 
koyacaklarını dile 
getiren Tekin, 
"Destekleme mod

elinin günün 
şartlarına 
uyarlanması, üre
timi planlayan, yön
lendiren bir şekle 
gelmesi, bir sosyal 
destek 
kavramından artık 
çıkması gerektiği 
inancındayız.
Bakanlığımız, bu 
konuda yoğun bir 
çalışmaya girmiştir. 
En azından üç yıl 
bir çiftçi, neyi, ne 
miktar ekeceğini, ne 
kadar destek 
alacağını bilecek. 
Mazot ve gübre gibi 
bazı konularda kur
daki aşırı dalgalan
malar nedeniyle 
girdi maliyetleri 
gerçekten çok yük
seldi." dedi
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Bakan'ılan ekmek zammı açıklaması!
Ekmek fiyatlarına 
yönelik konuşan 
Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir 
Pakdemirli, yeni yıla 
kadar ekmeğin 
fiyatında her hangi 
bir artışın yaşanma 
yacağını söyledi. 
Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir 
Pakdemirli, son 
dönemde 
tartışmalara neden 
olan un fiyatlarına 
ilişkin, "Fakirin 
fukaranın ekmeğini 
fırsat bilip bunu bir 
şekilde kullanmaya 
çalışan fırsatçılara 
sesleniyorum, 
vatandaşın 
ekmeğine göz 
diktirmeyeceğiz. 
Yeni yıla kadar ek
mekte fiyat artışı 
yok" dedi.
Pakdemirli, bakan 

lıkta düzenlediği 
basın toplantısında, 
döviz kurlarındaki 
hareketlilik ve 
dünyadaki emtia 
fiyatlarındaki 
artışların ardından 
piyasadaki gelişme 
leri sabırla takip et
tiklerini söyledi. 
Söz konusu 
gelişmeleri speküle 
eden bazı fırsatçıları 
gördüğünden 
açıklama yapma 
ihtiyacı duyduğunu 
dile getiren 
Pakdemirli, un 
fiyatlarına ilişkin 
gazete haber
lerinden örnekler 
sundu.
Pakdemirli, bu 
haberlerde 50 kilog 
ramlık bir çuval 
unun 95 liradan 175 
liraya çıktığına dair 
ifadeler yer aldığına

dikkati çekerek, 
şöyle devam etti: 
"Yanımda Türkiye 
Un Sanayicileri Fed
erasyonu Başkanı 
Günhan (Ulusoy) 
Bey de var. Dün 
kendisinin yaptığı 
açıklamalar oldu, 
'Ben 95 liradan 
unun çuvalını sat- 
aca ğım, 5 milyon 
çuvala kadar bunu 

vereceğim.' dedi. 
Buna karşın bugün 
hala bakıyorum 
spekülasyonlar 
bitmiş değil. Toprak 
Mahsulleri Ofisi 
(TMO) olarak ne 
yaptık? Bakanlı 
ğımızca destek 
olarak TMO 9 
Ağustos'tan 
itibaren buğdayın 
tonunu bin 100 li

radan satmaya 
başladı ve ekstra 
stok için de 
hazırlığımız var. 
Geçici çözüm 
olarak da buğday 
ihracatını 
sınırlandırdık." 
Bugün BİM, A101, 
Migros, Carrefour, 
Metro marketleriyle 
görüştüğünü ifade 
eden Pakdemirli,

"Bu marketler milli 
duruş sergilediler. 
Sene başına kadar 
yani yeni yıla kadar 
ekmeğin fiyatını 
artırmayacaklarını 
açıkladılar. Ben de 
bunu memnuniyetle 
karşıladım." 
diye konuştu.
Pakdemirli, "Fakirin 
fukaranın ekmeğini 
fırsat bilip bunu bir 
şekilde kullanmaya 
çalışan fırsatçılara 
sesleniyorum, 
vatandaşın 
ekmeğine göz 
diktirmeyeceğiz. 
Yeni yıla kadar ek
mekte fiyat artışı 
yok." değerlendir 
meşinde bulundu. 
Bakan Pakdemirli, 
yaşanan süreçte 
milli duruş sergi 
leyen tüm paydaş 
lara teşekkür etti.

Okul servisi ücretleri belli oldu
Türkiye genelinde 
2018-2019 eğitim- 
öğretim yılında 
uygulanacak okul 
servisi ücretleri 
tespit edildi. 
AA muhabirinin 
edindiği bilgiye 
göre, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon Mer 
kezinin (UKOME) 6 
Eylül'deki toplantı 
sında gündeme 
gelen öğrenci 
servis ücretlerinin 
fiyat tarifesi belli

oldu.
İstanbul'da, 2018- 
2019 eğitim-öğretim 
yılında okul servisi 
ücretlerinde yüzde 
12 artış yapıldı. 
Geçen yıl aylık 190 
lira olan 0-1 kilome
trelerdeki servis 
ücreti bu yıl 215 li
raya çıkarıldı. Aylık 
210 lira olan 1-3 
kilometrelerdeki 
ücret 235 liraya, 230 
lira olan 3-5 kilome
trelerdeki ücret 255 
liraya, 235 lira olan 
5-7 kilometrelerdeki 

ücret 265 liraya, 250 
lira olan 7-9 kilome
trelerdeki ücret 280 
liraya, 295 lira olan 
9-11 kilometrel
erdeki ücret 330 li
raya, 340 lira olan 
11-13 kilometrel
erdeki ücret 380 li
raya, 360 lira olan 
13-15 kilometrel
erdeki ücret 400 li
raya, 385 lira 
olan 15-17 kilome
trelerdeki ücret 
430 liraya, 410 lira 
olan 17-19 kilo 
metrelerdeki

ücret 455 liraya, 435 
lira olan 19-21 
kilometre 
lerdeki ücret 485 
liraya, 455 lira olan

21-23 kilometre 
lerdeki ücret 505 
liraya, 475 lira olan 
23-25 kilometrel
erdeki ücret 525 
liraya yükseltildi. 
İstanbul'da 25 kilo
metreyi aşan her 
kilometre için 
geçen yıl aylık 
4,07 lira olan 
ücret, bu yıl 
4,5 lira olarak uygu

lanacak.
Ankara ve İzmir'de 
ki servis ücretleri 
Ankara Servis Aracı 
işletmecileri Odası 
Başkanı Halil 
İbrahim Seyfi de 
başkentte 2018- 
2019 eğitim-öğretim 
yılı için okul servis 
ücretlerinde orta
lama yüzde 13 
artış yapıldığını 
bildirdi. Seyfi, 
şunları kaydetti: 
"Yıllık bin 611 lira 
olan 0-3 kilometrel
erdeki servis ücreti 

bu yıl bin 818 liraya, 
bin 764 lira olan 3-6 
kilometrelerdeki 
ücret bin 989 liraya, 
6-10 kilometrel
erdeki ücret 2 bin 
61 liradan 2 bin 340 
liraya, 10-15 kilome
trelerdeki ücret
2 bin 412 liradan
2 bin 718 liraya 
yükseltildi. 15 
kilometreyi aşan 
her kilometre için 
alınacak ücret, 
yüzde 14,8 zamla 
47 liradan 54 liraya 
çıkarıldı."

G
E

K
R
E
H
B
E
R
I

8EREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
150

513 10 55
513 18 79
513 12 05

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

DENİZ UÇAÖI
METRO

013 10 01
013 10 03
013 29 54
013 10 28

C.Savcı Yrd.
Emniyet MOd.

Kaymakamlık

TAKSİLER

013 23 24
017 33 94

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokey Tomografi

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Takı

HASTANELER

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

BELEDİYE

Santral
Başkanlık

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

DENİZ OTOBÜsT

180
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

013 13 08
013 11 33

013 37 42
013 18 07

013 13 64
624 80 86
013 10 92

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı <
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova

Esklhlı

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

013 29 29
013 12 95
013 16 37
013 70 08
813 88 43
813 22 89
813 40 46
013 60 00
014 09 81
013 80 00
014 88 70

MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Beyse Petrol

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK. SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6173 

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)

HİİİİHHIH
VENUS SİNEMASI 

FACİA ÜÇLÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-.20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKlrfez

GEMLİ K ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
, SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU U.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.2B-20.00=%10 EĞİTİ 4 BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 02245144949-05355452887
GE LİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr


GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

[KAVLakİi
YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

__ ________ _____  7 www.kaviak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK:UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA lUmûrbeyMh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik-BURSA 0224j^*W|
ŞubelîGEMLİKİSTİKLALCAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖN!) Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ | 1^1

GemlikKSrfez
Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Eylül 2018 Salı uww.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Binlerce Gemlikli ünlü sanatçıyı dinlencen 
şarkılara katıldı, cep telefonlarının 

ışıklanyla eşlik etti.WmIMm Festival finalinde
Mehmet Erdem

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dünümüzü unutmayalım..
Bugün ilçemizin Yunan askerlerinin 

işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü.
Ingiliz ve Fransızların himayesindeki 

Yunan askerleri 15 Mayıs 1919 günü İzmir’e 
asker çıkarmıştı.

Birinci Dünya Savaşından sonra OsmanlI 
topraklarının paylaşımına sıra gelmiş,15 
Mayıs 1919 tarihinde ABD, Ingiliz, Fransız 
ve Yunan donanmaları İzmir limanına 
girdiler.

Venizelos’un İzmir de Yunanlı aydınların 
tehlike içinde olduklarını Türkler tarafından 
yok edileceklerini söylemesi üzerine 
Paris’te kurulan "Meclisi Ali”.... Dev. 4’de

İlçemizin Yunan 
askerlerinin işga 
linden kurtulu şu 
nun 96. yıldönümü 
bugün törenlerle 
kutlanacak.
Kutlamalara 
saat 11.oo de 
Atatürk Anıtına 
Kaymakamlık, 
Garnizon Komu 
tan lığı ve Beledi 
ye Başkanlığı 
çelenklerinin 
sunumu ile başla 
nacak. Saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşımızın söylen
mesinden sonra 
Şehit Yüzbaşı 
Cemal’in kabri 
ziyaret edilecek. 
Öğle namazından 
önce ise Asım

coşturdu

Koca bıyık Camiin 
de şehitlerimiz 
için mevlit 
okunacak.
Saat 20.oo de 
ise mehteran 
gösterisi, kılıç 
kalkan ve folklor 
gösterileri 
yapılacak.

Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent Konseyi ile birlikte organ
ize edilen 4.Uluslararası Gemlik Zeytini 
Festivali'nin son günü gecesi ünlü Türk 
Pop Müziği Sanatçısı "Mehmet Erdem" 
Uludağ Üniversitesi önündeki alanda, ver 
diği konserde Gemliklilere unuta 
mayacakları bir akşam yaşattı. Sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

i SAĞLIK
I SİG0RT3ÇILIK

TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
H +nî Sj İÜ oo S iZ°ete: Dr. Ziya Kaya Nah. istiklal Cd. No: 82/AGEMLİK . 
°’ 2 ooJ So oo S t *W iDr.'^iya Kaya Nah.Sa^M'ffiGEMLİK 
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• Binlerce Gemlikli ünlü sanatçıyı dinlerken şarkılara katıldı, cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Feslimi linalinde Mehmet Erdem coşturdu

Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Beledi 
yesi ve Gemlik 
Kent Konseyi ile 
birlikte organize 
edilen 4.Uluslara 
rası Gemlik Zeytini 
Festivali'nin son 
günü gecesi ünlü 
Türk Pop Müziği 
Sanatçısı "Mehmet 
Erdem" Uludağ 
Üniversitesi 
önündeki alanda, 
verdiği konserde 
Gemliklilere 
unutamayacakları 
bir akşam yaşattı. 
Konsere, çevre 
ilçelerden de çok 
sayıda katılım 
oldu.
Mehmet Erdem’in 

son albümü Neden 
Böyleyiz’in çıkış 
parçası “Hara” 
isimli şarkısı ve 
tüm eserlerini 
seslendiren Meh 
met Erdem'e bin
lerce kişi eşlik etti. 
13-25 arasındaki 
gençlerin çoğunlu 
ğunu oluşturan iz
leyiciler arasında 
her yaştan katılım 
olurken, şarkılara 
eşlik ederken 
Konser arasında 
sahneye çıkan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Gençler bizim 
geleceğimiz. 
Geleceğimize 
yatırım yaparken,

onların sosyal ve 
kültürel faaliyetler
den de mahrum 
kalmaması için 
çaba gösteri 
yoruz” dedi.
Yılmaz, Borusan 
Holding’in ilçem
izin kültürel ve 

sosya If âaliy et
lerinde Gemlik 
halkının yanında 
olmasından ve zey 
tin festivallerine 
yaptığını katkılar 
nedeniyle Borusan 
Gemlik Kampüs 
Koordinatörü Ser

dar Özkaleli’ye 
teşekkür etti. 
AKP Bursa Millet 
vekili Zafer Işık 
konuşmasında 
organizasyonda 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.
Konuşmaların 

ardından sanatçı 
ya, festival anısına 
çeşitli hediyeler, 
zeytin fidanı 
takdim edildi.
Yaklaşık 2 saat 
süren konserde, 
Ünlü Sanatçı 
Mehmet Erdem 
birbirinden güzel 
eserlerle festi 
vale katılanları 
coşturdu.
Ahmet Kaya 
şarkılarını da 
seslendiren 
Mehmet Erdem’e 
binlerce hayranı 
cep telefonu 
ışıklarıyla 
eşlik etti. Konser 
havai fişek göste 
risi ile sona erdi.

Belediyenin yaptırdığı mescitlerinde İmar Yasasının hükümleri uygulanmıyor

Mesciıl inşaatımla iş güvenliği yok

sonra plan deği 
şikliği yaptırarak 
300 metre ileri 
sinde Asım Koca 
bıyık Camii olma

sına karşın, mescit 
yapılmasına 
Belediye Meclisin 
de AKP’lilerin 
oylarıyla karar

çıkardı. Kulüpler 
Birliği tarafından 
otopark olarak 
kullanılan alanda 
yapımına Okumuş

Kardeşler tarafın 
dan yapımına 
başlanan mescit 
binasının zemin 
katı betonları ta

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
ilçemizin çeşitli 
yerlerine yaptırdığı 
mescitlerin çevre 
lerinde güvenlik 
önlemlerinin 
alınmaması tehlike 
yaratıyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Tibel 
Otel’in bulunduğu 
Emin Dalkıran Kor
donu başlangıç 
yerindeki binanın 
yapısının çürük 
olması nedeniyle, 
yerine yenisinin 
yapılmasına imar 
planlarında “bu yer 
yeşil alan” diye 
izin vermeyen 
Gemlik Belediyesi, 
aynı ye'e bu iki yıl

marnlanarak, ikinci 
katının çıkma sına 
karşın, binanın 
İmar Yasası’nda is
tenen çevre güven 
liği koruma bandı 
alınmadığı göze 
çarpıyor. İnşaat 
devam ederken, 
binanın çevresine 
tehlikelere karşı 
korunacak olan 
güvenlik bandı 
yapılmaması yanın 
da inşaat atıkları 
da çevrede çirkin 
görüntülere neden 
oluyor, öte yandan 
inşaatların hemen 
yanına araçlar 
park edilmesi 
muhtemel bir 
tehlikeye 
çağrı yapıyor.
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Kalaşnikoflu soyguncu hakkında flaş tarar!
Bursa'da gelin 
arabasıyla geldiği 
kuyumcu dükkanını 
kalaşnikofla soyma 
girişiminde bulunan 
zanlı çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.
Duaçınarı Mahallesi 
Vişne Caddesi'nde 
dün bir kuyumcu

dükkanı önüne gelin 
arabasıyla gelen ve 
kalaşnikof silahla 
soygun girişiminde 
bulunan M.O., 
dükkanın önüne bu
lunan emekli bir 
polis tarafından etki
siz hale getirilmişti. 
Olay yerine gelen 
polis ekiplerince

gözaltına alınan 
zanlı, alınan 
ifadesinin ardın 
dan adli makam 
lara sevk edildi. 
Zanlı M.ö. hakim 
karşısına çıktı .İlk 
ifadesinde soygunu 
kabul etmeyen 
zanlının mahkemede 
de bu iddiasında

ısrarcı olduğu 
öğrenildi. Soygun 
girişiminde 
bulunduğu 
silahı nereden 
temin ettiğini de 
söylemeyen M.ö. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gön 
derildi.

MiiMıiMianıııii VMiriaciriefineaıiîîlartıe!
Bursa'da şüphe 
üzerine durdurulan 
araçta uyuşturucu 
ele geçirilirken, 4 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Gemlik ilçesi 
Engürücük Mahalle
sinde yol kontrolü 
yaptığı sırada 
M.K.B.'nin 
kullandığı aracı 
şüphe üzerine 
durdurdu. Ekipler, 
S.A., A.T. ile 
E.B.'nin üzerinde 
ve araç içerisinde 
arama yaptı.

10 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör 
örgütü / Paralel De
vlet Yapılanmasının 
(FETÖ/PDY) askeri 
mahrem yapılanma 
sına yönelik İsparta 
merkezli 10 ilde 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon 
da 10 rütbeli asker 
ve 3 ihraç askeri 
öğrenci gözaltına 
alındı. Edinilen bil
giye göre, İsparta 
merkezli olarak; 
Ankara - Burdur - 
Eskişehir - Bitlis -

Araç içerisindeki 
sırt çantasında 
parfüm ve lens 
şişelerine gizlenmiş 
20 gram metamfeta-

min ve 3 adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirdi. 4 
şüpheli gözaltına 
alındı.

Şanlıurfa - Kasta
monu - İzmir - Ağrı 
ve Bursa'da FETÖ 
/PDY silahlı suç 
örgütünün askeri 
mahrem yapılan 
masına yönelik 
düzenlenen ope 
rasyon kapsamında, 
ardışık arama ve 
ankesörlü telefon 
iletişimiyle ilgili 
olarak, 5 teğmen, 5 
astsubay ile 3 
ihraç askeri öğ 
renci hakkında 
gözaltı kararı

verildi 
İsparta Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
talimatıyla]!
Emniyet Müdür 
lüğü Terörle Mü
cadele (TEM) 
Şube Mü dürlüğü 
ekipleri tarafın 
dan yapılan ope 
rasyonlarda 
gözaltına alınan 13 
şüphelinin İspar
ta'ya getirildiği ve 
adli işlemlerinin 
devam ettiği 
öğrenildi.

Bursa'da uyuşturu 
cu kullandıkları 
tespit edilen 16 
kişinin ifadesinden 
yola çıkarak zehir 
tacirlerini bulmaya 
çalışan narkotik 
polisi, bu şahıslara 
uyuşturucu satan 2 
kişiyi gözaltına 
aldı. Şahıslardan 
biri adli kontrol 
şartıyla serbest 
kalırken, diğeri tu
tuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri*, 
uyuşturucu 
kullandıkları tespit 
edilen 16 kişiye 
yönelik baskın 
düzenledi.
Baskında yakala 
nan 16 kişinin 
uyuşturucu madde 
yi kimden aldıkları

Yamaçta mansür talan 
BursalI genci itfaiye kurtardı
İnegöl'de adrenalin 
tutkunu bir genç, 
tırmandığı 30 me
trelik yamaçta 
mahsur kalınca 
itfaiye ekipleri 
tarafından kurta 
rıldı.
Edinilen bilgilere 
göre, Mesudiye 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Ahmet 
Karaca, Hamza 
Yiğit, Kamil At
maca ve Hüseyin 
Pamuk isimli 
gençler, motosik
letleri ile İnegöl'e 
bağlı Cerrah Ma
hallesi üzerindeki

na dair ifadelerine 
başvuruldu. 
Şahıslar ifadele 
rinde uyuşturucu 
maddeyi B.T. 
ve M.S. isimli 2 
kişiden aldık 
larını itiraf etti. 
İfadelerden yola 
çıkan polis ekipleri 
B.T. ile M.S'nin 
yakalanması için 
çalışma başlattı. 
Düzenlenen 
operasyonla 
gözaltına alınan 
şahısların ev, iş 
yeri ve üst 
aramalarında 

bölgeye giderek 
piknik yaptılar.
Yolun kenarındaki 
yaklaşık 30 metre 
yüksekliğindeki ya
maca tırmanan 
gençlerden üçü 
yaklaşık 25 metre 
tırmandıktan sonra 
zirveye ulaşmaya 
metreler kala 
vazgeçip geri indi. 
Ahmet Karaca ise 
ayaklarının 
kayması üzerine 
geri inemeyerek 
tırmandığı yerde 
mahsur kaldı.
Olay yerine gelen 
İnegöl itfaiyesi 

satışa hazır 
vaziyette 
paketlenmiş çok 
miktarda metamfe 
tamin ile sentetik 
kannabinoid mad
desi ele geçirildi. 
Emniyete götü 
rülen 2 kişi 
buradaki 
işlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edildi. Şahıslardan 
M.S. adli kontrol 
şartıyla serbest 
kalırken, B.T. ise 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

arama kurtarma 
ekibi, halat yardımı 
ile gencin yanına 
indi. Beline ip 
bağlanan genç, it
faiye görevlisinin 
nezaretinde yama 
cin tepesine 
çıkartıldı.
Kurtarılan Ahmet 
Karaca, "Eğlenmek 
amacıyla arkadaş 
lar olarak yamaca 
çıktık. Ayaklarım 
kaydığı için in
emedim. Arkadaş 
larım itfaiyeye 
haber verdiler. Bir 
daha asla böyle bir 
şey yapmam" dedi.
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I Kadri GÜLERJ kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış DH. ENDEB SIlBaC 6EHLİKTI 
şutunu tbmii aBinımı merü

Dünümüzü unutmayalım 
kendileri adına Yunan ordusunun bu 

sorunu çözmesini isteyerek, İzmir’in 
işgaline karar verdi.

Yunanlılar İzmir rıhtımına 15 Mayıs 1919 
gün asker çıkardılar.

Mustafa Kemal, Yunan askerinin İzmir’e 
çıkmasını İstanbul da Anadolu’ya çıkmak 
için beklerken öğrendi.

Bandırma Gemisiyle Samsun’a çıkıp 
Kurtuluş Savaşını başlattı.

İzmir’e çıkan Yunan askerleri bir yandan 
Aydın ve Denizli, Uşak ve Kütahya’yı işgal 
etti.

Manisa ve Balıkesir’e doğru ilerleyerek 
Bandırma ve Bursa’yı aldı.

Türk Ordusu Batı Kuvvetleri Komutanı 
ismet Paşa yönetiminde düşmanın iler
lemesine durdurmaya çalıştılar.

Ingilizler, 25 Haziran’a 1920 tarihinde 
ilçemize çıkarma girişiminde bulundu, 
ancak, bu girişim Dr. Ziya Kaya, Kay
makam Cemil Bey ve Yüzbaşı İbrahim Bev 
ile Askerlik Şube başkanının Ingiliz filo 
kumandanına giderek, “Kasabanın büyük 
çoğunluğu Rum, her yere benzin teneke 
leri yerleştirdik, eğer ısrar edecek olursa 
nız ateşleyeceğiz’’ (*)tehdini üzerine 
çıkarma yapmaktan vazgeçildi.

Ne varki 6 Temmuz’da, Ingilizler bu kez 
hem denizden, hem havadan kasabanın 
kritik bölgelerini bombalamaya başladı.

Zayıf olan karşı koyma böylece kırıldı. 
Ingiliz askerleri Gemlik’e çıkarma yaptı.

Kısa bir süre sonra Ingilizler Gemlik ve 
Bursa’yı Yunanlılara bırakarak çekildiler.

Yunan askerlerinin Gemlik’e çıkması üze 
rine çevrede bulanan Foti, Yorgo ve Simon 
adlı sergerderlerin önderliğinde örgütlenin 
rum çdte'ıefı 'kûfier'mi bast/.

Umurbey, Küçük Kumla, Büyük Kumla, 
Karacaali, Narlı, Kapaklı, Fıstıklı, Armulu, 
ıhsaniye, Mecidiye, Muratoba, Hamidiye 
Köylerinde bu çeteler halkın malını, canını 
gasp ettikleri gibi ırza geçme, işkence, 
mallarını yakma, haraç alma gibi eylem
lerde bulundular.

Bunun üzerine Dr. Ziya Kaya ve arka 
daşları Ingilizlere yazı yazarak, durumu 
bildirdi, önlem alınmasını istediler.

Yapılan incelemelerden sonra bu böl 
gedeki halk, gemilerle İstanbul’a göç 
etmek zorunda kaldı. Dedem ve babam da 
bu göç edenlerdendi.

Bu arada ilerleyen Yunan ordusu, Sakar 
ya ve Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını 
kaybedince, geri çekilmeye başladı.

Geri çekilirken büyük katliamlar yaptılar.
Yunan askerlerini kovalayan Kocaeli 

Grubundan Halit Paşa (Karsıalan) ko muta 
sındaki kuvvetler, 10-11 Eyül günü Gem- 
lik’i düşman işgalinden kurtardı.

Bu arada Yüzbaşı Cemal şehit düştü.
Bugün mutlu ve güven içinde yaşıyor 

sak, ilçemizi düşman işgalinden kurtaran 
bu vatansever insanlara borçluyuz.

ürfıara ş'dKran duyuyoruz.
Nur içinde yatsınlar.

Bugün kutlamalara yine kimse gelmeye
cek. Ne yazık

Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Kent 
Konseyi ile birlikte 
organize edilen 
4.Uluslararası 
Gemlik Zeytini 
Festivali etkinlik
leri kapsamında 
Ayurveda ve 
Beslenme 
Danışmanı Dr. 
Ender Saraç, 
Hamidiye Köyünde 
sağlıklı yaşamın 
sırlarını verdi.
Köy meydanında 
bir program çekimi 
yapan Dr. Ender 
Saraç, zeytinde 
kansere karşı etkili 
birçok maddenin 
yanı sıra A,D,E ve 
K vitaminlerinin de 
mevcut olduğunu 
söyledi.
Zeytinin kansere 
karşı da koruyucu 
olduğunu belirten 
Saraç, sindirim 
bozuklukları, safra 
kesesi hastalıkları, 
bağırsak kanseri 
ve kalp rahatsız 
hklarında zeytinin 
büyük yararları 
olduğunu kaydetti. 
Zeytin ağacı yapra 
ğı ile tansiyon 
düşürücü ilaçlar 
yapıldığını açıkla 
yan Saraç, zeytin 
yağının da mide 
asidini azaltarak 
mideyi gastrit ve 
ülser gibi hastalık 
lara karşı korudu 
ğu sözlerine 
ekledi.
Etkinliklere AK 
Parti Bursa Mil
letvekili Zafer Işık, 
Gemlik Kaymaka 
mı Gürbüz Kara 
kuş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Kent Konseyi 
Kadın Kolları 
Başkanı Çiğdem 
Türe ve yürütme 
kurulu, Kent Kon

seyi Gençlik 
Meclisi yürütme 
kurulu, belediye 
meclis üyeleri, 
muhtarlar, STK ve 
dernek temsilcileri 
ile köy halkı katıldı. 
Soru-cevap 
şeklinde devam 
eden program so
nunda festivale 
katılımlarından 
dolayı Dr. Ender 
Saraç’a çeşitli 
hediyeler ile plaket 
takdim edildi. 
Türkiye’nin 81 
ilinden festivale 
katılım sağlayan 
gençlerinde hazır 
bulunduğu

Hamidiye Köyünde 
ki köy kahvaltısı 
etkinliklerinde, köy 
kadınlarının hazırla 
dıkları, zeytin ve 
zeytinyağı tabakla 
rımn yanı sıra 
cevizli lokum, ev 
makarnası, mısır 
ekmeği ve karala- 
hana gibi yöresel 
yemekler misafir
lere ikram edildi. 
Köy meydanında 
devam eden etkin
likler, türküler ve 
şiirler ile renklenir 
ken, Hamidiye 
köyü yöresel şeker 
oğlan oyunu 
beğeniyle

izlendi.
Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın da eşlik 
ettiği şekeroğ lan 
oyunu, izleyenlere 
keyifli dakikalara 
yaşattı.
Üniversiteli genç 
ler de yöresel 
kıyafetler giyerek 
zeytin ağaçların 
dan zeytin topladı. 
Ziyaretten 
duydukları mem
nuniyeti dile 
getiren genç tem
silcileri, birlikte 
toplu fotoğraf 
çektirerek anı 
ölümsüzleştirdi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
ürer KONAK (B tarih öğretmeni

İŞGAL VE KURTULUŞ
Mondros Ateşkes 

Antlaşmasından 
sonra Anadolu 
toprakları işgal 
edilmeye başlamıştı. 
Ingilizler, Anadolu’da 
Yunanlıların işgalini 
sadece ekonomik ve 
siyasi alanda değil, 
askeri alanda da 
destekliyorlardı. In- 
gilizler Mudanya ve 
Gemlik’i işgal ettir 
melerinin bir amacı 
da Boğazlar ve İstan
bul’u kendisinin, 
yakın çevresine de 
sürekli denetim altın 
da tutabileceği 
Yunanlıları yerleşti 
rerek bölgedeki var 
tıklarını daha kalıcı 
yapabileceklerdi...

Yunanlılar ise, İn
giltere’nin bölgedeki 
hizmetlisi olarak 
kullanıldığının pek te 
farkında değildi... Bu 
görevi seve seve 
üş.tl'endî m

Önce 6 Nisan 1920 
günü bir İngiliz torpi
dosu Mudanya’ya 
geldi... İki subay ve 
bir tercüman aracılı 
ğıyla şehrin nüfusu 
nu, nakliye araçları 
nın toplamı ve 
Bursa ile ilişkilerini 
araştırdıktan sonra 
ayrıldılar.

O güp Mudanya’ya 
gelen İngiliz torpido 
su sabahleyin Gem- 
lik’imize de uğramış, 
burada da durum 
tespiti yapmıştı. 
Amaç, işgal öncesi 
hazırlık niteliği 
taşıyordu.

2 Haziran’da Ingiliz- 
lerin 2 gambotu Mu 
danya’yı topa tut 
muştu. Yaklaşık iki 
ay süreyle iki 
ilçemiz, İngiliz tehdi 
dı altında kalmıştı. 25 
Haziran’da ilçemizde 
bulunan İngiliz Ami
rali Bursa valisi 
Hacim Bey’i bir no
tayla tehdit ederek 
“Bursa’yı bombar 
dıman edeceğini, 
uçaklarla saldıra 
cağını” bildirmişti.

5 Temmuz’da iki In
giliz savaş gemisi ile 
iki torpido ve asker
lerle dolu iki gemi, 
s'a'ât 'i ö.öd doıay ianiT 
da Armutlu’ya 
İjeldiler. Ertesi gün 
6 Temmuz) sabahı 
ngiliz kuvvetleri 

Gemlik’i topa tuttu, 
karaya 400 kişi 
olduğu tahmin edilen 
bir kuvvet çıkardı. 
Donanmanın top 
ateşi büyük yıkımla 
ra neden oldu

ilçemde...
O zaman Gemlik 

Belediye binası 
olarak kullanılan 
Nuri Paşa Hanı 
büyük hasar gördü. 
Yoğun ateş karşı 
sında Türkler, savun 
ma mevzilerini 
bıraktılar. 
Kasabamızdaki 
Kuva-i Milliyeciler ile 
Ingilizler arasındaki 
çatışmalar 3 saat 
sürdü. Bu işgal 
sırasında ilçemizdeki 
Türk evleri Ermeniler 
tarafından yağmalan 
dı. Aynı gün içinde 
Ingilizler Mudanya’yı 
da işgal ettiler.

6 Temmuz 1920 de 
Ingilizlerin desteğiy 
le Yunan kuvvetleri 
ilçemizi o günün 
akşamına kadar işgal 
ettiler. Kara günler 
başlamıştı güzel 
ilçemde... ilçe 

ıTTVı ttesi ndp 
lerimizde kıyımlar, 
öldürmeler, yak
malar, yıkmalar 
yapıldı. Bunlardan 
söz etmek istemiyo
rum... Ancak 
“Türkiye’de Yunan 
Vahşeti” adlı kitap
tan aldığım birkaç 
olayı anlatmakla 
yetineceğim.

“12 Mayıs 1921 de 
oluşturulan İtilaf 
Devletleri Ortak 
komisyonuna verilen 
raporda şunlar 
anlatılmaktadır. 
Gemlik’e 12 Mayıs 
1921 tarihinde 
komisyon geldi, 
komisyonda Ingiliz 
General Franks, 
Fransız Albay Vicg, 
Italyan Albay Rollet 
to, General Franks’ın 
yaveri Yüzbaşı 
Stone, Kızılhaç tem
silcisi Gehri, Italyan 
tercüman Ameglıo’- 
dan oluşmuştu. 
Köylüler her taraftan 
koşarak yanımıza 
gefdiler. Bunların bir 
çoğu yuvalarını, 
yurtlarını terkederek 
iç bölgelerden Gem
lik’e sığınmış Müslü 
mantardı. Sorular 
soruldu, anlatılanları 
büyük bir ilgiyle din
lediler. Gemlik’e 
döndükleri akşam 
büyük bir ateş 
kümesi gördüler. 
Çeltikçi Köyü 
(Orhangazi) alevler 
içindeydi. İşgalci 
Yunan askerlerinin 
bazı evlerin eşyala 
rını toplamakta 
olduğunu gördüler. 
Gedelek Köyü 
vatanlarındaki .yol 
boyunca birçok 
insan çene ve kafa 
tası kemiklerini 
gördüler”

14 Mayıs 1921.... 
Sabahı saat 06.30’u... 
Narlı, Kapaklı, 
Karaca Ali köyleri 
alevler içinde... 
Komisyon hemen 
köylere gitti. Karaca

Ali’de bilincini 
yitirmiş, yaralı iki 
müslüman gemiye 
çıkarıldı. Anlattıkları 
korkunçtu. Yunan 
askerleri ve çeteciler 
o gün köylerini 
basmış, köy halkını 
toplayıp yüklü bir 
haraç ödeyenleri 
serbest bırakıp, geri 
kalanlardan yirmi 
kadarını köyün 
dışındaki mezarlıkta 
öldürmüşler.

12 Mayıs 1921... 
Küçükkumla 
köyünün çevresi 
kuşatılacak, mitral 
yöz ateşiyle taran 
mış, çok sayıda 
kadın ve erkeği 
öldürmüşlerdir.

Dağlara sığınmış 60 
kişi, yakalanarak, 
öldürülmüşlerdir. 
Öldürülen insanların 
isimleri de bu eserde 
olmasına rağmen 
vermiyorum. 
Umurbey, Narlı, 
Orhangazi’nin köy
lerinde yüzlerce 
insanımızı Rum, Er
meni çeteleri ve 
Yunan güçleri katlet
tiler, yaktılar yağma 
ladılar... Türk 
halkının ellerinde bu
lunan silahları 
topladılar. Direnişler 
olmadı mı? Celal Bey 
(Bayar), Albayrak 
Kuva-i Mililiye 
grupları karşı koysa 
lar da fazla direne 
mediler.' Idris Kâptan 
gibi kahramanlar 
ayaklandılar... 
Kıyıma karşı ayak- 
lansalar da Yunan 
güçlerine daha çok 
direnemeyip Samanlı

Dağlanna çekildiler. 
Ara sıra baskınlar 
yaptılar.

1922 ye kadar 
süregelen acılı gün
ler Eylül’ün 11 ’ine 
kadar devam etti. 
Yunanlılar, Afyon’
daki Büyük Taarruz
dan sonra bozulmuş, 
kaçmaya başlamış 
lardı.... İzmit’te bulu
nan kolordumuzdan 
görevlendirilen bir 
tabur askerimiz 
Samanlı Dağları ve 
Umurbey sırtlarını 
aşarak Yüzbaşı 
Cemal Bey’in 
komutasından 
şehrimize girdiler. 
Yunan artçıları ile 
çarpışırlarken 
şehitlerimiz oldu.

Bu gün Emetullah 
Camiı’nin avlusunda 
yatanlar o günün 
şehitleri olan kahra 
manlarımızdır (3) 

96 yıl öncesinden 
bazı hatırlatmalar 
yapmaya çalıştım.

O günler unutul 
manialıdır. Hangi 
acılar çekilmiştir, 
evlatlarımız, torunla 
rımız bilmelidir... 
Geçmişini bilmeyen
ler geleceğini 
hazırlayamazlar...

Kaynaklar:
1- Bursa'nın işga 

ve Kurtuluş Süreci, 
Saime Yüceer, Syf 68

2- Türkiye’de Yunan 
Vahşeti, Yeniden 
Anadolu ve Rumeli 
Müdafai Hukuk 
Yayınları 13,48,69

3- Tarih içinde 
Gemlik, Zebercet 
Coşkun Syf 156-172

Bursa trafiğine düzenleme
Bursa'da kurtuluş 
şenlikleri dolayı 
sıyla trafik akışı 
yeniden 
düzenlendi.
11 Eylül Sah 
günü Bursa'nın 
düşman işga 
linden kurtuluş yıl 
dönümü kutla 
malan çerçeve 
sinde Saltanat 
Kapı önünden 
başlayarak 
yürüyüş yapılacak. 
Emniyetten 
yapılan açıklamada, 
"Devlet Hastanesi 
önünden - Temiz

Caddesi - 
Çakırhamam 
Kavşağı - 
Altıparmak Cadde
sinden Cemal 
Nadir Caddesine 
(Zafer Plaza lam
balara) çıkış is
tikametleri, Atatürk 
Caddesi'ne bağlantı 
yolları - Setbaşı is
tikametinden İnönü 
Caddesi'ne geliş 
güzergâhları 
yürüyüş öncesi ve 
yürüyüş esnasında 
kapatılacak. Atatürk 
Anıtı önünde saat 
10.00'da yapılacak

olan çelenk sunma Atatürk Caddesi'ne törenler 
töreninde ise bağlantı yolları başlamadan önce

ve tören esnasında 
yaya ve araç 
trafiğine kapatıla 
cak. Batı tarafından 
merkez istikametine 
geçmek isteyen 
vatandaşların 
Dikkaldırım- 
Zübeydehanım 
Doğumevi Kavşağı- 
Oğullu Caddesi - 
İzmir yolu - Genços- 
man Kavşağı - 
Ankara Yolu- 
Gökdere istika 
metlerini kullan 
maları gerek 
mektedir" 
denildi.
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Sağlık Bakanlığı 5 
bin işçi ararken, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 3 bin 
komiser yardımcısı 
için ilana çıktı. 
Diyanet İşleri ise 
sene sonunda 9 bin 
500 din görevlisi 
alacak. Ayrıca 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
da cuma günü 
yaptığı açıklamada 
toplum yararına 
çalışma programı 
kapsamında 80 bin 
kişinin işe 
alınacağını açıkladı. 
Açıklamaya göre, 
söz konusu kişiler 
okulların temizlik 
bakım ve onarım 
işlerini yapacak. 
Sene sonuna kadar 
kamuya 18 bine 
yakın personel 
alınacak, ilk alımı 
Sağlık Bakanlığı ya
pacak. Sağlık 
Bakanlığı, toplam 5 
bin 298 sürekli işçi 
alacağını duyurdu. 
Başvurular 13 
Eylül'e kadar. Em
niyet Genel 
Müdürlüğü ise 3 bin 
komiser yardımcısı 
alımı yapacak. Son 
başvuru tarihi 19 
Eylül. Diyanet İşleri 
ise yıl sonuna kadar 
9 bin 500 din 
görevlisi alacak. 
Ayrıca Rekabet Ku
rumu ve Merkez 
Bankası da Eylül 
sonuna kadar alım 
yapacak kamu 
kurumlan arasında. 
ENGELLİ, ESKİ 
HÜKÜMLÜ 
Sağlık Bakanlığı, 
İŞKUR aracılığı ile 3

Cumhurbaşkanı 
Duyurdu! 

ioo Bin Kişiye 
İş İmkanı

bin 591 'i sürekli 
işçi, 431'i engelli 
işçi ve bin 276'sı 
eski hükümlü olmak 
üzere toplam 5 bin 
298 sürekli işçi ala
cak. ilköğretim 
düzeyinde işçi 
statüsü ile 
çalışacak olanlar 
noter huzurunda 
çekilecek kura 
usulü ile alınacak. 
Türkiye genelindeki 
illerde çalışacak 5 
bin 298 sürekli 
işçinin alınacağı 
kadrolar ise; ısıtma 
ve sıhhi tesisat, 
inşaat boyacısı, 
kaynakçı, marangoz 
ve temizlik 
görevlisi. Bu kadro
larda sürekli işçi 
kadrolanna 
başvuracakların en 
az ilköğretim 
mezunu olması, be
lirli kadrolar için 
başvuracakların da 
ilgili bölümlerden 
mezun olması 
gerekiyor. Engelli 
adayların ise yetkili 
sağlık 
kuruluşlarından 
alınan engelliler için 
sağlık kurulu ra
poruyla engelli 
olduklarını bel 
gelendirmeleri 
gerekiyor. Adaylar,

İŞKUR üzerinde 4- 
13 Eylül tarihleri 
arasında başvuruda 
bulunacaklar. Kura 
çekimi ise 
25 Ekim tarihinde 
yapılacak. 
KOMİSER 
YARDIMCISI 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ise, 3 
bin komiser 
yardımcısı alacak. 
Polis Akademisi 
Başkanlığına bağlı 
Polis Amirleri 
Eğitimi Merkezi 
(PAEM) 
Müdürlüğüne 2018- 
2019 eğitim yılı için 
emniyet mensubu 
olmayan lisans 
mezunları arasında 
300'ü kadın, 2 bin 
700'ü erkek olmak 
üzere toplam 3 bin 
komiser yardımcısı 
alımı yapacak. 
Başvurular 6-19 
Eylül tarihleri 
arasında olacak. 
Adaylarda aranan 
şartlar ise 30 
yaşından gün 
almamış olmak, 
silah taşımaya veya 
silahlı görev yap
maya hukuki engeli 
bulunmamak. 
Diyanet işleri ise yıl 
sonuna kadar 9 bin 
500 din görevlisi

alımı yapacak. 
Aralık ayında 
yapılacak sınavla 6 
bini imam, 3 bini 
Kuran kursu 
öğretmeni ve 500'ü 
de müezzin olmak 
üzere Diyanet 
işlerine toplam 9 
bin 500 personel 
alınacak. Diyanet 
işleri Başkanlığı, 
son başvuru tarihi 
11 Eylül olmak 
üzere 35 ilçe 
müftüsü alımı 
yapacağını 
duyurdu. Adayların; 
en az dört yıllık dinî 
yükseköğrenim 
mezunu olması, 
ihtisas kursu belge
sine sahip olması 
veya ilahiyat 
alanında doktora 
yapmış olması ve 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 5 yıl 
görev yapmış 
olması gerekiyor. 
UZMAN 
YARDIMCILARI 
ARANIYOR
Bunları dışında; 
Rekabet Kurumu 20 
rekabet uzman 
yardımcısı alımı 
yapacağını 
duyurdu. 14 kişilik 
rekabet uzman 
yardımcılığı 
kadrosu için iktisat, 
siyasal bilgiler, 
işletme, iktisadi ve 
idari bilimler 
fakültelerinden 
veya işletme 
mühendisliği 
ya da endüstri 
mühendisliği 
bölümlerinden, 4 
kişilik rekabet 
uzman yardımcılığı 
hukuk kadrosu için 

hukuk fakül
telerinden, 2 kişilik 
rekabet uzman 
yardımcılığı bilişim 
kadrosu için bil
gisayar 
mühendisliği, ista
tistik ve bilgisayar, 
matematik ve bil
gisayar, endüstri 
mühendisliği 
bölümlerinden 
mezun olunması 
gerekiyor. Merkez 
Bankası ise 100 
uzman yardımcısı 
alımı yapacak. Tam 
zamanlı ve kadrolu 
çalışacak olan 
uzman yardımcıları 
adayları için 
başvurular 10 Eylül 
tarihine kadar 
yapılabilecek. 
Çalışma Bakanlığı 
80 bin kişiyi istih
dam edecek 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
da toplum yararına 
çalışma programı 
kapsamında 80 bin 
kişinin işe 
alınacağını açıkladı. 
Açıklamaya göre, 
söz konusu kişiler 
okulların temizlik 
bakım ve onarım 
işlerini yapacak. 
Konu ile ilgili 
bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada 
şöyle denildi: "Üç 
bakanlık arasında 
imzalanacak 
"Güvenli Okul, 
Güvenli Gelecek" 
işbirliği pro
tokolüyle, Milli 
Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullara Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
İŞKUR kanalıyla, 

okulların temizliği, 
bakım ve onarımı 
için Toplum 
Yararına Program 
(TYP) kapsamında 
60 bin kişilik 
ödeneği il müdür
lüklerine aktaracak. 
Ayrıca, 
okullarımızda yine 
TYP üzerinden 
görevlendirilecek 
yaklaşık 20.000 
'güvenli eğitim ko
ordinasyon 
görevlisi', okul 
yönetimleri ve okul 
aile birlikleri 
aracılığıyla 
gelişmeleri an 
be an takip 
ederek olası 
sorunlar karşısında 
gereken tedbirlerin 
hızlı bir şekilde 
alınmasını 
sağlayacaklar. 
Böylece toplamda 
80 bin kişi TYP'den 
faydalanacak. 
TYP'ye ilişkin 
başvurular İŞKUR 
üzerinden alınırken, 
program okulların 
açılmasıyla birlikte 
başlayacak" denildi. 
İŞKUR üzerinden 
alınacak 
başvurulan n 
ardından program, 
ders zilinin 
çalmasıyla birlikte 
başlayacak.
Eğitim öğretim yılı 
süresince de 
devam edecek. 
TYP kapsamında 
okullarda görev 
alacak her bir 
katılımcı için 
aylık asgari 
ücret üzerinden 
ödemeler gerçek 
(estirilecek."
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Tüketici demekleri 
tarafından, vatan 
daşlann raflardaki 
yerli ve yabancı 
ürünleri ayırabil 
meleri için etiketler 
de ayırt edici renk 
ya da logoların yer 
alması önerildi. Bu 
sayede bilinçli 
tüketicilerin yerli 
ürünlere sahip 
çıkma oranının 
artacağı vurgulanı 
yor.
Tüketicilerin 
raflardaki yerli ve 
yabancı ürünleri 
ayırabilmeleri için 
etiketlerde ayırt 
edici renk ya da 
logoların yer alması 
önerisinde bulunan 
Bursa Tüketiciler 
Demeği Başkanı 
Sıtkı Yılmaz, etiket
lerin daha da 

farkındalık yarata
cak şekilde 
tüketicinin dik 
katine sunulması 
gerektiğini belirtti. 
Tüketici 
kanunlarında 
etiketlerle ilgili 
düzenlemelerin 
yapıldığını be
lirterek, bulunması 
gerekli bilgilere 
etiketlerde yer 
verildiğini söyleyen 
Yılmaz, "Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşı herkesin, 
bilinçli tüketicinin 
yerli ürünlere sahip 
çıkması gerekir. Bu 
anlamda tüketiciyi 
bir araştırmaya, 
okumaya zorla
madan doğrudan 
baktığında yerli 
ürünü hemen fark 
ettirecek etiket

düzenlemesinin 
faydalı olduğunu 
düşünüyoruz" diye 
konuştu.
YERLİ ÜRETİME 
SAHİP ÇIKILMALI 
Başkan Yılmaz, yerli 
üretime daha çok 
ağırlık verilmesi ve 
sahip çıkılması 
gerektiğini vurgula
yarak, şöyle devam 
etti: "Bu ürünler

üretildiği takdirde 
bizim de ürünlerim
ize sahip çıkmamız 
gerekir. Bazen dış 
ülkelerle de çok 
farklı düzeyde 
ilişkilerimiz oluyor. 
Zaman zaman 
boykot çağrılarında 
bulunuluyor. Bilinçli 
bir tüketici olarak, 
bu tür durumlarda 
tüketici de tavrını 

gösterecek. O mal
lara karşı çok araş 
tırmadan, soruştur 
madan baktığında, 
yerli ve dışarıdan 
ithal mallar konu 
sunda etiketlerde 
ayırt edici renklerin, 
logoların bulun 
masında son derece 
yarar var." 
Etiket bilgisi önemli 
Tüketici Başvuru

Merkezi Onursal 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, etiket bil
gilerinin tüketici 
açısından önemine 
dikkati çekti. 
Ağaoğlu, tüketici
lerin satın aldığı 
ürünün üretildiği 
yeri bilme hakkının 
bulunduğunu dile 
getirerek, şunları 
kaydetti: 
“Önemli olan bir 
hususa da işaret 
etmek istiyorum ki 
yabancı sermayeye 
ait, hatta yabancı 
isimle satılan ürün
ler şayet yurt içinde 
üretilmişse o ürün
lerde kendi 
insanımızın alın teri 
olduğunu gözeterek 
satın alma terci
himizi belir
lemeliyiz.”

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomi 
sinin yılın ikinci 
çeyreğindeki 
büyüme rakamları 
açıklandı. Buna 
göre ekonomi 
yüzde yüzde 5.2 
büyüdü. 2017 yılının 
tamamındaki 
büyüme rakamı ise 
7,4 olarak açıklandı. 
Geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 
5,4 olarak açıklanan 
büyüme rakamı, 
2018’in ilk çeyreğin 
de ise yüzde 7,4 
olmuştu.
Türkiye istatistik

Kurumu (TÜİK), 
yılın ikinci çeyre 
ğine ilişkin büyüme 
verilerini açıkladı. 
Yıllık bilançolara ve 
gelir tablolarına 
dayalı olarak üretim 
yöntemine göre 
hesaplanan bağım 
sız yıllık gayrisafi 
yurt içi hasıla 
(GSYH), zincirlen 
miş hacim endek
siyle 2017 yılında 
bir önceki yıla göre 
yüzde 7,4 arttı, 
üretim yöntemine 
göre cari fiyatlarla 
GSYH, 2017 yılında 

bir önceki yıla göre 
yüzde 19,1 artarak 3 
trilyon 106 milyar 
537 milyon TL oldu. 
Gayrisafi yurt içi 
hasılada en yüksek 
payı 2017 yılında 
yüzde 17,6 ile imalat 
sanayi aldı. İmalatı, 
yüzde 11,9 ile top
tan ve perakende 
ticaret; motorlu 
kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin 
onarımı ve yüzde 
8,6 ile inşaat sek
törü izledi. Yıllık 
gayrisafi yurt içi 
hasılada en düşük 

pay hanehalklarının 
işverenler olarak 
faaliyetleri için 
gerçekleşti. Hane 
halkı ve hane 
halkına hizmet eden 
kar amacı olmayan 
kuruluşların nihai 
tüketim harcamaları 
2017 yılında yüzde 
6,1 arttı. Hanehalkı 
ve hanehalkına 
hizmet eden kar 
amacı olmayan 
kuruluşların nihai 
tüketim harcamaları 
2017 yılında bir 
önceki yıl 
zincirlenmiş hacim 

endeksine göre 
yüzde 6,1 arttı. 
Hanehalkı ve 
hanehalkına hizmet 
eden kar amacı ol
mayan kuruluşların 
tüketim harcama 
larının GSYH için
deki payı yüzde 59,0 
oldu. Hanehalkı 
harcamalarında en 
yüksek payı alan 
harcama grupları 
sırasıyla, yüzde 20,9 
ile gıda ve alkolsüz 
içecekler, yüzde 
16,6 ile ulaştırma ve 
yüzde 15,0 ile 
konut, su, elektrik, 

gaz ve diğer yakıtlar 
oldu. Devletin nihai 
tüketim harcama 
larının GSYH için
deki payı 2017 
yılında yüzde 14,5 
olurken, sabit ser
maye oluşumunun 
payı yüzde 30,0 
olarak gerçekleşti. 
Bir önceki yıl zin
cirlen miş hacim 
endeksine göre, 
devletin nihai tüke
tim harcamaları 
yüzde 5,0, gayri 
safi sabit sermaye 
oluşumu ise yüzde 
7,8 artış gösterdi.

f* GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
u
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M

Itf.ly. 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 15 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 513 1174

Bursa zse 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Q VAPUR . (FRİRflT
KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53 ■Hrun - rcnınuı

Kaymakamlık 513 10 51
C.8aveılığı 513 10 53

Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 18 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 80
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 813 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Eaklhlaar (262) 666 6.0 31

C.Savcı Yrd. 9** °*
Emniyet Mûd. 51310 28 OTOBÜS

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

R
Pamukketo »1» OO 2»
DENİZ UÇAÖI »13 •• 13
P808SUB Akmlo Seyahat *14 *3 «2
METRO 313 12 12
Aydın Turtam »1» 20 77
SOsar Turtam »12 1O 72
KanbaroQIu-Eaadas «14 4» 4»
Anrtur «14 47 71
Kam M Koç »12 O1 4 3

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
Yani Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 00 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

D Dovlot Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast, 513 23 20
Mar. Safi.Ocaftı 513 10 53
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
D 
E

Santral 513 4521-23
Başkanlık 513 45 20

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

K
R

________ TAKSİLER_________

Körfez Taksi 513 10 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

1
Akçen Petrol İO 7B
MAR-PET 043 30 33
Tuncay Otogaz O13 10 40
Beyza Petrol 61» O'» °®

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6174 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GmiİNİHIM
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT ^ İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI 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

GEMLİK ÖZEL HÂTEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİT M BURSU 12.750 TL

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz. a

Fiyatlarımıza 
Eğitim, yemek, yayınlar 

kıyafetler dahildir. 1

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 29 97
Gi 1LİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA Ü^O224jFF*^
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK 
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
L Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik,'BURSA

Tel: 0224 513 06 77 Fax: 513 30 30
12 Eylül 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik‘in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü için 
meydanda geçit töreni yapılmadı.

MlBMIİMaiSIMİİİlIflİ Kemal Kılıcdarofllu 
Cumartesi günü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kurtuluş törenleri ve İyi Parti
Dün, Gemlik’in düşman işgalinden 

kurtuluşunun 96. yıldönümü tören
leri vardı.

Ne yazık ki bu yıl yine İskele M ey da 
nı’nda geçit töreni düzenlenmedi.

Atatürk Anıtına çelenk konduktan 
ve saygı duruşundan sonra Şehit 
Yüzbaşı Cemal’in kabri ziyaret edile 
rek dua edildi.

Gece ise folklor gösterileri yapıldı.
Kurtuluşumuz simgesi Silahlı

Kuvvetlerimizdir. Devamı sayfa 4’de

Gemlik'in düşman işgalinden . kurtu 
luşu’nun 96. yıldönümü kutlandı. İlçemiz 
de tören saat H.oo'da Atatürk Anıtına çe
lenk sunulması, saygı duruşunda bulunul 
du ve İstiklal Marşımız okundu. Yüzbaşı Ce 
mal ve silah arkadaşlarının Lise Caddesi 
Emetullah Hatun Camii yanında bulunan 
kabirleri ziyaret edildi. Kurtuluşun simgesi 
olan askeri birliklerin bu yıl geçit töreni 
yapmaması ilçemizde yadırgandı. Syf2’de

Gemlik’e ge iyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ lu, 
Bursa programı kapsamında İznik, 
Orhangazi ve Gemlik ziyaretleri gerçek 
/eştirecek. Kıhçdaroğlu, Cumartesi günü 
ilçemize gelecek. Haberi sayfa 4’de

□ +90 532414 36 28
& +90 224 512 22 39

+902245122238
+908503042239 K< erdogansaglik@hotmail.com

i Mete.
4 Şube 'iDıZiya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: IB GEMLİK

TRAFİK SİGORTASI 1 
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

V SAĞLIK
• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com

F3 hanveteliniegemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü için meydanda geçit töreni yapılmadı.

Kurtuluş giinii kutlaması sönük geçti

Gemlik'in Düşman 
işgalinden Kurtu 
luşu’nun 96. yıldö 
nümü kutlandı, 
ilçemizde tören 
saat H.oo'da 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunulması, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla 
başladı.
Törene AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık, Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Garnizon Komuta 

m Veteriner Albay 
Ramazan Ekemen, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Jan
darma Komutanı 
Binbaşı Barış 
Bozkurt, Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, CHP İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
daire müdürleri, 
Ticaret ve Sanayi

Odası Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, belediye 
meclis üyeleri 
gaziler, muhtarlar, 
STK ve Dernek 
üyeleri, siyasi par
tilerin üyeleri, 
okulların bayrak ve 
flamalı öğrencileri 
ve az sayıda 
vatandaş katıldı.

Kaymakam, Garni
zon Komutanı, 
Belediye Başka 
m’mn Atatürk 
Anıtına Çelenk ko
yarak saygı duru 
şunda bulunma 
sından sonra 
tören sona erdi. 
Daha sonra 
ilçemiz kurtuluşu 
sırasında şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal ve silah 
arkadaşlarının 
Lise Caddesi Eme- 
tullah Hatun Camii 

yanında bulunan 
kabirleri ziyaret 
edildi. İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet Reşat 
Şavlı’nın okuduğu 
duanın ardından, 
protokol üyeleri, 
muharip gaziler 
derneği üyeleri ve 
şehit aileleri 
derneği yönetim 
kurulu üyeleri 
şehitliğe karanfil 
bıraktı. Öğle nama 
zı Öncesinde ise 
Asım Kocabıyık 
Camiinde şehitler 

için mevlit oku
tuldu. Gece ise 
İskele Meydam’nda 
folklor gösterileri 
düzenlendi.
Havai fişek gös 
ferileri yapıldı. 
İlçemizin kurtulu 
şunun 96.yıldönü 
mü törenlerinde 
resmi geçit yapıl 
madı. Kurtuluşun 
simgesi olan 
askeri birliklerin bu 
yıl geçit töreni 
yapmaması ilçe 
mizde yadırgandı.

İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı istifaları doğruladığını, durumun değerlendirileceğini söyledi

iyi Parti yönetiminden 7 istifa
İyi Parti Gemlik İlçe 
teşkilatında bir 
süredir devam 
eden anlaşmazlık 
lar istifa getirdi. 
İyi Parti İlçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıkh’nın yerel 
seçimlerde aday 
olması durumunda 
parti yönetiminde 
kimin ilçe başkan 
lığı koltuğuna otur 
ması konusunda 
yapılan toplantıda 
aday olmak 
isteyenlerin 
arasında yapılan 
oylamada, Emekli 
öğretmen Kürşat 
Beşe’nin belirlen
mesinden sonra, 
yönetimde bir grup 
İlçe Başkanı Adnan 
Bıyıklı’ya karşı 
taraf almaya 
başladığı öğrenildi. 
Celal Bayar’ın 
ölüm yıl /tümüne 

tatilde olan Bıyıklı 
mn katılamaması 
üzerine, partiyi 
törende Kürşat 
Beşe temsil etti. 
Bu arada, bir grup 
partilinin Bayar’ın 
Anıt Mezarına çe
lenk konulması 
programda olma 
masına karşın, çe
lenk koymak istedi 
Ancak, görevliler 
buna izin vermedi. 
Çelenk ile bir hatı 
ra fotoğrafı çekildi. 
Buradaki durum 
bazı basın organla 
rina haber yaptırıla 
rak “İyi Parti de 
Bölünme ve istifa 
haberleri” üzerin t 
İlçe Başkanı Adnan 
Bıyıklı basın toplan 
tısıyla kendis- le 
ulaşan bir istifa 
bulunmadığını 
açıkladı. Haberleri 
partiyi karıştırma

olarak nitelemişti. 
Bu haberlerin 
gazetelerde ve 
ulusal basında yer 
alması üzerine, İyi 
Parti İl Başkanı 
Bayram Kazancı 
duruma el koydu. 
Önceki akşam 
Gemlik’e gelerek 
ilçe başkanı ve 
diğer yönetim ku

rulu üyeleriyle 
görüşmek istedi. 
İlçe Merkezindeki 
randevuya istifa 
edeceği açıklanan 
kişiler ilçe başka 
mmn telefonla 
aramalarına karşın 
aelmediler. 
İyi Parti whatshap 
grubundan dün 7 
muhalif yönetim 

kurulu üyesinin 
görevlerinden is
tifa ettiğini açıkla 
yan dilekçeleri 
yayınladılar.
Ayrıca ilçe başkan 
lığına istifa dilekçe 
lerini sundular. 
İyi Parti İlçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıklı, istifaları 
doğrularken, 

dilekçe verenlerin 
Erdoğan sağlık 
(Sekereter), Nilüfer 
Toprak (Başkan 
Yrd.) Savaş Akkan 
(Bşk. Yrd.), AliBey 
Sülün (K.Kumla 
Temsilcisi), 
Mehmet Öğüç 
(Umurbey temsil
cisi), Gizem Güre 
(Gençlik Kolu 
Başk.), Levent 
Bulan (Muhasip) 
olduğu öğrenildi. 
İlçe Başkanı Bıyıklı 
durumun 
değerlendi 
rileceğini, ayrıca 
partinin genelinde 
il ve ilçe yöne 
timlerinin istifa 
ederek yeniden bir 
yapılandırmaya 
gidildikten sonra il 
ve ilçelerde kongre 
dönemlerinin 
başlatılacağını 
söyledi.
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FETÜ operasyonu! 20 eski polis gözaltına alımlı
Bursa'da, FETÖ 
/PDY'ye yönelik 
operasyonda, 
20 eski polis 
gözaltına alındı. 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından örgüte 
yönelik yürü 
tülen soruşturma 
kapsamında, 

daha önce meslek
lerinden ihraç 
edilen 25 polis 
hakkında yaka 
lama kararı 
çıkarıldı.
Bunun üzerine 
harekete geçen İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri

şüphelilere ait 
adreslere eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi.
Operasyonda 20 
şüpheli gözal 
tına alındı, 
5 şüphelinin 
yakalanması 
için çalışmalar 
sürüyor.

Bursa'fa poıunalı iehset!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kavga 
ederken yoldan 
geçen otomobilden 
kendisini uyaranlara 
pompalı tüfekle ateş 
eden İ.B. (33) ile 
kavga ettiği E.G. 
(29) gözaltına alndı. 
İnegöl Devlet Has
tanesi arkasındaki 
sokakta, İ.B. ile E.G. 
arasında bilinmeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışma 
mn kavgaya 
dönüşmesiyle İ.B. 
pompalı tüfeği 
çıkarırken, E.G. de 
üzerindeki bıçağı 
çekti. O sırada 
sokaktan geçen 
sürücüsü ve plakası 
belirlenemeyen oto
mobilin içindekiler, 
kavga eden iki 
gence uyarıda bu

Bursa'ılaM o soygunun yeni
görüntüleri ortaya çıktı!
Bursa'da gelin 
arabalı ve 
kalaşnikoflu 
kuyumcu soygunu 
girişiminin farklı 
açılardan güvenlik 
kamerası görüntü
leri ortaya çıktı. 
Görüntülerde soy
guncuyu etkisiz 
hale getiren emekli 
polise kimsenin 
yardım etmemesi 
de kameralara 
yansıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
cumartesi günü 
Yıldırım Vişne Cad
desi üzerindeki 
kuyumcuya gelin 
arabası ile gelen ve 
kalaşnikofla soy
gun yapmaya 
çalışan M.O., 
kuyumcuda çalışan

lundu. İ.B. de bu 
uyarı karşısında 
öfkelenerek pompalı 
tüfeği araca yönel-

Saçmaların isabet 
ettiği araçtaki ler, 
olay yerinden 
hızla uzaklaştı. 
Ateş sırasında olay 
yerine gelen em
niyet ekipleri, kavga 
eden iki kişiyi 
gözaltına aldı.

emekli polis Ahmet Seçkinin yaklaşık
Seçkin (63) 
tarafından etkisiz 
hale getirilmişti. 
Olayın başka 
açılardan güvenlik 
kamerası görüntü
leri de ortaya çıktı. 
Görüntülerde 
silahla kuyumcuya 
girmeye çalıştığı 
esnada soyguncu
nun üzerine at
layan Ahmet

Pompalı tüfekle 
bıçağa da el 
konuldu. Kavga 
sırasında başına 
pompah tüfeğin 
kabzası isabet 
eden E. G. has
tanedeki teda 
visinin ardından 
karakola götü 
rüldü.
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

10 dakika 
boğuştuğu 
görülüyor. Çevre
deki vatandaşları 
ise olayın paniği ile 
kaçtığı görülüyor. 
Bir süre devam 
eden boğuşmanın 
ardından emekli 
polis Ahmet Seçk- 
in'e çevredeki 2 
kişinin yardıma 
geldiği görülüyor.

Cıi!ıılw»!l—nsiılaatMı!
Bursa'da 3 
yaşındaki oğlu Ab
dulvahap Karakaya 
camdan düşünce 
arkasından atlayan 
anne Nigar 
Karakaya'nın (39) 
ilk ifadesi alındı. 
Anne Karakaya 
ifadesinde oğlu 
düştüğü sırada 
uyuduğunu ve 
bebeğinin düştü 
ğünü kapıya gelen 
başka bir çocuktan 
öğrendiğini 
söyledi.
Olay merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Emirsultan 
Mahallesi 
Gündoğdu sokakta 
25 Ağustos tari
hinde meydana 
geldi. 3 yaşındaki 
Abdulvahap 
Karakaya evde 
oyun oynadığı 
sırada camdan 
düştü. Bunu 
komşusunun haber 
vermesiyle öğre 
nen anne Nigar 
Karakaya da 
oğlunun düşme 
sine dayanama
yarak arkasından 
atladı. Olayda 
minik Abdulvahap

Bursa'ıla falırika yangım!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde mobilya 
fabrikasında 
yangın çıktı.
Ağaç İşleri Bö 
lümü 14. Sokak'ta 
faaliyet gösteren 
bir mobilya fabrika 
sında yangın çıktı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

hayatını kaybe 
derken, anne Nigar 
Karakaya ise bir 
arabanın üzerine 
düşerek ağır 
yaralandı. Yoğun 
bakımda tedavisi 
tamamlanan anne 
Karakaya sağlık 
durumu iyiye gi 
dince normal 
odaya alındı. 
Anne Karakaya 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
lerine verdiği ifa 
dede, oğlunun 
düştüğünü kapıya 
gelerek haber 
veren bir kız 
çocuğundan >.■/ 
öğrendiğini dile ge
tirdi. Karakaya 
ifadesinde, "Ben 
olay günü oğlumu 
alıp anneme 
bayram ziyaretine

Bölgede bakım 
yapan UEDAŞ 
elemanları, fab
rikadan dumanlar 
çıktığını fark 
ederek, durumu 
polis ve itfaiyeye 
bildirdi, tfainin 
zamanında 

gitmiştim. Oğlumla 
birlikte annemin 
evinde uyuyordum. 
Ben uyurken çocuk 
uyanmış ve evde 
oynarken aşağıya 
düşmüş. Ben 
düştüğünü görme 
dim. Kapımız çaldı. 
Kapıyı açınca bir 
kız çocuğu bizim 
evin camından bir 
çocuğun aşağıya 
düştüğünü söyledi. 
Ben oğlumun 
düştüğünü o kız 
çocuğundan 
öğrendim. Camdan 
aşağıya doğru 
bakınca oğlumu 
yerde gördüm ve 
kendimi kaybedip 
gidip başka bir 
camdan da ben 
atladım" dedi 
Acılı annenin has
tanedeki tedavisi 
devam ediyor.

müdâhalesi ile 
yangın büyü 
meden 
söndürülürken, 
yangının 
kalıplardan çıktığı 
tespit edildi. Olayla 
alâkalı tahkikat 
devam ediyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş törenleri ve İyi Parti 
Çocukluğumuzdan beri gözlemlediğim 

Kurtuluş günü törenleri artık yok.
AKP bayramların ve önemli günleri için 

boşaltınca insanlar artık bu törenleri önemse
mez oldular.

Hatta Cumhuriyetin kuruluşta kutlanan ulu 
sal bayramlarımızdan Cumhuriyet Bayramı, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 
30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri ile Atatürk 
Anıtına çelenk koyma programları ya 
kaldırıldı ya sınırlandırıldı.

Bugünlerde ise kutlanan ulusal bayram 
lan m ız maalesef halkımız tarafından artık 
gereksiz sayılarak, belli kentlerde hiç ilgi gör
müyor. Katılım olmuyor.

Dün kutladığımız ilçemizin kurtuluş günü 
törenleri de öyle oldu.

Yalnız, Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma 
töreni ve saygı duruşu İstiklal Marşı söylen- 
mesiyle yetinildi.

Oysa çocukluğumuzda bu törenlere tüm ilçe 
katılırdı. Sunğipek fabrikasının işçileri, spor 
kulüpleri, Avcılar derneği, Belediye 
çalışanları, okullar ve en önemlisi Kurtulu 
şumuzu gerçekleştiren askeri birliğimiz.

Askeri birliğimizi başta çakı gibi bir askerin 
taşıdığı şanlı bayrağımız, arkasında trampet 
takımı, atlı birlikler, Askeri harada yetiştiren 
köpekler, erlerin yürüyüşü arkada da askeri 
araçlar ilçe içinden bir ve iki nolu caddeler 
dolaşırlardı. Böyle olunca evlerin balkon ve 
pencerelerine çıkan Gemlik halkı askerimizi 
gönülden alkışlardı.

Dün Anıt önünde yapılan törenden sonra o 
günleri düşündüm, bir de bu gün yapılanları...

Evet birileri bizi ulusal gülerimizden 
uzaklaştırıyor.

Yerme yeril güriıeryapıyofrar..
15 Temmuz şehitleri için kentin her köşe 

sine devasa fotoğraflar asanlar, bırakın 
kurtuluş ve işgal günlerini gösteren fotoğraf 
sergisi açılmasını, Atatürk’ün bir posterini 
bile asmadılar.

M PARTİDE NELER OLUYOR?
İyi Parti Gemlik İlçe teşkilatında son gün

lerde içten bir kaynama var.
Neler oluyor lyFPâfti’de.
Gördüğüm kadarıyla, siyasete yeni 

soyunmuş kişilerden oluşan bu partinin 
yönetim kadroları bir genel seçim geçirdiler.

Meral Akşener’ın genel başkanlığında 
katılman bu seçimlerde yüzde 10’u geçen bir 
oy alarak parlementoya girdiler. Bursa’da 2 
milletvekili çıkardılar.

Bu büyük bir başarı sayılmalı.
Gemlik’te örgütlenme 2014 yerel seçim

lerinde MHP den Belediye Başkanı adayı olan 
ve 20 bin oy alan Adnan Bıyıkh’nın 
çevresinde kuruldu parti.

Şimdi bir grup partili, Adnan Bıyıklı’dan 
memnun olmadıklarını söylüyorlar.

Aslında Bıyıkh’nın başkan aday olunca, 
boşaltacağı koltuğun kavgası veriliyor.

Birileri de dışarıdan bu kavgayı körüklüyor.
Biraz erken başlayan bir kavga bu.
Oturup ? imin ekmeğine bal sürdüklerini 

। düşünme '^r.__________________________

Kemal Kılıcdaroğlu Cumartesi 
günü Gemlik’e geliyor

CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 
Bursa programı 
kapsamında İznik, 
Orhangazi ve 
Gemlik ziyaretleri 
gerçekleştirecek. 
CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
15 Eylül 2018 
Cumartesi günü 
ilçemize geleceği 
belirtildi.
İlçe Başkanlığın 
dan program 
hakkında şu an net 
bir bilgi verilmez 
ken, önümüzdeki 
günlerde progra 
mın basınla ve 
Gemlik halkıyla 
paylaşılacağı 
belirtildi.
Konu hakkında 
açıklama yapan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil

Acar, “Genel 
Başkanımızı ilçe 
mizde ağırlamak 
tan çok mutlu 
olacağız. Yerel 
seçimlere son 
sürat hazırlık 
yaptığımız bu 
dönemde, Genel 
Başkanımızın 
ziyareti bizleri 
mutlu edecek ve 
örgütümüze moral

vererek sinerji 
oluşmasını 
sağlayacak” dedi.

Daha önce 
3 kez daha 
Gemlik’e geldi

CHP Genel Baş 
kanı Kılıçdaroğlu 
milletvekilliği döne 
minde ilk olarak 
Umurbey Belediye

si’™ ziyaret 
etmişti. Ardından 
2010 referandumu 
döneminde Gem
lik'te büyük bir 
miting gerçekleş 
tiren Kılıçdaroğlu, 
Umurbey’de Celal 
Bayar'ın mezarını 
ziyaret etmişti. 
15Eylül’de 
gerçekleşecek 
ziyaret ise 
Kılıçdaroğlu’nun 
Gemlik’e gerçek 
■eştireceği 4. 
ziyaret olacak. 
Kılıçdaroğlu’nun 
genel seçimlerde 
CHP’ye hiç oy 
çıkmayan Fevziye 
Köyünü ziyaret 
edip etmeyeceği 
merak ediliyor. 
Kılıçdaroğlu, Bur- 
sa’ya bir gelişinde 
Fevziye Köyünü 
ziyaret edeceğim 
demişti.

Kumla da yaşayan yaşlı 
kadın 4.kattan düşerek öldü
İlçemize bağlı 
Küçük Kumla Ma
hallesi Sahili 10. 
durakta, önceki 
gece saatlerinde 
meydana gelen 
olayda, kendisin
den haber 
alınmayan 85 
yaşındaki Şahide 
Coşkun adlı 
kadının oturduğu 
evin 4. katından 
düşerek öldüğü

belirlendi.
Şahide Coş 
kun’un yakınları 
aramalara karşın 
kendisinden 
habere alama 
yınca başına 
berşey gelmiş 
olacağını 
düşünerek 
polisten yardım 
istediler.
Şahide Coşkun’un 
oturduğu apart

mana giden polis 
ekipleri, apartman 
kapısının kilitli 
olduğunu görünce, 
çevrede yaptıkları 
incelemede, 
apartmanın arka 
tarafında yaşlı 
kadının yerde 
yatan cesediyle 
karşılaştılar. 
İtfaiyenin eve girip 
yaşlı kadının 
kaldığı odayı

açmasından sonra 
buradaki pencere
den düşmüş 
olabileceğini 
belirtildi.
Olayla ilgili Cum 
huriyet Savcısı 
inceleme başlattı.

Yaşlı kadının 
cesedin Adli Tıpa 
gönderilip ince 
lenmesinden 
sonra durum 
aydınlanacak.

KflŞtM B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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HEMŞERİ SENLİKLERİNE GÖRKEMLİ START

Gemlik Belediye- 
si’nin organize 
ettiği ve bu yıl 8.si 
yapılan Geleneksel 
Hemşeri Şenlikleri 
muhteşem bir 
açılışa ev sahipliği 
yaptı.
Gemlik Kent 
Konseyi’nin de 
desteklediği 
Şenlikler 15 Eylül 
Cuma akşamına 
kadar sürecek. 
15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı 
ve Atatürk Kordo
nunda yapılacak 
olan şenliklere 21 
Yöresel demek 
iştirak edecek. 
Her yıl olduğu gibi 
bu yılda Atatürk 
Kordonunda açılan 
yöresel demek 
stantlarında folklor 
gösterileri açılış 
gecesine renk 

katarken, yöresel 
ürünlerde hem 
damaklara hem de 
gözlere hitap 
eden bir şölene 
dönüştü.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Hemşeri Şenlikleri 
nin temasının bir 
kez daha birlik, be
raberlik ve kardeş 
lik vurgusu oldu 
ğüna dikkat çeke 
rek, “Bin yıldır 
kardeş gibi yaşı 
yoruz. Daha bin
lerce yıl daha 
kardeş gibi yaşa 
yacağız. Bunu 
bölmeye, hiçbir 
hainin gücü yet
meyecek. Gemlik’te 
barışın ve kardeş 
liğin sembolü sivil 
toplum örgütleri 
mizle, yöresel 
derneklerimizle

bir kez daha bunu 
dünyaya haykır 
m ış olduk.
Şenliklerimize 
katılan tüm 
derneklerimize ve 
yöneticilerine 
teşekkür ediyorum. 
Türkiye’ye örnek 
olan bu şenliğimiz 
daha uzun yıllar 
sürecektir. Gem
lik’ten dünyaya 
yayılan, sevgi, 
birlik, beraberlik, 

kardeşlik mesajı ve 
enerjisi, Türkiye’yi 
bölmek, parçalamak 
isteyen hainlere de 
güzel bir mesaj 
olacaktır’’ dedi.
Gemlik Belediyesi 
8. Geleneksel 
Hemşeri Şenlikleri 
nin açılış gecesi 
Kastamonulular, 
Şavşatlılar, 
Kırıkkaleleriler ve 
Dersimlilerin 
gösterileri ve

yerel sanatçılarının 
sahne almasıyla 
sona erdi.
Şenlikler 15 Eylül 
akşamına kadar 
gece 20.00 ile 24.00 
saatleri arasında 
devam edecek.
11 Eylül Salı gecesi, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri ve İnegöl- 
lüler Derneği ve 
Giresunlular Derne 
ği etkinliklere 
renk katacak.
12 Eylül Çarşamba 
akşamı Trabzonlu
lar, Muş-Hınıslılar 
ve Batı Karade 
nizliler Dernekleri 
15 Temmuz Demok 
rasi Meydanını 
şenlendirecek.
13 Eylül Perşembe 
akşamı da Samsun
lular, DAĞ-DER, 
Roman ve YozgatlI 
lar Dernekleri 

sahneye çıkacak. 
14 Eylül Cuma 
akşamı ise Giresun 
Dereli Aksu Köyü 
Derneği, Kars 
Ardahan İğdır İlleri 
Derneği ile Kara 
denizliler 
Dernekleri, Erzu
rumlular Derneği 
hemşehrileriyle 
buluşacak.
Şenliklerinjcapa 
nişi ise 15 Eylül 
Cuma akşamı 
gerçekleşecek. 
Şanlıurfalılar, 
Palandöken 
liler ve Giresun 
Güzyurdu Dernek
lerinin yöresel 
halk oyunları 
gösterileri ile sona 
erecek. Yöresel 
stantlar önünde 
yöresel etkinlikler 
ile şenliklerin 
finali yapılacak.

Bursa'da denetimler başladı!
Av sezonunun 
başlamasıyla 
birlikte Doğa 
Koruma ve 
Milli Parklar 
2. Bölge 
Bursa Şube 
Müdürlüğü 
denetimlere 
başladı. 
2018-2019 yılı 
av sezonunun 
18 Ağustos 
tarihinde 
başlamasıyla 
avcıların ko

ruma kontrol 
faaliyetleri de 
Bursa Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri 
tarafından 
gerçekleştirin 
yor. Doğa 
Koruma ve 
Milli Parklar 2. 
Bölge Bursa 
Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan 
açıklamada, 
"2018 yılı

itibariyle 
yapılan avcı 
kontrollerinde 
2300 kişi kont 
rol edildi. 115 
kişiye 93.229 
TL idari para 
cezası, 25 
kişiye 55.143 
TL tazminat 
cezası olmak 
üzere toplam 
148.372 TL. 
para cezası 
kesildi" 
denildi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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UmuiWde gol düellosu
Umurspor u19 
Umurbey Recep 
Tayyip Erdoğan 
stadyumunda 
Iznikspor U19’la 
karşı karşıya geldi. 
Adeta gol düel
losunu andıran 
maçta Umurspor, 
Iznikspor’u 5-4 
yendi. U19.1. Grup 
4. hafta maçında 
Umurspor kendi 
evinde Iznikspor’u 
ağırladı, ilk yansı 
karşılıklı gollerle ve 
ataklarla sürdürülen 
maçta, ilk yarıda iki

ekipte karşılıklı 
goller bularak 2-2 
beraberlikle bitti. 
İkinci yarı ise adeta 
bir gol düellosuna 
tanık oldu. Son 10 
dk’ya 4-3 yenik 
giren Umurspor, 
seyircisinin desteği 
ve takım oyununu 
sahaya yansıtma 
sıyla bulduğu 2 
golle maçı 5-4 
kazanmasını bildi. 
Umurspor’un gol
lerini; Berkay, Tolu- 
nay, Dinçay (2) ve 
Sezer kaydetti.

-----------------------—H_____;_____------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ) 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 
Türkiye'nin millî ve 
yerli projelerinde 
yer almak istedik
lerini söyledi. 
BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
Malzeme Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Atilla 
Aydınlı ile birlikte 
ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün'ü 
makamında ziyaret 
etti. Önceki yıl 
imzalanan SAYP 
protokolü çerçeve 
sinde yürütülen 
projelerin görüşül 
düğü ziyarette yeni 
iş birliği imkânları

hakkında da fikir 
alışverişinde bu
lunuldu.
Türkiye'nin son 
yıllarda ortaya 
koyduğu yerli ve 
millî savunma 
sanayii hamlesinin 
son derece başarılı 
bir şekilde ilerledi 
ğini kaydeden Rek
tör Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, dünyanın 
teknolojik olarak 

her geçen gün ken
disini geliştirdiğini 
belirtti. Savunma 
anlamında kendi 
ürünlerini ürete
meyen ülkelerin 
tam bağımsızlık 
noktasında ciddi 
sıkıntılar yaşadığına 
işaret eden Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, "Yerli 
ve millî silahları 
mızı, İHA'larımızı ve 
diğer savunma sis

temlerimizi ürettik
ten sonra artık 
dünyanın bize 
bakışı değişti. 
Türkiye, bugün böl
gesi hakkında söz 
sahibi olan ve karar 
veren bir ülke hâ
line geldi. Teknolo
jinin nimetlerinden 
en iyi şekilde fay- 
dalanabilen ve 
bunu ülkesinin 
korunması için kul
lanabilmen bir Tür 
kiye olduk. Hükü 
metimizin kararlı 
duruşu ve yerli 
bilim insanlarının 
çabaları ile bugün
lere geldik. Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
olarak bizler de 
'yerli ve millî' pro
jelerin içerisinde 
yer almaya gayret 
gösteriyoruz.

Önceki yıllarda 
ASELSAN, TEI- 
TUSAŞ-Türk Hava 
cılık ve Uzay Sanayi 
AŞ, HAVELSAN ve 
diğer yerli üretim 
yapan firmalar ile 
birlikte Savunma 
Sanayii İçin Araştır 
maçı Yetiştirme 
Programı'nı (SAYP) 
imzaladık. Protokol 
doğrultusunda çok 
önemli projeleri 
hayata geçirdik. 
Yeni dönemde de 
aynı anlayış ile 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz" 
dedi.
Bulundukları şehir 
itibariyle de şansı 
bir üniversite 
olduklarını vurgu
layan Prof. Dr. 
Ulcay, şehir yöneti
cilerinin ve sanayi

cilerinin yerli ve 
millî üretim mefhu
muna büyük 
önem verdiklerini 
vurguladı. Özellikle 
iş dünyası tem 
silcilerinin bu 
doğrultuda çok 
sayıda projeyi ha 
yata geçirdiklerinin 
altını çizen Ulcay, 
"Başta Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olmak üzere 
çok sayıda kurum 
ve kuruluş yerli üre
tim konusuna son 
derece hassasiyetle 
yaklaşıyor. Bu has
sasiyet bizlerin bi 
limsel çalışmalarına 
da yansıyor. Kent 
sanayicileri ile ortak 
projeler üretebiliyor 
ve Türkiye'nin hiz 
metine sunabili 
yoruz” dedi

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

053S3M1800
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onm kantinlerinde yeni nanem başlıyor
Türkiye Kantin 
İşletmecileri Esnaf 
Dernekleri Fed
erasyonu Başkanı 
Vahap Osmanoğlu, 
velilerin 
çocuklarının 
harcamalarını takip 
edebilecekleri ve 
kantinlerde nakit 
kullanımını ortadan 
kaldırmayı 
amaçladıkları 'kart’ 
uygulamasına 
geçtiklerini söyledi. 
Yeni eğitim, öğretim 
döneminin 
başlamasıyla gözler 
okul kantinlerine 
çevrildi. Kantinlerin 
yeni döneme hazır 
olduğunu ve dene
timlerin yapıldığını 
söyleyen ve 
öğrencileri kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutmayı 

amaçladıklarını be
lirten Osmanoğlu, 
"Nakit taşımayarak 
öğrencileri 
uyuşturucudan, 
gasptan, kötü 
alışkanlıklardan ko
rumak istiyoruz. 
Kartlar sadece kan
tinlerde geçecek, 
veliler kantinlerden 
ücretsiz kartları ala
bilir. Harcama limiti 
oluşturabilir, ister
lerse dışarıda 
geçmesi için de 
açtırabilirler" dedi. 
17 Eylül’de İstan
bul’da 500 pilot 
okulda uygulamaya 
başlanacak olan di
jital ödeme sistemi 
'Papara Card' ile 
hem veli, hem öğ 
renci hem de kanti
ncilerin memnun 
olması hedefleniyor.

Federasyon 
Başkanı Vahap 
Osmanoğlu, pilot 
uygulama 
sonrasında önce İs
tanbul’da ardından 
Türkiye genelindeki 
tüm kantinlerde bu 
uygulamanın hayata 
geçeceğini söyledi. 
KANTİNLER 
HİJYENİK VE

DENETİM ALTINDA 
Okul kantinlerinin 
hijyen denetim
lerinin sürekli 
yapıldığını ve dene
timler sonucunda 
hiçbir olumsuz vaka 
ile karşılaşılma 
dığını dile getiren 
Osmanoğlu, “Kanti
ncilikle ilgili bin 200 
saat süren 

eğitimlerimiz var. 
Üretime dayalı 
anında üretim 
anında tüketim 
mantığıyla hareket 
etmeye çalışıyoruz 
ve başarılı olacağız. 
Merdiven altı ürün
ler kantinlerde yok. 
Dışarıda merdiven 
altı üretim var ve 
tek amacımız 
dışarıyla ilişkiyi 
kesmektir. Bu 
ilişkiyi kesersek 
çocuklarımız 
sağlıklı ürünler 
almış olur” dedi. 
Osmanoğlu, kantin 
kiralarındaki artışın 
hem kendileri hem 
de öğrenciler için 
bir sorun olduğunu 
söyledi ve sözlerine 
şöyle devam etti: 
“Kira artışları yük
sek gelirse bu da 

bizim çocuklarımıza 
yansır. Ürüne zam 
yapıldığı zaman 
öğrenciler ala 
mayacak ve evle 
rine aç gidecek. 
Bu sene yüzde 
11 artış yapılarak 

Türkiye genelinde 
bu uygulamanın 
sağlamasını 
istiyoruz. Kan
tinlerle ilgili kira 
artışı yüzde 
10 talep edildi ve 
talebimizin 
karşılanacağına 
inanıyorum. Bizim 
çocuklarımız 
önemli. Bu 
çocukların kantine 
güvenip orada 
beslenmeleri çok 
önemli. Okulları 
ticari gözle değil 
de hizmet alanı 
olarak görmeliyiz.”

Yargıtay’dan emsal kredi kartı kararı!
Yargıtay; banka
matik, kredi kartı 
çalınır ya da zorla, 
tehditle alınır da 
kart sahibi 24 saat 
içinde bankaya bu 
durumu iletirse 
çekilen paranın 
bankaca sahibine 
iade edilmesi 
gerektiğine hük
metti. Yüksek 
mahkeme, bu tür 
vakalarda kart 
sahibinin haksız 
çekilen miktarın 
sadece 150 lirasın 
dan sorumlu oldu 
ğuna dikkat çekti

Tüketici Mahkeme
sine müracaat eden 
vatandaş, gasp 
edilen kredi 
kartından nakit çek
ilen paranın banka 
ca tarafına iade 
edilmesini istedi. 
Davacı tüketici, 
davalı bankadan 
olan kredi kartının 
dava dışı şahıslar 
tarafından zorla 
alındığını, kartın 
şifresinin silahla 
tehdit edilerek 
öğrenildiğini öne 
sürdü. Aynı gün 
davalı banka 

bankamatiğinden 
nakit çekim 
yapıldığını, davalı 
bankaya bildirimde 
bulunulmasına 
rağmen nakit çek
ilen bedelin 
davacıdan tahsil 
edildiğini kaydetti. 
Davacı, kendisinden 
tahsil edilen be
delden sorumlu 
olmadığını ileri sür
erek, ödenen be
delin ödeme 
tarihinden itibaren 
işleyecek faiziyle 
birlikte davalıdan 
tahsilini talep etti.

Mahkemede 
savunma yapan 
davalı banka 
avukatı ise kredi 
kartının ve şifrenin 
korunmasından 
davacının sorumlu 
olduğunu, davalı 
bankaya haber 
verilmediğini, 
davalıya kusur 
yüklenemeyeceğini 
iddia ederek 
davanın 
reddini istedi. 
Mahkeme; 
davacının gasba 
uğradığı, haksız 
eylemden sonra 24 

saat içinde bankaya 
bildirimde 
bulunduğuna dikkat 
çekti. 5464 Sayılı 
Kanun'un 12. mad
desine göre kartın 
hukuka aykırı 
kullanımı sebebiyle 
davaya konu nakit 
çekilen bedelin 150 
TL'si dışındaki 
kullanımdan ve 
nakit çekme işlemi 
sebebiyle 
davacıdan tahsil 
edilen bedelin ka
nuna aykırı 
olduğuna hükmetti. 
Davacının yaptığı 

ödemelerin 
iadesinin gerektiği 
gerekçesiyle 
davanın kabu 
lüne, ödemelerin 
faiziyle davalıdan 
tahsiline karar 
verdi. Hüküm 
davalı banka 
avukatı tarafından 
temyiz edildi. 
Dava dosyasını in
celeyen Yargıtay 
19. Hukuk Dairesi, 
delillerin takdirinde 
bir isabetsizlik 
bulunduğu gerek 
çesiyle mahkeme 
kararını onadı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 OO
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
Ido İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS

ULAŞIM
PamukkaK 012 OO 20
DENİZ UÇAĞI 013 0010
Peaaaus Akmle Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
OOser Turtam 012 1O 72
KanberofilU'Saadaş 014 4*4*
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokıy Tomografi S13 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Patrol S13 1O 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 4S
Boyza Patrol 0*13 0*1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK <iYAS| GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6175 

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 Cacf. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENlİKSİNENAGİİmlIâÜ
VENUS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKIrfez
OENLlKlN-itK DUNLUK SİYASİ GAZETESİ

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL ■

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25-%25 EĞİTİM BURSU U.500 TL 

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL 

Eğitim, yemek, yayınlar 
kıyafetler dahildir. J

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
k başvurunuz, j

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL 

15.26-20.00=%10 EĞİT&M BURSU 12.750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 02245144949-05355452887
GE ’’ İK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr


GÜNLÜK 300 TON
YAĞLİKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
KAVLAK

J DOĞANIN HAZÎNESİ N

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA: Um urbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44Gem İlk-BURSA 0224
Şube1:GEMLİKİSTİKLALCAD. Şube2:0KSİJEN68-İSTANBULYÖNÜ;Şube3:0KSİJEN68-IZMİRYÖNÜ" | iJjP

GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Eylül 2018 Perşembe uuw.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Cihatlı Mahallesi’nde Belediye tarafından yaptırılan ilk etap 158 Toplu Konut için 12-22 Eylül günleri isteklilerin dilekçeyle başvurmaları istendi

IMMMlMlİİtt
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2. İşveren İşçi Buluşması 
Geçtiğimiz yıl İş - Kur Gemlik Müdü 

lüğü’nce projelendirilen, Gemlik Kay 
makamlık ve Belediyesi ile Ticaret 
Odası ve Borsası’nın desteklediği, 
ilçemizdeki ve çevre ilçelerdeki 41 
sanayi kuruluşunun katılımcı olduğu 
1 “Gemlik’te İnsan Kaynakları ve Is 
tihdam Buluşması" “İş Sizi Çağırıyo 
rum" sloganı ile işveren ile işçiyi bir 
aya fuarda buluşturmuştu.

Böyle bir proje Gemlik’te belki de 
Türkiye de ilkti ve başarılı oldu.4’de

Gemlik Belediyesi Toplu 
Konutları tahsis Şartları 
na ait yönetmenliğin 
gazete ilanının yapılması 
üzerine internet sitesin
den yaptığı duyurularla 
daha önce başvuru 
yapmış olanların 158 
konutun dağıtımının 
yapılacağından 12-22 
Eylül tarihleri arasında 
yeniden şahsen veya 
internet üzerinden form 
doldurarak başvuru 
yapabileceklerini duyu
ruldu. Haberi syf 2’de

SOSYAL KONUTLARIMIZA MÜRACAAT GÜNCELLEMESİ

[12 Eylül 2018 - 22 Eylül 2018 Tarihleri Arasında]
Şahsen ve Nüfus Cüzdanı ile Belediyemize Yapılacaktır.

a 
£

2, İşveren isçi ftulusınası 12-13 Ekim de
2.kfi7 düzenlenecek olan Gemlik İstihdam Buluşması, 12-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Gemlik 
Kaymakamlığı Başkanlığında Gemlik Kapalı Spor Salonu’nda düzenleneceği açıklandı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT9CILIK

□ +905324143628
’’ '3 +902245122239

+902245122238
+90850 3042239

TRAFİK SİGORTASI 

KASKO
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

DEPREM SİGORTASI

® erdogansaglik@hotmail.com

E • İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA 
HANVET • OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com lîhanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel=0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
uuw.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Cihatlı Mahallesi’nde Belediye tarafından yaptırılan ilk etap 158 Toplu Konut için 
12-22 Eylül günleri isteklilerin dilekçeyle başvurmaları istendi

Gemlik Belediye 
sinin önceki gün 
yapılan Eylül ayı 
ikinci toplantısında 
Cihatlı Mahallesi’n 
de yapılan toplu 
konutların dağıtı 
mıyla ilgili olarak 
Gemlik Belediye 
si’nce hazırlanacak 
olan Yönetmelik 
konusunda yine 
tartışma çıktı.
Ekim ayı ikinci 
toplantısında 
muhalefetin isteği 
üzerine getirilen 
önerilerin ele 
alınması bek
lenirken, Bele 
diye tarafından 
hazırlanan 
Gemlik Belediyesi 
Toplu Konutları 
tahsis Şartlarına 
ait yönetmenliğin 
Bursa Olay 
Gazetesinde ila 
nen yayınlan 
dığı görüldü.
Yönetmenliğin

Olay Gazetesinde 
yayınlandığının 
meclise getirilen 
gazete ile çıkması 
muhalefetin eleşti 
rilerine neden 
oldu.
Belediye Başkan 
lığı tarafından 
hazırlanan yönet
melik Ekim ayı 
ilk toplantısında 
meclise getirildi 
ğinde CHP’li üyeler 
blinâ kâfşî çıkmış 
ve Belediyeler 
Yasasında toplu 
konutların 
dağıtımıyla ilgili 
maddeleri oku
yarak satış bedel

leri tesbit edilen 
konutların peşinat 
larının yüzde 10 
dan aşağı olamaya 
cağı ve 20 yılda 
eşit taksitlerle 
satılabileceği 
açıklanmasına 
karşın yönetmelik 
te ödemenin 
21 gün içinde 
yapılması zorun 
lu kılınmıştı. 
Bunun içinde 
bâzı bâfîkâıârdârî 
konut kredi tek
lifleri alınmıştı. 
Bu duruma CHP’li 
üyeler karşı çıka 
rak yönetmeliğin 
bu durumda red 

oyu verecekleri 
belirtmişlerdi. 
Oylamada, CHP’li 
meclis üyeleri 
red oyu verirken 
MHP’li üyeler 
çekimser kalmış 
lar, yönetmelik 
AKP’li üyelerin 
oylarıyla kabul 
olunmuştu.
Yönetmeliğin son 
oturumda yeniden 
ele alınması bek- 
iGnirkGR yâyiînân 
ması CHP’lilern 
tepkilerine neden 
oldu. Gemlik Bele 
diyesi yönetmeli 
ğin gazete ilanının 
yapılması üzerine

GEMLİK BELEDİYESİ 
SOSYAL KONUT TAHSİS ŞARTLARI

Değerli Gemlikliler,
Belediyemize Cihatlı'da yapılan Sosyal Konutların temeli atılmadan önce şirden aldığımı: ön 
başvurulardaki taleplerinize istinaden, 2*1 Sosyal Konutların ilk etabının yapımı tamamlanmıştır. 
Aşağı da ki şart la n taşıyanlara kura yöntemi He konut tahsisleri ge tçekieştınlecektır.
Sosyal Konut Tahsisi için başvurular; 12 Eylül 2018- 22 Eylül 2018 tarihleri arasında bizzat belediyemize 
yapılacaktır. (Mesai günleri. Saat:ût 00-17.00 saatleri arasında).
*B!HnSatS₺IE
a) Dar gelirli olmak (birDkte yaşayan ailenin aylık toplam net geliri, asgari ücretin ridkatmtnX2Starlas*nm* 
4 bin Ti nin- altında olmak), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Terör »e ilgili suçlardan, yut kızartıcı 
»uçlardan, cin sel tacü ve tecavüz suçlan ndan hüküm giymem iş olmak.

b) Kendisinin, eşinin veya on sekiz ya şından küçük çocuklarının konutu bulunmamak ve kendisine ta Mis 
edilecek konuttan daha değerli taşınman bulunmamak.

c) En az S (beş) yıldan beri ve halen Gemi iki İçesi sınulan içinde ika met ediyor olmak ve başvuru tariNnde 
evil olmak (eş । vefat eden çocuklu bayanlarda evlilik şartı aran mal).
Bu şartlan taşıyanlar, ekli BAŞVURU GÜNCELLEME FORMU'nu tam doldurarak, bizzat imzalayacaklar ve 
Gem l ık Belcd iyen. Em lak ve Isflmla k Mödüriûgü’ne kimlik ile bizzat teslim edeceklerdir.
Başvuru Güncelleme Formu, belediyemizden temin edilebileceği gibi Gemlik Belediyesi Web Sitesinden 
indirilebilir. Başvuranların Gemlik'te ikamet ediyor olması gerektiğinden, doldurulan ve imzalanan 
Başvuru Formları, bizzat başvuran tarafından kimlik İbrazı ile belinden tanhlet arasında belediyemize 
teslim edilecektir.
Emekli, Engelli, Gazi, Şehit Yakını veya Konutların yapıldığı Chatlı mahallesi nüfusuna kayıtlı olanlar bu 
tur özel durumlarını, BAŞVURU GÜNCELLEME FORMl/nun "ÖZEL DURUMU' bölümünde bekitmeleri 
halinde, bu özel durumlan dikkate almaca  kor.
AÇIKLAMALARj Şartlan taşıyanlar arasında, noter huzurunda çekilecek olan kura sonucu, kendWne 
konut tahsisi yapılanların konut tahsis bedelinkı tamamını 21 gün İçinde peşin veya konut kredisiyle 
ödemesi gerekmektedir Tahsis bedeli, her daire İçin ayn ayn olacak şekilde Kıymet Takdir Komisyonu 
tarafından belirlenecek ve kura çekiminden önce belediyemizin Web sitesinde ve Han Panolarında Han 
edilecektir. Bu şekilde belirlenen listedeki konutların kura çekilişi noter huzurunda sırasıyla yapılacaktır 
Kurada kendisine konut çıkan kişiler, tahsis kararından önce durumuna ait belgeleri Beiedıye'ye teslim 
edeceklerdir. Durumunu 3 işgünü içinde belgelendirmeyen veya kendisine kurada çıkan daireyi 
almayan (5 İşgünü içinde sözleşme yapmayan ve 21 gün İçinde bedelini ödemeyen) kişinin yerine 
sıradaki yedek tahsis için davet edilecektir. Kurada çıkan dairelerin değiştirilmesi veya sanimau ilk 5 yıl 
içinde mümkün değildir.

internet sitesinden 
yaptığı duyurularla 
daha önce başvuru 
yapmış olanların 
158 konutun dağıtı 
minin yapılaca 
ğından 12-22 Eylül 

tarihleri arasında 
yeniden şahsen 
veya internet 
üzerinden form 
doldurarak başvu 
ru yapabilecek 
lerini duyuruldu.

2. İşveren İsti buluşması 12-13 Ekim de
Belediye, üniver
site, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile sana 
yici ve işletmeci iş 
birliğinde yerel 
düzeyde işgücünü 
arz edenler ile 
talep edenleri bir 
araya getirerek; 
mesleki eğitim, 
istihdam ve insan 
kaynakları konu 
sunda taraflar 
arasında kalıcı ve 
kurumsal bir 
iletişim mekaniz 
ması kurmak ve 
devam ettirmek 
amacı ile 2.kez 
düzenlenecek olan 
Gemlik İstihdam 
Buluşması, 12-13 
Ekim 2018 tarihleri 
arasında Gemlik 
Kaymakamlığı 
Başka ıhında

Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda düzen 
leneceği açıklandı. 
Geçtiğimiz yıl 
İŞKUR’un öncülü 
ğünde Gemlik Bele 
diyesi Sosyal Ya 
şam Merkezi’nde 
yapılan iş arayan
lar ile işverenleri 
biraraya getiren 
İnsan Kaynakları 
“Gemlik’te İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması” 
“iş Sizi Çağırıyo 
rum” sloganı ile 
açılan fuarın başa 
rıh sonuçlar alması 
üzerine, bu yıl ikân 
cinin düzenlenme
sine karar verildi. 
İlçe Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş 
Başkanlığında 
yürütülecek olan 

buluşmanın 12-13 
Ekim günleri 
arasında yapılması 
kararlaştırılırken 
Belediye internet 
sitesinden veya 
Gemlik İş Kur 
sitesinden edinile
cek başvuru formu 
dolduranlar iste 
yen firmalara 
3x3 m2 ücretsiz 
stand yeri verile
cek. Bu konuda 
geniş bilginin 
Gemlik iş Kur 
Müdürlüğünden 
de elde edilebi 
leceği belirtildi. 
Katılım formu 
doldurulup stad 
tahsisi yapılan 
firmaların işçi 
istihdamı yapma 
sının zorunlu oldu 
ğu belirtilirken,

standlarda işyerini 
tanıtan broşür, afiş 
ve elemanlar bu
lundurulacak.
Geçtiğimiz yıl yapı 
lan fuara 46 firma 
katıldı.
Bunlar: 1. İşveren 
işçi Aka, Arcan 
Tekstil, AsilÇelik, 
Beseka Otomobil, 
Baktat, Aunde Tek 
nik, Birler Çelik, 
Borusan, Çimtaş, 
Efendioğlu Mer
mer, Ekin Zeytinci
lik, Elaek Kauçuk, 
Epsan FZ Kimya, 
Feurecia Polifleks, 
Fikosan, Gem port, 
Güleryüz Karoser, 
Hastavuk, Hüner 
kiriko, Kırpart, 
Köfteci Yusuf, Kör
fez OSGB Kuzuf 
lex, Leoni, Mavi

Çini, Mavitec, 
Mekpa, N Tekno 
loji, Namlı Zeytin
leri, Namsal, Orma, 
Öz Ufuk İnşaat, 
Roda Port, 
Schwartz Haut 
mont, Sirena Ma-’ 
rine, Sofra yemek, 
Summit Steel Tur 
key, Vıbraco us- 
ticVCV Air, Yazaki, 
Zey Tur San. 
fabrikaları idi. 
Öte yandan, fuar 
sonunda yapılan 
açıklamada 
geçtiğimiz yıl ki 
fuara 8 bin kişinin 
katıldığı aynı za
manda 2 bin 300 
doğrudan iş 
görüşmesi yapıla 
rak, 946 iş gücü 
talebi alınmıştı. 
Fuarda 287’de 

staj başvurusu 
olmuştu. Ayrıca, 
yüzde 96 oranında 
etkinliğe katılan 
işverenlerin bek
lentilerinin karşı 
landığı, nitelikli 
ziyaretçi sayı 
sında yüzde 90 
oranında olumlu 
karşılık alındığı 
kaydedilmişti. 
ÖDÜL ALDI 
1. İşverenin işçi 
buluşmasının 
organizesini 
ve projesini 
gerçekleştiren 
Gemlik İş Kur 
Müdürü Unver 
Ünver ve ilk proje 
memuru Kay
makam Gürbüz 
Karakuş tarafından 
takdirname ile 
ödüllendirilmişti.
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Vatandaşları canından bezdirmişti!
İznik'te vatandaşın 
oto ve İş yeri sa 
Kiplerinin korkulu 
rüyası haline gelen 
15 yaşındaki S.A., 
polisin sıkı takibi 
sonucu yakalandı. 
Daha önce hakkında 
40'tan fazla suç 
dosyası bulunan 
S.A., cezaevinden 

hırsızlık suçu işledi. İki 
otomobil, bir motosik
let çalan ve İş yerlerine 
giren S.A., 10 gündür 
her yerde aranıyordu. 
Çampınar köyünde 
yaşadığı öğrenilen 
S.A., polisin Şere 
fiye köyü yolu üze 
rinde kurduğu

pusu sayesinde 
çaldığı motosiklet ilâ 
birlikte kıskıvrak ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınarak emniyete 
götürülen oto faresi, 
bugün çıkarıl 
dığı mahkemece 
tutuklanarak Bursa'- 
daki cezaevine 
gönderildi.

Yarasa çete cikertiHi
Bursa'da, çaldıkları 
otomobille sadece 
geceleri hırsızlık 
yapan " Yarasalar" 
lâkaplı çete yakayı 
ele verdi. Hırsızlık 
anlan ise kamera 
lara yansıdı. 
Son bir ayda Os- 
mangazi ve Nilüfer 
ilçelerinde çaldıktan 
otomobillerle 
dükkan ve evlere 
giren hırsızlar, 
kendilerine 
"Yarasalar" lâkabını 
taktı. İş yerlerinin 
güvenlik kamerala 
nm dikkate almadan 
soğukkanlı bir 
şekilde girdikleri 
ikamet ve iş yer
lerinden malzeme 
leri çalıp, gene aynı 
şekilde ellerini 
kollannı sallayarak 
çalıntı otomobillerle 
kaçan şüphelilerin 
bu halleri Bursa 
polisini harekete 
geçirdi.
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, özel bir ekip ku
rarak şüphelilerin 
peşine düştü.

»vustünıcuva aecit vok!
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde uyuşturu 
cu satıcısı olduğu 
iddiasıyla gözaltına 
alınan Şafak D. 
(36), tutuklandı. 
Mustafakemalpaşa 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
ihbar üzerine 
uyuşturucu sattığı 
öne sürülen Şafak 
D.'yi takibe aldı. 
Sokak aralarında 
uyuşturucu satmak 
için müşteri arayan 
Şafak D., gözaltına 
alındı. Şafak D.'nin

Yaklaşık 645 güven
lik kamerası ince
lenerek şüphelilerin 
saklandıkları yerler 
♦ acnif Arlilrlî LGOpıı ^Miıvaı.

Operasyon için düğ 
meye basan ekipler, 
şafak vakti düzen
ledikleri operas 
yonla şüpheli 
terin bulunduğu 
ikametlere baskın 
yaptı. Şüphelilerden 
ikisi de polisi fark 
edip otomobilleriyle 
kaçmaya çalıştı, 
ancak kısa 
sürede yakalandı. 
Şüphelilerin ika 
metlerinde yapılan 
aramalarda ise 
çalıntı olduğu tespit 
edilen 4 adet bil
gisayar, bir tele- 

üzerinde yapılan 
aramada, satışa 
hazır 16 sentetik 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki sorgusu

vizyon ve5 kol 
saati ele geçirildi. 
Dükkanlara ve 
ikametlere girmek

?.*? iki
adet hilti ve 
matkapla birlikte 
çok sayıda hırsızlık 
malzemesi ele 
geçirildi. 
Emniyette ifadeleri 
alınan ve suçlarını 
itiraf eden 
şüpheliler Berat 
G., Yunus A., Aktan 
T., Ferhat K. ve 
Ali T. çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı. Çalıntı 
malzemeler 
Hırsızlık Büro 
ekipleri tarafından 
sahiplerine teslime 
edildi.

nun ardından adli 
yeye sevk edilen 
Şafak D., çıkarıldığı 
mahkemece 'Uyuş 
turucu ticareti yap
mak* suçundan 
tutuklandı.

Bursa'da sahte 
kimlikle dolaşan 
cezaevi firarisi, 
İstanbul'dan 
getirdiği uyuşturu 
cuyu öğrencilere 
satamadan 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 32 yaşın 
daki S.S, cezaevi 
firarisi olarak 
polis tarafından 
aranıyordu.
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, sahte 
kimlikle gezdiğini 
tespit ettiği şüp 
heli S.S.'yi üç 
gün süren takibe 
aldı. İstanbul'dan 
yüklü miktarda 
bonzai aldığını ve 
okullar da

Kamyonet hırsızlığı dakika 
dakika kameralara yansıdı
Özel bir firmaya ait 
olan 16 BGL 01 
plakalı kamyonet 
Kurban 

gün önce Nilüfer'e 
bağlı Tuna Cadde- 
si'nde çalındı.
Yaşanan olayın 
kamera görüntü
lerini Bursa 
Hakimiyet ihbar 
hattına yollayan 
Tansel Ozmen adlı 
mağdur yaptığı 
açıklamada" Kur
ban bayramından 
iki gün önce Tuna 
Caddesi'nde bulu
nan evimizin önün
den kamyonetimiz

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans

öğrencilere 
satacağı istihba 
ratına ulaşan 
ekipler, üç günün 
sonunda S.S.'nin 
gezdiği aracı dur
durdu. Aracın gizli 
bölümlerine 
saklanmış bin 500 
gram bonzai ele 
geçirildi.
Şüphelinin uyuştu 
rucu ve uyarıcı 
madde ticareti 

çalındı.
Yaşadığımız üzücü 
olay sonrası 
cadde üzerinde 
bulunan güvenlik 
kameralarından 
aldığımız görüntü
leri CD'ye yükle 
yip Ihsaniye 
Karakolu'na

yapmak suçundan 
sabıkası olduğu 
ortaya çıktı. 
Emniyetteki 
işlemleri tamam
lanan S.S., 
resmi belgede 
sahtecilik ve 
uyuşturucu veya 
uyarıcı madde 
ticareti yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edilerek 
tutuklandı.

giderek şikayetçi 
olduk. Kamyo 
netimizin çalın 
masının üzerinden 
20 gün geçti 
ancak bir sonuç 
alamadık. Uma 
nm hırsızlar 
biran önce bu
lunur" dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

2. İşveren İşçi Buluşması
Bu proje Türkiye de örnek proje olduğundan 

oldu.
Projeyi hayata geçiren Gemlik Iş-Kur Müdürü 

ve yardımcıları da bu nedenle Kaymakam Gür
büz Karakuş tarafından ödüllendirildi.

Bu başarılı proje bu yılda yeniden işveren ile 
iş arayanları buluşturacak.

Yani aracı olmadan, doğrudan iş arayanlar, 12- 
13 Ekim günleri Kapalı Spor Salonunda kurula
cak Fuar standlarında biraraya gelecek.

İşsizliğin yüzde 20 lere doğru yükseldiği bir 
dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işadam 
larına istihdam yaratması için toplantılar yapıp, 
destek verdiği bir dönem sonra bu proje hayata 
geçirilmişti.

Başarılı olunca bu İkincisi düzenlenecek ve 
fuara katılacak işçi almak isteyen işyerleri 
standlarda kurumlarını tanıtacak, aranan isçiler 
için, formlar doldurulacak.

Işyerlerince değerlendirilecek olan formlar 
ardından uygun olanlar işe alınacak.

Bu buluşmanın yeniden yapılması olumludur. 
Başarılı geçmesini dilerim.

TOPLU KONUTLARIN DAĞITIMI
Gemlik Belediyesi, Cihatlı merasını hâzineden 

devralarak, bu alanda 1400 adet Toplu Konut 
inşaatı yaptırıyor.

Bu inşaatlardan birinci bölüm yapılan ve 
tamamlanan 135 konutun dağıtımı bir süredir 
belediye meclisinde CHP ile AKPTıler karşı 
karşıya getiriyor.

Aslında AKP’lileri değil daha çok Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’ı karşı karşıya getiriyor.

Refik Yılmaz belediye meclis grubuna hakim. 
Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP’lile 
rin çoğu koltuklarında dinleyici gibi oturuyor. 
Seçildiklerinden beri mecliste bir tek kelime bile 
etmeyen meclis üyeleri var.

Onlar yapılan grup toplantılarında başkanın 
her isteğini mecliste ellerini kaldırarak kabul 
ediyorlar ve çoğunluğun her istediği oy çoklu 
ğuyla kabul ediliyor.

Muhalefetin oyları yetersiz kaldığından onla 
rın güzel önerileri bile grup kararı gerekçe gös
terilerek dikkate alınmıyor.

Ne yapsalar, çok doğru konuşsalar nafile.
AKP’lilerin oylarıyla önergeler geçiyor.
Bunlardan biri de AKP’lilerce hazırlanan Toplu 

Konutların dağıtımıyla ilgili yönetmelik oldu.
Geçtiğimiz günlerde yazdım.
Bu yönetmeliğin hazırlanmasıyla ilgili 

Belediyeler Yasasındaki açık maddeler var. 
Buna karşın, yönetmelikte bunlara uyulmadığı 
gibi dağıtımı yapılacak konutlar için bir puan
lama sistemi de getirilmeyince eleştiriler oldu.

Vatandaş TOKI’lerden toplu konut elde ede 
ceği gibi Gemlik Belediyesi konutlanndan elde 
edemeyecek. Banka kredisiyle dar gelirli nasıl 
ev sahibi olacak göreceğiz.

Gemlik Belediyesi tüm varlıklarını satarak ya 
tırdığı toplu konutları devam ettirmek isteyen 
yani müteahhitliğe soyunan bir belediyei sşka 
nımız var, konuda MHP grubu ise tavşana
kaç, tazıya fetf politikası ile çekimser kalıyor. 
Çekimser kalacağınıza AKP’liler gibi açıkça 
yönetim " f “evet” deyin olup bitsin.

MıMlM Mı
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Dojo Karate Gem
lik Spor Kulübü 
olarak başarılarına 
başarı katmaya 
devam ediyor. 
Kulüp çalıştırıcısıl 
ve Başkanı 
Gökhan Özler

gazetemize yap 
tığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“1500 sporcunun 
katıldığı Sakarya 
ilinde düzenle 
nen iller arası 
KARATE-DO

liginden 3 madal 
ya, Ordu Fatsa’da 
düzenlenen Ulusla 
rarası KARATE - 
DO şampiyon 
arasın dan 1 
madalya, Yalo
va’da düzenlenen

iller arası KARATE- 
DO şampiyona 
sında ise T madal 
ya ile döndük, 
çalışan kaza 
nıyor sporcu 
larımla gurur 
duyuyorum

ERARASI KARATE LiGI

** * s

fim öğretmenleri liderlik yolunda eğitiliyor
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesinde düzenle
nen "İletişim-Ekip 
Çalışması ve Lider
lik seminerleri 
devam ediyor. 
Çalışma hayatına 
MESS Eğitim 
Vakfı’ında Eğitim 
Uzmanı olarak 
başlayan, İstanbul 
Kemerburgaz 
Üniversitesi bünye 
sinde “Sürekli 
Eğitim Merkezi” 
kuran Ergün 
Karakaya tarafın 
dan verilen semi
nerde insan ilişkile 
rinde farkındahğın 
önemi vurgulandı. 
Tepkisel bir hayat 
süren bireylerin 
günlük hayatında 
neleri ıskaladığını 
anlatan Ergün 
Karakaya, değişi 
min bireyde başla 
ması gerekti ğini, 
ancak bu değişim

le sağlıklı ilişkiler 
içinde olunabilece 
ğini belirtti.
Karakaya “İnsan 
davranışında en 
büyük etken 
çevredir, çevreden 
algılananlar kavra 
msal düzeyde 
inanç kalıpları ve 
iç konuşmalarla 
davranışa dönü 
şür. Davranış 
değişimi bu kalıp 
ların uyumuyla 
sağlanır.’’ dedi. 
Seminer GMTAL 
öğretmenlerine 
davranış, düşünce

yönetimi, algı 
ve liderlik konula 
rında öğrencilere 
farklı bakış açıla 
rıyla bakabilme 
yolunu sundu. 
GMTAL eğitimin 
önce bireyin içinde 
gerçekleşen davra 
niş değişimi ile 
mümkün olduğunu 
fark eden, yeniliğe, 
gelişmeye açık 
öğretmen ve idare 
kadrosuyla yeni 
eğitim yılında pek 
çok başarıya imza 
atmaya hazırlan) 
yor.

Gemlik’in tek 
Denizcilik ve 
Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi 
olan GMTAL 
Müdürü Hüseyin 
ER, verilen 
seminer eğitimiyle 
ilgili olarak uy 
gulamalar da 
öğretmenlerin 
yüksek bir katılım 
sergilediğini, 
çalışmaların 
verimli geçtiğini, 
modern çağda 
yeniliği takip 
etmekle kalmayıp 
yeniliği hayatına 
ve mesleğine 
uygulayan 
öğretmenleriyle 
gurur duydu 
ğunu, Gemlik’e 
teknik donanı 
mim tamamla 
mış yenilikçi 
bireyler kazandır 
mayı amaç 
edindiklerini 
söyledi.
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Bursa hilim turizminde öncü alacalı
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
bilimi topluma yay
mak hedefiyle pro
jelendirilen Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, şehir 
ekonomisine bilim 
turizmi ile de artı 
değer sağlıyor. 
Çocuklar ve gençler 
başta olmak üzere 
toplumun her kesi
minin bilim ve 
teknolojiye ilgisini 
çekmek, kolay 
anlaşılır ve 
eğlenceli bir şekilde 
bilimsel konuları 
sunmak maksadıyla 
kurulan Bursa Bilim 

ve Teknoloji 
Merkezi, Tayvan 
Ulusal Bilim ve 
Teknoloji Müzesi ile 
Bursa'da bilim tu 
rizminin gelişmesi 
adına önemli bir iş 
birliği başlattı. 
Asya Pasifik 
Bilim Merkezleri 
Birliği'nin (ASPAC) 
üyesi olan Tayvan 
Ulusal Bilim ve 
Teknoloji Müze 
si ile Bursa BTM 
arasında imzalanan 
protokol, ocak 
ayında hayata 
geçiriliyor. Taraflar 
arasında imzalanan 
protokol dahilinde

Tayvan'dan Bur- 
sa'ya gelecek olan 
bilim meraklıları, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
tarafından bir hafta 
bilim ve kültür 

kamplarında 
ağırlanacak. Tay
van'dan gelecek 27 
kişilik ilk kafile 18- 
26 Ocak tarihleri 
arasında Bursa'da 
olacak.

Bu yıl 'Bilim 
Mutfağı' temasıyla 
Tayvan'ın baş 
kenti Taipei'de 
gerçekleştirilen 
ASPAC (Asia Pa
cific Network of 
Science & Tech 
nology Centers) 
Asya Pasifik Bilim 
ve Teknoloji 
Merkezleri Ağı 
toplantısında 
Bursa'yı temsil 
eden BTM yetk
ilileri, 30'dan fazla 
oturumun 
gerçekleştirildiği 
konferansta hem 
Bursa BTM'yi 
anlattı, hem de 

bilim turizmine 
yönelik önemli 
bağlantılar 
gerçekleştirdi. 
Tayvan'ın başkenti 
Taipei'de 3 gün 
süren konferansta, 
Bursa'da hayata 
geçirdikleri etkinlik
ler hakkında bilgi 
veren BTM'den 
Nazım Enes Altan, 
Öğretmenler 
Loncası ve Bursa 
BTM'nin dünya 
çapında ses getiren 
ve geçtiğimiz 
yıllarda bir dünya 
rekoruna sahne 
olan Science Ex- 
po'yu anlattı.

Drone uçuranlar dikkat!
Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü, 
drone kullanıcı 
larına yönelik 
önemli bir açıklama 
yaptı. Buna göre 
izinsiz veya kayıtsız 
drone uçuran 
kullanıcılar, 11 bin 
447 TL'lik para 
cezasıyla karşıla 
şabilir.
Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü 
(SHGM), Türkiye'de 
yetkili kuramlardan 
izin alınmadan 
yapılan insansız 
hava aracı (İHA), 
kamuoyunda bili
nen adıyla drone 
uçuşlarına 11 bin

447 TL'lik para 
cezası kesile 
ceğini duyurdu. 
SHGM'nin Twitter 
hesabından yapılan 
açıklamaya göre bu 
cezanıjn en düşük 
tutarı ise 6 bin 868 
TL. Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre 11 
kuruluş daha İHA 
Eğitim Kuruluşu ol
maya hak 
kazanırken, izinsiz 
İHA uçuşlarına 11 
bin TL para cezası 
kesileceği belirtildi. 
Drone'ların son 
yıllarda artan 
kullanımı üzerine

2016 yılında 
Türkiye'de de yasal 
düzenlemeye 
gidilmiş ve drone 
sahipleri için kayıt 
ve izin zorunluluğu 
getirilmişti. Yasal 
düzenlemeye göre 
Türkiye'de bir kişi 
ya da kurumun 
insansız hava 
araçlarını uçura
bilmesi için önce
likle aracını Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü'ne tes 
cil ettirip, uçuş 
için izin alması 
gerekiyor. Ayrıca 
yapılacak olan 
uçuşun niteliğine 
göre drone

pilotlarının da 
eğitim alması şart 
koşuluyor.

24 BİN İHA, 
31 BİN PİLOT 
Konuyla ilgili' 
olarak Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü'nün 
Twitter hesabı 
üzerinden yapılan 
açıklamada, 
"İzinsiz veya 
kayıtsız, tescil 
olmadan uçuş 
yapan şahıslara ve 
IHA pilotlarına 6 bin 
868 TL, uçuş izni al
madan yapılan İHA 
uçuşlarında ise 11 
bin 447 TL para

cezası kesil 
inektedir" 
denildi.Türkiye'de 
kayıtlı İHA sayısının 
24 bini, İHA pilotu 
sayısının ise 31 
bini aştığı bilgisi 
paylaşılan 
SHGM'nin Tweet- 
'inde, "Bu yıl 11 
kuruluş Genel 
Müdürlüğümüzden 
İHA Eğitim

Kuruluşu Yetkisi 
almaya hak 
kazandı. Böylece 
ülkemizdeki 
İHA Eğitim 
Kuruluşlarının 
sayısı 25'e yükseldi. 
Kayıtlı İHA sayısı 
24 bin 866'e, İHA 
pilot sayısı ise 
31 bin 194'e ulaştı" 
ifadelerine yer 
verildi.

Sağanak yağış geliyor
Bursa, Eskişehir, 
Bilecik ve Kütahya 
için bugün ve cuma 
günü gök gürültülü 
sağanak uyarısı 
yapıldı. 
Meteoroloji 3. 
Bölge Müdürlüğü 
Eskişehir Bölge 
Tahmin ve Erken

Uyarı Merkezinden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Bursa, Bilecik, 
Kütahya ve 
Eskişehir'de yarın 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
bekleniyor.
Bu illerde

sağanağın 14 Eylül 
Cuma günü de 
devam edeceği 
öngörülüyor. Yağış 
alan bölgelerde 
yağış anında zaman 
zaman kuvvetli 
rüzgar esecek. 
Bölge genelinde 
hava sıcaklıklarının

2-4 derece 
azalması, 15 Eylül 
Cumartesi günün
den itibaren ise 
3-5 derece artarak 
mevsim normal 
leri civarında sey 
retmesi bekleniyor. 
Vatandaşlar, 
ulaşımda ak

samalar, ani sel ve yıldırım konusunda
su baskınları ile uyarıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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KYK’dan nöbetçi yurt açıklaması
Üniversite öğrefleite 
rinin merakla 
beklediği 2018 KYK 
yurt başvuru 
sonuçları için geri 
sayım başladı. 
Üniversite okumak 
için başka bir şehre 
gidecek 
öğrencilerin ilk ter
cihlerinden biri olan 
KYK yurtları başvu 
ruları geçtiğimiz 
günlerde tamamla 
mıştı. Buna göre 
yurt başvuru sonuç 
lan açıklanma tarihi 
büyük merak 
konusu oldu. 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Ku
rumu tarafından 
kabul edilen KYK 
yurt başvuru 
sonuçlan için heye
can dorukta. 2018 - 
2019 eğitim öğretim 
yılı takvimine göre 
üniversitelerin 
açılmasına çok kısa 
bir süre kaldı. Hal

böyle olunca 
üniversite okumak 
için başka bir şehre 
gidecek öğrencile 
rin ilk tercihlerinden 
biri olan KYK yurtla 
rı başvuru sonuçları 
büyük merak konu 
su oldu. 3 Eylül’de 
başlayan başvuru 
lar, 10 Eylül’de 
sona erdi. KYK 
tarafından henüz 
resmi bir açıklama 

yapılmamasına 
karşın geçtiğimiz 
dönemlerde olduğu 
gibi yurt başvuru 
sonuçları 15 gün 
içerisinde yani 
Eylül ayında 
açıklanması bek
leniyor. Üniversite 
öğrencileri 2018 
KYK yurt başvuru 
sonuçlarını Yurtkur 
sorgulama sayfa 
sında açıklanması 

bekleniliyor. 
KYK’DAN NÖBETÇİ 
YURT AÇIKLAMASI 
Eğitimi 24 Eylül’den 
önce başlayacak 
öğrencilerimizin 
mağduriyet 
yaşamamaları için 
söz konusu illerdeki 
nöbetçi yurtlarımız 
açıktır ve 
öğrencilerimizi 
kabul etmektedir. 
İhtiyaç olması duru

munda başka yurt
lar da açılacaktır.

BU SENE KYK 
YURTLARINA ZAM 
OLACAK MI? 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, bu sene 
Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Genel Müdür 
lüğü'ne bağlı yurt 
ücretlerinde her
hangi bir zam yapıl 
mayacağını söyledi. 
"Bu sene Kredi ve 
Yurtlar Genel 
Müdürlüğü'müze 
bağlı yurtlarımızda 
ücretlerde herhangi 
bir zam yapmaya 
cağız. Oluşturulmak 
istenen ekonomik 
baskılara karşı 
direncimizi ve 
gücümüzü ortaya 
koymak adına yurt 
ücretlerine zam 
yapmama karan 
aldık, bunu da eko 
nomik baskılara

karşi anlamlı bir du 
ruş olarak görüyo 
ruz. Gençlerimize 
ve yurtlarımıza dair 
destekleri ve ücret 
politikasındaki bu 
karardaki katkıları 
nedeniyle Saygıde 
ğer Cumhurbaş 
kanımıza gençliği 
miz ve Bakanlığımız 
adına şükranlarımı 
sunuyorum."

KYK YURT 
ÜCRETLERİ 
NE KADAR? 
2018 -2019 Öğretim 
Döneminde Yöne
tim Kurulumuzca 
öğrencilerimizin 
ekonomik koşullan 
da dikkate alınarak 
aylık yurt yatak 
ücreti 150 TL ola 
rak belirlenmiştir. 
Standardı yüksek, 
özel nitelikli 
yurtların aylık üc 
reti ise 160-265 TL 
arasındadır.

lisene siriste son tercih sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakan 
lığınca ortaöğretim 
kuramlarına yerleş 
tirmeye esas dör 
düncü nakil sonuç 
lan, "www.meb. 
gov.tr" internet 
adresinden 
açıklandı.
MEB yetkililerinden 
edinilen bilgiye 
göre, sınavla 
yerleştirme yapılan 
okullardan fen, 
Anadolu, Anadolu 
imam hatip ve 

sosyal bilimler 
liselerinde doluluk 
oranı yüzde 100 
oldu. Şimdiye 
kadar tercihte bulu
nan öğren çilerden 
892 bin 461 'i sınav 
sız, 122 bin 798’i 
sınavlı okullara 
olmak üzere toplam 
1 milyon 15 bin 
259'u istedikleri 
ortaöğretim 
kuramlarına kayıt 
hakkı kazandı. 
Ortaöğretim

kuramlarına tercih 
ve yerleştirme 
takvimi gereği sınav 
veya yerel yerleştir 
me ile öğrenci alan 
okullardan hiçbirine 
yerleşemeyen 
öğrenciler, 10-14 
Eylül’de il ve ilçe 
öğrenci yerleştirme 
ve nakil 
komisyonlarına 
başvurabilecek. 
İlgili komisyonlar 
tarafından bu 
öğrencilerin boş

gov.tr" internet 
adresinden 
öğrenebilecek.

kontenjanı bulunan Adaylar, nakil 
okullara yerleştirme sonuçlarını Bakan
işlemleri yapılacak. lığın "www.meb.

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

053S3781800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik K^-fez
1 aı'aürİN ilk oonluk .ıiuıi omnsi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

book sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Müfcilmet harelteie aecti! Baha da tmsecefc
Tüketicinin Korun 
ması ve Piyasa 
Gözetimi Genel 
Müdürü Ahmet 
Erdal, 2011'de 
kırtasiye ürün
lerinde yüzde 54 
olan güvensizlik 
oranının 2017'de 
binde 4'e gerile 
diğini belirterek, 
"Bu yıl, bu rakamın 
daha da düşeceğini 
öngörüyoruz." dedi. 
Ticaret Bakanlığı, 
okulların açılmasına 
sayılı günler kala 
sahada denetimlere 
hız verdi.
Tüketicinin Korun 
ması ve Piyasa 
Gözetimi Genel 
Müdürü Erdal koor
dinasyonunda Zi
raat Mahallesindeki 
kırtasiyelerde dene
tim yapıldı.

Erdal, denetimler 
sonrasında yaptığı 
açıklamada, üretici 
ve ithalatçıların 
yoğun olduğu böl
geler öncelikli 
olmak üzere 81 ilde 
il ticaret müdürlük
leri ve denetmenler 
aracılığıyla kırtasiye 
ve ofis malzeme 
teriyle okul 
kıyafetleri, çocuk 
çantaları gibi ürün
lerin kapsamlı ince 
lendiğini ifade etti. 
Güvensiz ürünlere 
tolerans göster
mediklerini vurgu
layan Erdal, "2011 
yılında kırtasiye 
ürünlerinde yüzde 
54 olan güvensizlik 
oranı, 2017'de binde 
4'e gerilemiştir. Bu 
yıl, bu rakamın daha 
da düşeceğini

ongoruyoruz.
Bunda geçen yıl de
vreye aldığımız İtha
latta Risk Esaslı 
Denetim Sistemi'nin 
büyük etkisi 
olmuştur. İthalat 
gerçekleşmeden 
önce ürünün nu
munesini alıyoruz 
ve laboratuvarlarda 
test ediyoruz. Anali

zler sonucunda 
riskli görülen ürün
lerin ülkeye girişine 
izin vermiyoruz." 
diye konuştu. 
Güvensiz ürünler 
ifşa edilecek 
Erdal, denetimlerde 
riskli görülen ürün
lerden numune 
alınarak özellikle 
çocukların sağlığını 

etkileyecek ağır 
metallerin ve 
alerjen madde 
lerin bulunup 
bulunmadığının 
akredite labora 
tuvarlarda test 
edildiğini belirterek, 
Avrupa Birliği (AB) 
kriterlerine uygun 
olmadığı tespit 
edilen ürünlerin 
piyasadan 
toplatıldığını, söz 
konusu ürünlerin 
üreticilerine veya 
ithalatçılarına 21 bin 
lira ile 286 bin lira 
arasında idari 
para cezası uy 
gulandığını 
söyledi.
Bununla birlikte, 
piyasa gözetimi ve 
denetimi faaliyetleri 
sonucunda tüketici
lerin sağlık ve

güvenliklerini tehdit 
eden ürünler 
hakkında bilginin 
daha geniş 
kitlelere 
duyurulması 
amacıyla geçen 
hafta Güvensiz 
Ürün Bilgi Sis- 
temi'ni (GÜBİS) 
devreye aldıklarını 
anımsatan Erdal, 
9 bakanlığın dahil 
olduğu sistem 
sayesinde gü 
vensiz ürünlerin 
ifşa edildiğini dile 
getirdi.
"Ürünün 
etiketi dikkatle 
incelenmeli" 
Tüketicilerin 
piyasada güvensiz 
ürüne rastlama 
olasılığının çok 
düşük olduğunu 
vurgulandı

Kahredeli rapor! 870 millin insan açlık çekiyor
Dünyada yıllık ola 
rak 1,6 milyar ton 
gıda israfı yapıldığı 
ortaya çıkarken 870 
milyon kişinin de 
açlıkla mücadele 
ettiği belirlendi. 
Medya takip ve ra
porlama ajansı 
PRNet, dünya 
genelinde gıda 
israfı üzerine 
yapılan araştır 
mayı inceledi. 
PRNet'in Boston 
Consulting 
Group verile

rinden ve medya 
yansımalarından 
derlediği bilgilere 
göre, dünyada 
yıllık olarak 1,6 
milyar ton gıda 
israfı yapıldığı 
ortaya çıktı. Bu 
rakamın parasal 
anlamda 1,2 trilyon 
dolara karşılık 
geldiği saptandı. 
Böylelikle, dünyada 
üretilen gıdanın 
üçte birinin israf 
edildiği görülür 
ken, aynı

zamanda 870 
milyon insanın 
açlık çekmesi 
dikkat çekti. 
2O3O'DA2.1 
MİLYAR TON GIDA 
İSRAF OLACAK 
PRNet ve Ajans 
Press'in gerçekleş 
tirdiği medya in
celemesinde 
konuyla ilgili yazılı 
basına yansıyan 
haber adetleri de 
belli oldu. 2018 yılı 
içerisindeki 
haber çıkışları

incelendiğinde, 
israf başlığı altında 
9 bin 583 haberin 
yansıma bulduğu 
tespit edilirken bu 
haberlerin bin 
847'sini gıda israfı 
haberleri oluşturdu. 
Verilerde gıda 
israfının her geçen 
gün artacağı yönün
deki öngörüler 
dikkat çekti. 2030 
yılında gıda 
israfının yıllık olarak 
2,1 milyar tona 
çıkacağı ve bu

israfın parasal 
olarak 1,5 trilyon 
dolara tekabül 
edeceği kaydedildi. 
2000 yılında israf 
edilen gıda 
değerinin 0,9 trilyon 
dolar olduğu 
görülürken, bu 
rakamın 2015 
yılında 1,2 trilyon 
dolara çıktığı belir
lendi. Raporda, gıda 
israfına yönelik 
alınabilecek yön
temlere de 
değinilirken, bu

konuda en önemli 
faktörün tedarik zin
ciri olduğu 
saptandı. Tedarik 
zincirinde yapılacak 
olan iyileştirmeler 
sayesinde 150 mil
yar dolar tasarruf 
sağlanabildiği 
öngörülürken, hem 
alt yapıdaki 
değişikliklerin hem 
de verimlilik 
artışıyla 270 milyar 
dolarlık kaynağın 
kurtarılabileceği 
söylendi.

GEREKLİ TELE FONLAR RESMİ DAİREIE?

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik şt>. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emnlyat 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
Pemukkale
DENİZ UÇ AÖI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın TUrizm
SOzer Turizm
KanbaroQIu-Eaaday
Anıtur 
Kamil Koç

6*12 OO 26
613 66 13

613 12 12
613 20 77

612 Ol 63

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

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

HASTANELER İŞ-KUR 513 7166
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23 
51345 20

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Anza

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

Yalnız 185

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 1»
Esklhlsar (262) 655 60 31

__________OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

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

I Akcan Petrol
MAR-PET si3 30 33
Tuncay Otogaz 913 16 49
Boyza Petrol 913 O1 03

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6176 

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 
Islıklar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■iniuiıi
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKIrfez
A GEHLİlCtH-IlK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ,

HKHHİ

YIGIT INSA AT
987

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

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

■gt

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

www.yigitinsaatgemlik.com
li ’ M

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU
%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500TL

%3.26-5.25=%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU 11.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00»%10 EĞİl t 4 BURSU 12.750 TL

%20 ve üzen

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar

kıyafetler dahildir.

eğitim bursu
için okulumuza
başvurunuz.

ÖZEL HATEM OKULLARI I 0224 514 49 49 - 0535 545 28 87
GE "I.İK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.hatemokullari.kl2.tr
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HHBNHHMHHHKİL D°ĞANIN HÂZİNESİ İla
MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44’Gemlik - BURSA O 224
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Oda ve sanayicilerin İlçe Emniyet ve Jandarmasına aldığı 2 İHA ve 4 drone ile günde 
24 saat hizmet vererek kanunsuzların korkusu oldu

M İt İIMIİK Ml MliW
Kılıçdaroğlıı’unun 
Gemlik proflramı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ard arda etkinlik....
Gemlik geçtiğimiz haftayı hareketli 

geçirdi.
Bunun nedeni ise 4. Uluslarası 

Gemlik Zeytini Festivali etkinlik
leriydi diyebiliriz.

Festival biter bitmez bu kez 9. Gem
lik Yerel Derneklerin şenlikleri başla 
dı.

O da dün gece yapılan folklor gös
terileriyle son buldu.

Dikkatimi çeken, sahnede yapılan 
etkinlikleri 110 bin nüfuslu ilçemizde 
çok az ilgi oluyor. Devamı 4’de

İlçe Kaymakamlığının geliştirdiği proje ile 
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandafma 
Komutanlığına alınan drone ve İHA’lar Gem
lik’te kanunsuzların korkusu oldu. İlçe Jan
darma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış 
Bozkurt son .olarak Uluslararası 4. Gemlik 
Zeytini Festivalinin açılış günü İskele Meyda 
nı’nda yapılan törenler sırasında ATM’yi ken 
dişi kullanarak görüntüler tesbit etti. Festi
valin güvenliği karada polisçe, havadan ise 
drone ve İHA’larca sağlandı. Sayfa 2’de

belli oldu

Bursa’ya gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilçemi 
zi ziyaretinin programı belli oldu. Kılıçdaroğ 
lu’nun saat 16.oo da Gemlik’e geleceği, par
tide yapacağı görüşmelerden sonra partililerle 
birlikte, İskele Meydanı’ndaki çay bahçelerini 
ziyaret edeceği açıklandı. Haberi sayfa 2’de

lah. İstiklal Cd, No: 82IA GENLİK

erdogansaglik@hotmail.com
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Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey’in 
kızının düğünü 
için ve Bursa’ya 
gelecek olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 
yarın ilçemizi 
ziyaretinin progra 
mı belli oldu. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklama 
da, Kıhçdaroğlu’

nun saat 16.oo da 
Gemlik’e geleceği, 
partide yapacağı 
görüşmelerden 
sonra partililerle 
birlikte, İskele 
Meydanı’ndaki çay 
bahçelerini ziyaret 
edeceği açıklandı. 
Kılıçdaroğlu’nun 
vatandaşlarla 
buluşmasından 
sonra oradan 
genel seçimlerde 
CHP’ye hiç oy 
çıkmayan Fevziye 
Köyüne hareket

edecek.
Fevziye Köyü zi
yareti ardından 
Kemal Kıhçdaroğlu 
ve yanındakiler 
saat 18.30 da Bur
sa’ya dönecekler. 
Kemal Kılıçdar 
oğlu, Bursa zi
yareti sırasında 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik ilçelerini 
de parti örgütlerini 
ile diğer ilçe ve 
ilde bir dizi de 
ziyaretler 
gerçekleştirecek.

Oda ve sanayicilerin İlçe Emniyet ve Jandarmasına aldığı 2 İHA ve 4 drone ile günde 
24 saat hizmet vererek kanunsuzların korkusu oldu

ma «e Droneler Gemim i gözlüyor
İlçe Kaymakamlığı 
mn geliştirdiği 
proje ile Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe 
Jandarma 
Komutanlığına 
alınan drone ve 
İHA’lar Gemlik’te 
kanunsuzların 
korkusu oldu. 
Karada ve denizde 
havadan gece 
gündüz görüntü 
alabilen drone 
alımı projesine 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası, 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası ve 
Sanayi kuruluşları 
destek verdi.
İkisi İHA özellikleri 
taşıyan ve yüksek 
teknoloji ürünü 
olan aygıtlar gece 
görüşüne ve kayıt 
yapma özelliğine 
sahip.
Sanayicilerin 
desteği ile 200 bin 

liraya alınan 
İHA ile dronelerin 
ahırımdan sonra 
Güneydoğu 
Anadolu Böl
gesinde İHA’ları 
kullanan İlçe Jan
darma Komutanı 
Binbaşı Mehmet 
Bozkurt, polise 
jandarmada, dron 
ve İHA kullanacak 
personeli eğitti. 
Emniyet Müdürlü 
günde 2 drone, 1 
IHA, İlçe Jandarma 
Komutanlığında da 
2 drone ile 1 İHA 
hizmet veriyor.

HAVADAN 
KUŞ 
UÇURTMUYORLAR

Dron ve İHA’ların 
kurum ve odalarca 
ilçe Jandarma ve 
Emniyet birimlerine 
hediye edilmesinden 
sonra kullanımına 
başlanmasıyla bir

likte ilçemizde 
suçların önlen
mesinde büyük iler
leme kaydedildi. 
Geçtiğimiz ay Gem
lik sahillerine midye 
kaçakçılarının 5 ton 
civarındaki yasak 
midyelerini indirilme 
sini tesbit eden dro 
neler polis baskını 
ile ele geçirildi. 
Suçlular Adliye’ye 
sevk edildi.
Jandarma ve polisin 
denizde ve karada 
her türlü kaçakçılık, 
trafik izleme, orman 
yangınlarına karşı 

gözleme, yapabilen 
İHA’lar bir ormanlık 
bölgede ekilen 
kenevir fideleri tesbit 
ederek imha etmişti. 
14 saat hizmet veren 
drone ve İHA’ların 
ilçemizde kullanıma 
geçmesi suç oranla 
rında azalmalara 
neden olduğu 
açıklandı.
İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı 
Mehmet Barış 
Bozkurt son olarak 
Uluslararası 4. Gem
lik Zeytini Festi
valinin açılış günü

İskele Meydam’nda 
yapılan törenler 
sırasında ATM’yi 
kendisi kullanarak

Festivalin güvenliği 
karada polisçe, 
havadan ise drone 
ve İHA’larca

görüntüler tesbit etti. sağlandı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER I YGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
WXTBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Okulda bıçaklar çekildi!
Bursa'da bir ilkokul 
da, iki servis aracı 
sahibi düşük ücretle 
taşıma nedeniyle 
kavga etti. Kavgada, 
Sami D. tarafından 
bıçaklanan Ercan Ö. 
hastanede tedaviye 
alındı.
Olay, öğle saat
lerinde, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Akpınar Mahallesi'n- 
deki Pilot Sanayi 
llkokulu'nda mey
dana geldi. Servis 

aracı sahibi Ercan 
Ö., başka bir servis 
aracının sahibi Sami 
D. ile okul bahçesin 
de karşılaştı. Ercan 
ö., öğrenci taşıma 
konusunda daha 
düşük ücret teklifi 
veren Sami D. ile 
tartıştı. Tartışma 
kısa sürece kav 
gaya dönüştü.
Sami D., aracından 
aldığı bıçakla okula 
kayıt işlemleri için 
gelen veli ve

öğrencilerin gözü 
önünde Ercan 
ö.'yü göğsünden 
bıçakladı. İhbar 
üzerine olay yerine 
sevk edilen 112 Acil 
Sağlık ekipleri, 
Ercan ö.'ye, ilk mü
dahaleyi yaparak 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Polis, zanlı 
Sami D.'yi gözaltına 
aldı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da yapılan 
uyuşturucu ope 
rasyonunda 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ilçesi 
Turgutalp Mahallesi 
üzerinde bulunan 
bir işyerinde 
uyuşturucu ticareti 
yapıldığı ihbarını 
alan narkotik ekip
ten işyerini' izleme 
ye aldı. Yaklaşık 
12 saat boyunca 
izlenen işyerine 
gece yansı baskın 
yapıldı. Yapılan 
baskında uyuştu 
rucu ticareti yapan 
İ.B. isimli şahıs ile 
işyeri sahibi K.E. 
suçüstü yakalandı.

Aynca uyuşturucu 
almak için gelen 
M.S. ve M.K. isimli 
şahıslar hakkında 
işlem yapıldı. 
İşyerinde ve araçta 
yapılan aramada 
çok sayıda satışa 
hazır metamfetamin 

ete geçirildi. 
Uyuşturucu satıcısı 
İ.B. ile işyerinde 
uyuşturucu madde 
ticareti yaptıran 
K.E. emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kalıp 
sökerken 4. kattan 
düşen inşaat 
ustası hayatını 
kaybetti.
Esentepe Mahallesi 
Yar Sokağı üzerin 
de yapımı süren 
inşaatta çalışan 
Mehmet Düzenli 
(55), 4. katta 
Kaüpıârı sökmeye 
başladı. Dengesini 
kaybeden usta 12 
metre yükseklikten 
düştü. Kanlar 
içerisinde yerde 
yatan Mehmet

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

Düzenli'yi gören 
mesai arkadaşları 
durumu sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
İnegöl Devlet Has
tanesi'ne kaldırılan 
Düzenli 
kurtarılamadı.

Acile gelen 
yakınları fenalık 
geçirirken, Kızının 
"Babam, babam" 
feryadı yürekleri 
dağladı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Bursa'ıla FETÖ'ciileri dolandırma davası!
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın 
dan yürütülen 
soruşturma kapsa 
mında, Fetullahçı 
Terör Orgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması (FETÖ/PDY) 
operasyonlarında 
tutuklanan 
sanıkları, para 
karşılığında tahliye 
ettirme vaadiyle 
dolandır dığı öne 
sürülen biri avukat 
6'sı tutuklu 9 
kişi hakkın da 
dava açıldı.
Bursa 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul 
edilen iddianame 
de, "ekonomik 
çıkar amaçlı suç 
işlemek için

kurulan" örgütün 
lide rinin tutuklu 
Eyüp Ensar Ç. ile 
üyele rinin tutuktu
lar Onur Özge T, 
Bayram Ö, Hamza 
ö, Metin I. ve Yücel 
Y, tutuksuzlar E.S, 
M.Y.B. ve Y.A. 
olduğu belirtildi. 
İddianamede, 
örgüt elebaşı Eyüp 
Ensar Ç. ile 6 
üyesinin, "suç 

işlemek amacıyla 
örgüt kurmak ve 
örgüt yönetmek, 
kamu görevlileriyle 
ilişkisinin olduğun 
dan bahsederek 
belli bir işin 
gördürüleceği 
vaadiyle dolandın 
cıhk, yargı görevi 
yapanı etkilemeye 
teşebbüs" suçla 
rından cezalan 
dırılmaları

talep edildi. 
Tutuksuz E.S. ve 
M.Y.B'nin ise "suç 
işlemek amacıyla 
kurulan örgüte üye 
olmamakla birlikte 
örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım 
etmek" suçundan 
cezalandırılmaları 
istendi. Bursa ve 
çevre illerde 
FETÖ/PDY'ye 
yönelik operasyon
larda tutuklanan 
bazı sanıkları, para 
karşılığında tahliye 
ettirme vaadiyle 
dolandırıcılık 
yaptıkları iddiasıyla 
21 Temmuz'da 9 
kişi gözaltına 
alınmış, 
şüphelilerden 6'sı 
tutuklanmıştı.

Bufsalaailehtvulıaıliaiii!
Mudanya ilçesinde, babası Hasan, eşi Havva 
ve çocuktan Rümeysa ile Süleyman Sakin'i 
tabanca ile öldüren Hamza Sakin (42) 
hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. 
Sakin, 'Üst-alt soydan yakın akrabayı 
öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış 
hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak. 
Mudanya ilçesinde Hamza Sakin, geçen 19 
Mayıs günü eşi Havva (38), lise öğrencisi kızı 
Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman Sakin (38) ile 
bîrinde tVcıtef Mafiaııesı'ncıekı baoaevıne 
gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç te
davisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar 
saatinde tabancasını çekip, dehşet saçtı. 
Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile 
çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun 
yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva 
Sakin'i de sığındığı evin önündeki sundur
mada yakalayıp vurdu. Silah seslerini duyan 
mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yeri 
ne polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Hamza Sakin gözaltına alınırken, sağlık 
ekiplerinin yaptığı kontrollerde, babası, eşi ve 
çocuklarının yaşamını yitirdiği belirlendi. 
İfadesinde 'Görevimi yaptım, huzurluyum' 
diyen Hamza Sakin, sevk edildiği adliyede 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Ard arda etkinlik...
Bunun nedeni ard arda gelen etkinlik mi 

diye düşündüğümde, olmadığını görüyorum.
Zeytin Festivali’nin gösterilerinde de aynı 

durum vardı.
Bir pop sanatçısının sahne aldığı etkinlikte 

alanlar dolarken, kültürel etkinliklerde 500 kişi 
bile toplanmıyor.

Bu popülist kültürün sonucu olabilir mi?
Yıllardır izlediğimiz televizyon programlarına 

bizleri evlenme programlarıyla, yarışmalarla, 
kayıp insanların aranması programlarıyla 
oyaladılar.

Dizilere hiç değinmiyorum.
Onlarca kanalı olan televizyonlarda izlene 

bilecek kaç tane dizi var sizce?
Bence çok az.
Bu programlar kişinin kültürünü geliştirici, 

bir kazanım sağlayıcı olmalıdır.
Ancak, bunun yerine yozlaşma kültürü ile 

kitleler uyutuluyor.
Sonuç böyle olunca kendi folklörüne, yaban 

cı folklörlere ilgi duyulmuyor.
Binlerce kilometre ötelerden ilçemize gelen 

yabancı folklor ekiplerini acaba kaç kişi izledi, 
bunun bir değerlendirmesi yapılmalı.

Aynı zamanda yerel derneklerin etkinliklerini 
kaç kişi izlese de bunu da belirleyelim.

Bu iş artık kolay.
Gemlik emniyeti ve jandarmasında bulunan 

IHA’lar gece görüşlüdür. Yukarıdan çekilecek 
fotoğraflar saptama yapılabilir.

Geçtiğim yılda zeytin festivali ardından 
yazdığım yazılarda, etkinliklerden sonra işin 
organizatörleri amaca ne kadar ulaşıldığının 
bir değerlendirmesi yapmalı demiştim.

kynı şeSıefryme süslüyorum.
Gemlik zeytininin tanıtımının amaçlandığı bu 

festivale büyük paralar harcanıyor.
Bu paralarla neler yapılmaz.
Gemlik’e festival süresince dışarıdan kaç 

kişi izlemeye gelmiş olabilir.
Bu belirlenmeli.
Ayrıca, basın ve yayın organlarında çıkan 

tüm yayınlar (gazete ve TV.lerde) indirilerek 
bir albüm yapılmalı. Sonra da bir kitap haline 
getirilmeli.

Onca para harcanarak bu etkinliğin tanıtımı 
üstlenen firma, zeytinimizi tanıtabilmiş mi?

Bu festival haberlerinin ve köşe yazılarının 
saptanması Tv. lerde (hangi kanallarda yer 
aldığı dahil) kaç dakika yayın yapıldığı mut
laka belirlenmelidir.

Bundan sonra ortaya çıkacak değerlendirme 
ile amaca ulaşılıp ulaşılmadığı anlaşılacaktır.

Her zaman söylediğim gibi, bu etkinlikler 
daha çok bizlerin dışındakilerin ilgisini çek
meli ve merak edip Gemlik'e gelerek etkinlik
lere izlemeleri önemlidir.

Benim bu festivalde de gözlenimim, böyle
Vır şey m dımaûığı yününde o'rdu.

Zeytini biz başkalarına değil, yine kendi 
halkımıza tanıtmış olduk.

Bu da amaca uygunluk değildir.
Programlar çok iyi olabilir, yürüyüş görkemli 

olabilir, final gecesinde binlerce insan fazlana 
bilir am& bu mu?

öyleyse &W festivalleri zeytine bağlamamak 
gerekir, Ç-foıkti zeytinin tanıtımı falan olmuyor.

Eğiem Mftivalieri düzenlenmeli.

Orhangazi Cargill 
Fabrikası'nda 150 
gün önce işten 
çıkarılan 14 işçi 
eylemlerini 
sürdürüyor. 
Tek Gıda İş 
Sendikası'na bağlı 
fabrikada faaliyet 
sürdürdükleri 
gerekçesi ile işten 
çıkarıldıkları ileri 
sürülen 14 işçi 
eylemlerinin 
150.gününde 
Orhangazi'deki 
Cargill Fabrikasın 
dan, fabrikanın İs
tanbul'daki merke 
zine doğru 
yürüyüşe geçtiler. 
Cargill Fabrikasın 
da 150 gün önce 
üretimdeki kota 
gerekçesi gösteri 
lerek fabrikada 
işten çıkarılan 14 
Cargill İşçisi, 
Cargill Fabrika 
sından, fabrikanın 
İstanbul'daki 
merkezine rtaahr 
yürüyüşe geçti. 
Fabrikada sendikal 
faaliyette bulun 
dukları için işten 
çıkarıldıkları ileri 
sürülen işçiler, 
bağlı oldukları Tek 
Gıda İş Sendikası 
yöne ticileri ile bir
likte sabah saat
lerinde fabrika 
önünde toplandı. 
Buradan yürüyüşe 
geçen 14 işçi 
Cargill ile Orhan 
gazi arasındaki 
yaklaşık 12 kilome
trelik mesafeyi 
yürüyerek Orhan

gazi Merkeze 
geldiler.
Tek Gıda İş Şendi 
kasına bağlı 14 işçi 
sabah saatlerinde 
başlattıkları 
yürüyüş sonrasın 
da saat 14.00'de 
Orhangazi'de 
Cumhuriyet 
Alanına ulaştı. 
Burada farklı şendi 
kaların yanı sıra 
CHP ilçe yönetici
leri ve Vatan Par
tisi yöneticileri 
tarafından karşıla 
nan işçiler Cumhu 
riyet Alam'ndaki 
Atatürk Heykeli 
önünde basın 
açıklaması yapan 
işçiler geceyi 
Orhangazi'de Cum 
huriyet Alam'nda 
geçirdikten sonra 
sabah 09.00'da İs
tanbul'a doğru 
yeniden yürüyüşe 
geçecekler. 
"Sendikal 
çalışmalar nedeni 
çıkarıldılar" 
Cargill işçileri 
adına Tek Gıda İş

Sendikası yönetici
leri alanda bir ba 
sın açıklaması 
düzenledi.
Türkiye'deki 
yabancı sermayeli 
fabrikalar gibi 
Cargill'in de bir 
sendika düşmanı 
hastalığına yaka 
■andığının belirtil 
diği açıklamada, 
2012 yılında başka 
bir gıda sendika 
sında örgütlene- 
meyen Cargill 
işçisi anayasal 
hakkını kullanarak 
örgütlendi. Ancak 
hiçbir anayasal 
hakkı tanımayan 
Cargill işvereni o 
dönemde 5 şendi 
ka üyesini işten 
attı. Tek gıda iş 
sendikası olarak 
biz iyi niyetimizi 
ortaya koyduk. 
Fabrikadaki örgüt 
lenme çalışmala 
rımızı yasal ve 
hukuka uygun 
şekilde sürdürdük. 
Ancak, Cargill 
bizim iyi niyetimize

karşılık 14 arkada 
şımızı kota fazlalığı 
ve daralmayı 
gerekçe göster
erek işten çıkardı. 
İşçilerimiz işten 
çıkarıldıktan sonra 
işe iade için mü
cadele başlattı. 
Bugün mücade
lenin 150. 
günündeyiz. Fab
rikadan başlayıp 
İstanbul'daki 
merke ze kadar 
işçilerimiz yürüyüş 
yapacak dedi. 
Cargill'in suç 
işlediğini belirten 
Tek Gıda İş 
Sendikası yöneti 
çileri, fabrikanın 
çalışanlara 
sendikal faaliyet
leri nedeniyle 
mobbing uyguladı, 
işten çıkardı. Bi 
zim mücadelemiz 
bundan sonra 
aralıksız devam 
edecek. Mücadele 
m ize bir çok şendi 
kadan ve örgütten 
de destek geliyor" 
dedi

Hlilimei binasınıtnaMiıı laıtilıatı iimiIiIi

Gemlik Hükümet 
binasında yangın 
tatbikatı yapıldı. 
Geçtiğimiz gün

lerde yapılan 
yangın tatbikatında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Eğitim

Dairesi’nden gelen 
yetkililer binanın 
önüne toplanan 
müdür ve memur

lara yangın anında 
yapılması gereken
ler hakkında bilgiler 
verdiler.
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Barsala ıstan ati;1 liitti limı ailıi milmııMf
Dövizin artışını 
bahane ederek açık 
ve gizli zam yapan
lara tepki gösteren 
Bursa Tüketiciler 
Derneği üyeleri, 
fiyat denetimle 
rinin yetersiz 
olduğunu söyledi. 
Bursa Tüketiciler 
Derneği üyeleri, son 
zamanlarda yapılan 
zamları ellerindeki 
dövizlerle protesto 
etti. Son dönemde 
dövizin artışıyla bir
likte yapılan zam
larla birlikte 
vatandaşın sıkıntıya 
girdiğini ifade eden 
Bursa Tüketiciler 
Demeği Genel Baş 
kanı Sıtkı Yılmaz, 

fırsatçıların ve stok 
çuların boş durma 
dığına dikkat çekti. 
Tüketicinin şaşkına 
döndüğünü ve 
mutfağına ateş 
düştüğünü belirten 
Sıtkı Yılmaz, "Eski
den zam yapıldı 
ğında tüketici bil
gilendirilir, zam 
gerekçeleri 
açıklanırdı. Şimdiler 
de ise öylesine 
hesapsız ve kitap 
sız zam yapılıyor ki, 
açıklamasına kılıf 
dahi bulunamıyor. 
Zamlar sessiz ve 
sedasız uygulanı 
yor. Domatesin 
fiyatı, doların 
fiyatını geçmesinde

kur ile ne ilgisi ola
bilir. Salatalık ve 
patatese son bir yıl 
içerisinde yüzde 80 
zam gelmesinde kur 
artışının ne ilgisi 
olabilir. Tüketici 

zamların altında 
ezilirken, fırsatçı ve 
stokçu bu durum
dan nemalanmaya 
çalışıyor" dedi. 
Marketlerin etiket 
fiyatlarını sürekli 

değiştirdiğini ifade 
eden Başkan 
Yılmaz, "Yapılacak 
bir denetimde, son 
bir ay içerisinde 
ürün etiketlerinin 
nasıl değiştirildiğini 

görmek mümkün 
dür. Yetkililere çağ 
rıda bulunuyoruz. 
Fırsatçıları, etiket 
değiştiren firmaları 
ve stokçuları teşhir 
ediniz. Kamuoyunu 
bu konuda bil
gilendirilmelidir. 
Tüketici zam 
sarmahğı içerisinde 
limon gibi ezilmek
tedir. Alım gücü her 
geçen gün düşmek 
tedir" diye konuştu. 
Küçük üreticilerin 
desteklenmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Yılmaz, 
maaşların da 
enflasyona göre 
düzenlenmesini 
talep etti.

Zam üstüne Mtınıanan marketler ilen »eni sir aleji
Dövizdeki yükselişi 
bahane ederek 
örtülü fiyat artışı 
yapan fırsatçı mar
ketler, "Her gün 
düşük fiyat", "Bu 
markete özel" gibi 
farklı etiketlerle aza
lan tüketici ilgisini 
canlandırmaya 
çalışıyor.
Döviz kuru artışını 
bahane ederek 
fahiş oranlarda zam 
yapan marketler, 
tepkiler ve hükü 
metin kestiği ceza 
larla strateji 
değiştirdi. Marketler 
şimdi de etiketlerle 
sahte indirim 

kampanyaları yap
maya başladı.
YENİ YÖNTEM 
GELİŞTİRDİLER 
Döviz kurundaki 
yükselişi bahane 
ederek fiyatlarına 
fahiş zam yapan ve 
gramaj oyunuyla 
örtülü fiyat artışı 
yapan fırsatçı mar
ketler vatandaş 
tepki gösterip, 
hükümet ceza 
kesince yeni bir 
yöntem keşfetti. 
Marketlerde bu se
ferde 'sözde indirim 
harekatı' başladı. 
"Her gün düşük 
fiyat", "Bu markete

özel", "Bu etiketi 
takip et", "Çok iyi 
fiyat" başlıklarıyla 
indirim algısı yarat
maya çalışan mar
ketler, azalan 
tüketici ziyaretleri 
ve düşen sepet 
ortalamalarını bu 

şekilde yükselt 
meye çalışıyor. 
GRAMAJ 
OYUNUNDAN 
SONRA "İNDİRİM 
VAR" ALGISI 
Sabah'ın haberine 
göre; Tüketiciler 
marketlerin indirim 

yazılarının 'sahte' 
olduğunu belirtiyor. 
Patatesten do
matese, makar
nadan salçaya 
kadar aldıkları ürün
lerde fiyatların artık 
günlük değiştiğini 
belirten tüketiciler, 
gramaj oyunundan 
sonra indirim 
oyunuyla vatanda 
şın yanıltıldığını 
söylüyor. Özellikle 
fiyatları artırıp 
sonra üzerini çizip 
'indirim' yazan mar
ketler, gerçek 
fiyatları vatandaşa 
indirimli gibi 
pazarlıyor.

ET FİYATLARI 
DÜŞTÜ 
Marketlerde en 
dikkat çekenlerden 
biri de kırmızı et 
fiyatları. Şarbon 
haberleri nedeniyle 
kasap reyonlarına 
talep azalınca mar
ketler de indirime 
sarıldı. Kıyma 46 li
radan 34.50'ye indi. 
Kasaplar indirime 
rağmen ete rağbet 
olmadığını söyledi. 
Bazı yerli firmaların 
şarbon nedeniyle 
yüzde 100 doğal 
etiketiyle fiyatlara 
ekstra zam yaptığı 
gözlendi.

IjiılıasiılılılıııiıialaııaılııiciıııııalîliilııılniliMCil
SGK, kanser başta 
olmak üzere ağır 
hastalıklara 
yakalananlara aylık 
bağlıyor. Aylık 
ödeme süresi 12 ay 
ile 24 ay arasında 
değişiyor. Aylık 
bağlanabilmesi için 
bazı koşulların ye 

rine getirilmesi 
gerekiyor. Ancak, 
bazı hastalar için 
daha esnek kurallar 
uygulanıyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) tedavisi zor 
hastalıklara maruz 
kalan sigortalılara 
malül aylığı 

bağlıyor. Maluliyet 
Tespit İşlemleri 
Yönetmeliği'nde 
maluliyet süresi 
ayrıca belirtilmeyen 
tüm kanser 
hastalıklarında, tanı 
konulduğu tarihten 
itibaren bir yıl 
içinde başvurmak 

koşuluyla 18 ay 
süreyle malüliyet 
aylığı bağlanıyor. 
Bazı hastalıklarla il
gili tanı konuldu 
ğunda ise 12 ya da 
24 ay aylık bağlana 
biliyor. Kemik iliği 
nakli yapılanlar 12 
ay, kan kanseri te

davisi görenler ve 
verem hastaları 24 
ay malül aylığı ala
biliyor. Kemik iliği 
dışındaki diğer tüm 
organ nakli olanlar 
ile diyalize girme 
yen kronik böbrek 
yetmezliği olanlar 
da malül aylığı 

bağlatabiliyor. 12 ay 
ile 24 ayın sonunda, 
sağlık kurulu ra
poru alarak çalışma 
gücünde yüzde 60 
ve üzeri oranda 
kayıp olduğunu 
belgeleyenlerin 
malüliyet aylığı 
devam ediyor.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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İhracatçıların ireni rotasında o ülke var
TİM Başkanı İsmail 
Gülle "Türkiye, 
Asya'nın kalbine 
açılan kapı olan Fil
ipinler ile ticaretini 
daha da artırmalı. 
Filipinler ve 
Türkiye, ticaret 
hacmini milyar 
dolar seviyesine 
çıkarmayı hede
flemen. Türkiye, 
ihracat potan
siyelini daha yukarı 
çıkarmak duru
munda. Bu konuda 
teşvik ve destekleri 
kullanarak tek 
çıkış yolumuz 
olan ihracatı 
artırmak hepimizin 
görevi" dedi. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail 
Gülle, Türkiye'nin, 
Asya'nın kalbine 
açılan kapı olan Fil
ipinler ile ticaretini 
daha da artırması 
gerektiğini be-

»W*

lirterek, "Filipinler 
ve Türkiye, ticaret 
hacmini milyar 
dolar seviyesine 
çıkarmayı hedef 
lemeli." dedi.
TİM tarafından 
hedef pazarların 
ihracatçılara 
tanıtıldığı "İhracat 
Pusulası" etkinlik
leri kapsamında 
düzenlenen "Rota: 
Filipinler" başlıklı 

toplantı, TİM 
Başkanı İsmail 
Gülle ve Filipinler'in 
Ankara Büyükelçisi 
Maria Rowena Men
doza Sanchez'in 
katılımıyla Dış Tica 
ret Kompleksi'nde 
gerçekleş tirildi. 
TİM'in 2-4 Ekim'de 
Filipinler'in 
başkenti Manila'ya 
gerçekleştireceği 
ticari ziyaret

öncesinde düzenle
nen etkinlikte, Fil
ipinler pazarı tüm 
yönleriyle ele alındı. 
TİM Başkanı İsmail 
Gülle, toplantının 
açılışında 
konuşmasında, tek 
hedeflerinin, daha 
fazla ihracat yap
mak ve her yıl 
yapılan ihracatı 
artırmak olduğunu 
belirterek, piyasa 

koşullarının mevcut 
durumunda 
ihracatçılar için en 
önemli şeyin ihra
cat yapmak oldu 
ğunu vurguladı. 
Ticaret Bakanı Ruh- 
sar Pekcan ile In
giltere'nin başkenti 
Londra'da Türk 
Ticaret Merkezi'ni 
(TTM) hizmete 
açtıklarını hatırlatan 
Gülle, ihracatçıları 
müşteriler ve 
pazarla 
buluşturmak için 
ellerinden geleni 
yaptıklarını söyledi. 
Gülle, küresel 
ekonomik 
koşulların 
değiştiğine dikkati 
çekerek, "Vergiler, 
koruma bariyerleri, 
ABD ile Çin 
arasındaki ticari 
savaşlar, karşılıklı 
vergileri artırması 
bundan sonraki 
süreci zor ve 

sıkıntılı hale ge
tiriyor. Türkiye 
olarak biz ise 
karşılıklı ticareti 
her iki tarafın da 
kazandığı şekilde 
yapmaya 
çalışıyoruz. Sadece 
'satalım' değil, 
iki tarafın da 
kazandığı model 
başarılı olur." 
şeklinde konuştu. 
Türkiye'nin Filipin- 
ler'e 133 milyon 
dolar ihracat 
gerçekleştirdiğini, 
bu ülkeden yapılan 
ithalatın ise 146 
milyon dolar 
olduğunu bildiren 
Gülle, Filipinler'in 
yıllık 105 milyar 
dolarlık ithalat 
yaptığı dikkate 
alındığında, 
Türkiye'nin Fili 
pinler pazarından 
aldığı payın olduk 
ça düşük kaldığını 
ifade etti.

Teklif kabul edilirse erken emeklilik geliyor
Tüketici Başvuru 
Merkezi (TBM) 
Sosyal Güvenlik 
Komisyonu Başkanı 
Ali Duman, emek 
lilikte yaşa takılan 
lar için hazırlanan 
yeni tasarının 
yasalaşması duru
munda, 1999 
yılından önce 
sigortalı olan 
yüzbinlerce kişinin, 
diğer koşullan da 
sağlamaları halinde, 
"yaşa takılmadan” 
emekli olabile

ceğine dikkat çekti. 
Tüketici Başvuru 
Merkezi (TBM) 
Sosyal Güvenlik 
Komisyonu Başkanı 
Ali Duman, emekli 
likte yaşa takılanlar 
için hazırlanan yeni 
tasarının yasalaşma 
sı durumunda, 1999 
yılından önce sigor 
tali olan yüzbinlerce 
kişinin, diğer koşul 
lan da sağlamaları 
halinde, "yaşa 
takılmadan" emekli 
olabilece ğine

dikkat çekti 
TBM Sosyal Güven
lik Komisyonu 
Başkanı Ali Duman 
DHA'ya yaptığı 
açıklamada şöyle 
konuştu: 
"2016 ve 2018 
yıllarında TBMM'ye 
sunulan emeklilikte 
yaşa takılanlar için 
hazırlanmış Kanun 
Teklifine göre, ilk 
SGK girişi 
08.09.1999 ve 
öncesinde olanlar
dan, erkek ise 25 yıl 

zorunlu hizmet 
süresini ve emekli 
lik için gerekli prim 
günlerini tamam
layanlar, kadın ise 
20 yıl zorunlu 
hizmet süresini ve 
emeklil ik için 
gerekli prim gün

lerini tamamlayan
lar bu haktan fay
dalanabilecekler.
"Bir başka deyişle, 
bu teklif Ekim 
ayında yasalaşırsa, 
erkek için 1993 yılı 
Ekim ayından önce 
ilk kez SGK kapsa 

mında çalışmaya 
başlayanlar, kadın 
için 1998 yılı Ekim 
ayından önce ilk 
kez SGK kapsa 
mında çalışmaya 
başlayanlar, gerekli 
olan 5000 ile 5975 
gün aralığındaki 
hizmet prim gün
lerini tamamlamış 
larsa, bu yasadan 
yararlanarak üç ay 
içinde yazılı başvu 
ruda bulunmaları 
halinde emekli ola
bilecekler.

KUÇUK KUMLA 
ÖZGİİZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 3iB 18 00

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik K^fez
ı ; OEMLİK'İN İLK GÛMLJÛK SİYASİ OAZİY^Şİ
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Internet nenleri güçlerini birleştiriyor
Çinli Alibaba Grubu
ile Rus şirketleri 
Megafon, Mail.ru ve 
Rusya Doğrudan 
Yatırım Fonu (RDIF), 
Rusya ve Bağımsız 
Devletler Toplulu 
ğu'nda (BDT) 
faaliyet gösterecek 
en büyük e-ticaret 
şirketini kuracak. 
Rusya'nın Vladivos
tok kentinde düzen
lenen Doğu 
Ekonomi Foru- 
mu'nda Alibaba, 
Megafon, Mail.ru ve 
RDIF yetkilileri 
tarafından ortaklık 
anlaşması

imzalandı. 
Anlaşma 
kapsamında 
başlangıç değeri 2 
milyar dolar olması 
beklenen ortaklıkla, 
Rusya ve BDT'te 
faaliyet gösterecek 
en büyük e-ticaret 
şirketinin kurulması 
hedeflenirken, 
AliExpress 
şirketinin de 
Rusya'daki mevcut 
işleri söz konusu 
ortak girişime dahil 
edilecek.
Anlaşma ile 
Rusya'nın en büyük 
telekomünikasyon

hisse karşılı 
ğında Alibaba 
Grubu'na dev 
redecek.
Rusya'nın e- 
ticaret sektöründe 
yapılan "en büyük" 
anlaşmanın, 
2019'un ilk 
çeyreğinde hayata 
geçirilmesi 
planlanıyor. AliEx
press Rusya'daki 
hisse dağılımında 
Megafon'un yüzde 
24, Mail.ru'nun 
yüzde 15 ve 
RDIF'in yüzde 
13'lük payları ola
cak.

şirketlerinden 
Megafon, yine 
ülkenin en büyük

internet 10'luk hissesini,
şirketlerinden AliExpress Rusya'-
Mail.ru'daki yüzde daki yüzde 24'lük

Tiiriıiııe'ııinnıilvnnersaııısındahiiııiikartıSMar
Hesabında 1 mil 
yon lira veya üzeri 
parası olan mudi 
sayısı, ocak-tem- 
muz döneminde 27 
bin 45 kişi artarak 
166 bin 25*e ulaştı. 
Hesabında 1 milyon 
lira veya üzeri 
parası olan mudi 
sayısı, temmuz 
sonu itibarıyla 
2017'ye göre 27 bin 
45 kişi artarak 166 
bin 25'e yükseldi. 
AA muhabirinin 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, yurt içinde ve 
dışında yerleşik 
milyonerlerin

toplam sayısı tem
muz
sonu itibarıyla 166 
bin 25‘e ulaştı.
Geçen yıl sonuna 
göre 27 bin 45 kişi 
artan milyonerlerin 
toplam mevduatı 1 
trilyon 78 milyar 734 
milyon liraya çıktı. 
2017 sonunda mil 
yonerlerin toplam 
mevduatı 909 milyar 
979 milyon lira se
viyesinde bulunu 
yordu. Milyoner 
başına düşen orta
lama mevduat da 6 
milyon 497 bin lira 
olarak hesaplandı. 
Yurt içinde yerleşik 
milyonerlerin sayısı 
yılın ocak-temmuz 
döneminde 2017'ye

kıyasla 22 bin 152 
kişi artarak 149 bin 
121'e ulaşırken, 
toplam mevduatları 
da 976 milyar 397 
milyon lira oldu. 
Söz konusu 
dönemde milyoner
lerin mevduatlarının 
444 milyar 734 mi- 
lyon lirası yerel 

para cinsi, 527 mil
yar 399 milyon lirası 
döviz tevdiat 
hesabı, 4 milyar 265 
milyon lirası da 
kıymetli maden 
depo hesaplarından 
oluştu. Yurt içinde 
yerleşik milyoner 
başına düşen orta- 
lama mevduat da 6 

milyon 548 bin lira 
olarak hesaplandı. 
Yurt içinde yerleşik 
milyonerlerin sayısı 
geçen yıl 126 bin 
969, bu mudilerin 
bankalardaki 
toplam mevduatı da 
835 milyar 621 
milyon lira 
düzeyindeydi.
Yurt dışı yerleşik 
milyoner sayısı 17 
bine dayandı 
BDDK verilerine 
göre, yurt dışında 
yerleşik mudi 
sayısı temmuz sonu 
itibarıyla 16 bin 
904'e yükseldi.
Yurt dışındaki mil 
yonerlerin sayısı 
geçen yıl sonuna 
göre 4 bin 893 kişi 

artarken, 
hesaplarındaki para 
miktarı da 102 mil
yar 337 milyon lira 
olarak hesaplandı. 
Yurt dışında 
yerleşik mudilerin 
bankadaki 
mevduatlarının 
7 milyar 2 milyon 
lirası yerel para, 
95 milyar 16 milyon 
lirası yabancı 
para ve 319 milyon 
lirası da kıymetli 
maden depo 
hesaplarından 
oluştu. Yurt dışında 
yerleşik milyo 
ner başına düşen 
ortalama mev 
duat da 6 milyon 
54 bin lira olarak 
hesaplandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

Manastır Taksi 617 33 94

İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polla Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik şb.

513 11 74
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd.

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

S12 OO 26 513 14 14
DENİZ UÇAĞI Müftülük 513 13 64
Pesseus Ahini• Seyahat 
METRO

SK S3 62 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turtam 513 20 77 Ver. Dairesi Md. 51310 92
Süzer Turfam
Kanbe rogiu-fl sade* *14 4K 48 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anıtur
Kamil Koç S12 O1 S3 İlçe Seç. Md.

U-IL Mit iri
513 77 73

I. 513 18 46Halk eğitim Mua
HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 517 34 00 RFirnlVF
Sahil Dev. Hsst 513 23 29
Mer.SaöOcaûı 513 10 08 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 85 29
280 44 44 Başkanlık 51345 20

TAKSİLER ______ BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185

DENİl OTOBÜSİr

Bursa 256 77 84
Mudanya $44 so eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5,3 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
E.klhl.ar (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkitgaz 5i3 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 55 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET “ıs 30 33
Tuncay Otogas 0*13 1e as
Baysa Patrol s-ıs 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK.SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6177 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

Mail.ru
Mail.ru
mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLMH-ltK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GEMLİK ÖZEL HATEM FEN ve ANADOLU LİSESİ 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

9. SINIF KAYITLARINA ÖZEL YÜZDELİK DİLİM BURSU

Fiyatlarımıza
Eğitim, yemek, yayınlar! 

kıyafetler dahildir. Â

%20 ve üzeri 
eğitim bursu 

için okulumuza 
başvurunuz, j

%0-1.25=%100 EĞİTİM BURSU 4.000 TL

%1.26-3.25=%75 EĞİTİM BURSU 6.500 TL

%3.26-5.25-%50 EĞİTİM BURSU 9.000 TL

%5.26-7.25=%25 EĞİTİM BURSU U.500 TL

%7.26-10.25=%20 EĞİTİM BURSU 11.750 TL

%10.26-15.25=%15 EĞİTİM BURSU 12.250 TL

15.26-20.00=%10 EĞİ»' M BURSU 12-750 TL

ÖZEL HATEM OKULLARI I 02245144949-05355452887
GS ’LİK FEN VE ANADOLU LİSESİ | www.hatemokullari.kl2.tr

http://www.hatemokullari.kl2.tr
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
VAĞLIKZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

_ . .. .YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
KAVLAKJ^^^_^_

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey MIh. 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 VÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ 514 02 02

GemlikKTrfez
Kuruluf:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLJÜIK SİYASİ GAZETESİ
i / tyiuı 2U1C Hazartesı www.gemlikkorfezgazetesi.com ■ ' ' 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0.224 513 06 71 Fax: 513 30 30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa ziyareti programı kapsamında ilçemize geldi. Armodies Çay Bahçesi’nde partililer ve vatandaşların sevgi gösterileriyle 
karşılanan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçimlerde desteklenmesini ve Gemlik Belediyesini yeniden almalarını ısteaı.

V I AfİAMAMİ AA 11 " I H I1 " If" "l " " 1 11"

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kılıçdaroğlu sözünü tuttu...
Geçtiğimiz cumartesi günü, Cumhu 

riyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, ilçemizi ziyaret 
etti.

Ziyaretin asıl nedeni bence, Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerden 
sonra yaptığı Bursa ziyaretinde, 
Gemlik İlçe başkanma, seçimlerde 
partilerine hiç oy vermeyen Fevziye 
Mahallesini (köyünü) mutlaka ziyaret 
edeceği sözüdür.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu, Gemlik’te 
çok az kaldı. Devamı syf4’de______

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son genel seçimler
den sonra Bursa’ya yaptığı ziyarette, Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyen 
Fevziye Mahallesi’ni (Köyü) ziyaret edeceğini söylemişti. Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’in kızının düğünü için hafta sonunda Bursa’ya gelen 
Kılıçdaroğlu, bu sözünü unutmayarak, Gemlik’te kısa bir süre partililer ile buluştu 
ve yerel seçimlerde CHP belediye başkan adayı olan Mehmet Uğur Sertaslan’ın 
desteklenmesini, Gemlik’te belediyenin alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, daha 
sonra sözünü tutarak, Fevziye Köyü’ne ziyarete gitti. Yol boyunca sevgi gösteri
leriyle karşılanan Kılıçdaroğlu, Hamidiye ve Katırlı Köyü’nde de vatandaşlarla 
buluştuktan sonra, Fevziye Köyü’nde de ilgi ile karşılandı. Haberi sayfa 2 ve 3’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT9CILIK

+90 8503042239

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

►Z< erdogansaglik@hotmail.com

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET «OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com 11 hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa ziyareti programı kapsamında ilçemize geldi. Armodies Çay 
Bahçesi’nde partililer ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkan adayı 
Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçimlerde desteklenmesini ve Gemlik Belediyesini yeniden almalarını istedi.

Kılıçtlaroğlu, sözünü tunu

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Bursa 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey’in kızının 
düğünü için geldiği 
Bursa proğramın 
da ilçemize uğraya 
rak, çay bahçesin 
de vatandaşlarla 
buluştu.
Kılıçdaroğlu, bu
rada yerel seçim
lerde Gemlik CHP 
Belediye Başka 
adayı Mehmet 
Uğur Sertaslan’a 
oy verilmesini 
istedi.
Cumartesi günü 
znik, Orhangazi 
ilçelerinde par
tilileri ve SİK lan 
ziyaret eden Kılıç 
daroğlu, Gemlik’e 
saat 16.30 geldi. 
Doğrudan Ar
modies Çay Bahçe 
sinde kendisini 
bekleyen partililer 
ve vatandaşlarla 
buluşan CHP 
Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, 
büyük sevgi gös
terisi ile karşılandı. 
Bayan partililerin 
büyük ilgi göster 
diği Kılıçdaroğlu’ 
na CHP’li gençler 
de tezauratta bu
lundu.
Vatandaşların 
isteği üzerine bol- 
bol anı fotoğrafı 
çektiren CHP 
Genel Başkanı 
mmn yanında PM 
üye Bursa Millet 
vekili Orhan Sarı 
bal, Bursa CHP 
Milletvekili Nurha 

yat Altaca Kayış 
oğlu, Erkan Aydın 
CHP Bursa İl Baş 
kanı Hüseyin 
Akkuş, Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar, Bele 
diye başkan adayı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan yönetim ku
rulu üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları 
başkanları, beledi 
ye meclis üyeleri 
ve partililer, ilçele 
rin yöneticileri 
katıldı.
Kılıçdaroğlu bir 
süre vatandaş ve 
partiielerle sohbet 
ettikten sonra yap 
tığı kısa konuşma 
da “Yerel seçim
lerde Gemlik Bele 
diyesini istiyo
rum.” dedi. “Gem
lik Belediyesini ve 
Bursa Belediyesini 
istiyorum. Adayı 
miza bütün arka 
daşlarımızın güven 
duymasını istiyo
rum. O arkadaşı

mız büyük bir öz 
güvenle bize hiz 
met için yola çıka 
çaktır. Sizden her 
türlü desteği ver 
men izi istiyorum. 
Daha sonra yine 
geleceğim. Sağ 
olun, var olun, te 

şekkür ederim. ” 
dedi.
CHP’YE OY 
VERMEYEN 
FEVZİYE KÖYÜNE
GİTTİ..
CHP Genel Baş 
kanı Kemal Kılıç 
daroğlu ve berabe 

rindekiler daha son 
ra 2017 haziran ayı 
genel seçimlerin 
CHP ye oy verme 
yen Fevziye Ma
hallesine gitti. 
Kılıçdaroğlu, yol 
boyunca Katırlı, 
Hamidiye köylerine 

de uğradı. Uzun bir 
konvoy ile Fevziye 
Mahallesine giden 
Kemal Kılıçdaroğlu 
Köy muhtarı ve 
halkı tarafından 
sevgi ile karşılandı. 
Kurulduğu günden 
beri ilk kez bir 
siyasi parti başka 
mmn köylerine zi
yaret ettiğini be
lirten Fevziyeliler, 
Kılıçdaroğlu'na 
büyük ilgi göster
diler. Mahalle muh 
tan Osman Nuri 
Geyik, “Hoşgel 
diniz genel başka 
mm” diyerek hazır 
lanan sofraya 
davet etti.
Fevziye Köyü 
hakkında Kılıçdar 
oğlu’na bilgi veren 
muhtar Geyik, 
dedelerinin Batum- 
dan buraya göç 
ettiğini söyledi. 
Köyünde ormancı 
lığın, tarımın, hay 
vancıhğın kalma 
dığını gençlerin 
kente iş aramaya
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Kemal Kılıçdaroğlu çay bahçesinde yaptığı kısa konuşmasının sonunda Gemlik’e yeniden geleceğini söyledi. Daha sonra 2017 
Haziran ayı seçimlerinde CHP ye oy çıkmayan Fevziye Mahallesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada sevgi gösterileriyle karşılandı.

Feuziye Köyü nü ziyaret etti
KILIÇDAROĞLU 
NA AKITMA İKRAM 
EDİLDİ

Fevziye Köyü’n- 
deki ilgiden mem
nun kalan Kemal 
Kıhçdaroğlu’na 
köy kadınlarının 
yaptığı kazanlarda 
yağda kızartılan 
geleneksel hamur 
akıtma, Gemlik 
zeytini, domates, 
salatalık, peynir ve 
çay ikram ettiler. 
Bir yandan ikram 
edilenleri yemeğe 
çalışan Kemal 
Kılıçdaroğlu bol 
bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
Oğlunu bir süre 
önce evlendiren 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu’nun kucağına 
fotoğraf çektirmek 
için küçük bir 
bebeğin verilmesi 
Kılıçdaroğlu’nda 
sevinç yarattı. 
Köylüler Kıiıçdaro 
ğlu’na “İnşallah 
kısa zamanda dede 
olursunuz başka 
mm” dediler.
Kemal Kılıçdaroğlu 
bir saate yakın 
kaldığı Fevziye 
Köyünde bize 
neden oy vermedi
niz diye sormadığı 
dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu’nun 
bölgede bulunan 
Şükriye köyüne de 
davet edilmesine 
karşın söz verdiği 
halde Bursa’daki

düğüne geç kalaca 
ğı için Gemlik’e 
doğru yola çıktı. 
Bu arada köylüler 
le ve kendine 
akıtma yapan köy 
kadınlarıyla vedala 
şırken, herkese 
gösterdikleri ilgi 
nedeniyle teşekkür 
etti.

BAYAR’I ZİYARETİ
UNUTMADI

CHP Genel Başka 
m gün batınımdan 
sonra Umurbey’- 
den geçerken, 3. 
Cumhurbaşkanı 
merhum Celal 
Bayar’ın anıt meza 
rina uğrayarak 
fatiha okudu. Bu 
arada basın 
mensuplarını Celal 
Bayar’ın Türki 
ye’nin bir değeri 
olduğunu, Kurtu 
luş Savaşının Mah

mut Celal’i olduğu 
nu ve Kurtuluşu 
muzda Atatürk ile 
birlikte çalıştıkla 
rım belirterek, 
Bayar’ın cumhu 
riyet kurulduktan 
sonra ise Atatürk 
ün Başbakanı ve 
bakanlarından biri 
olduğunu hatırlata 
rak, “Bu ülkeye hiz 
met eden herkes
değerlidir” dedi. 
Kılıçdaroğlu ve 
heyeti daha sonra 
Bursa’ya gittiler. 
Kemal Kılıçdaroğlu 
geçtiğimiz yıl Bur
sa’ya geldiğinde 
“Bize oy vermeyen 
yer var mı?” diye 
sorulduğunda 
Fevziye köyü 
olduğu söylendi 
ğinde “Bursa’ya 
geldiğimde o köyü 
mutlaka ziyaret 
edeceğim.” 
demişti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kılıçdaroğlu sözünü tuttu...
Kılıçdaroğlu’nun Bursa’ya gelmesinin nedeni 

CHP'nin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey'in kızının düğün törenine katılmasıydı.

Düğün, CHP içindeki genel başkanlık olmak 
isteyen Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu’nu 
biraraya getirdi.

CHP’de Parti içi muhalefet yerel seçimlere 
kadar rafa kaldırıldığın bu tablo göstergesidir.

Yerel seçimlerden CHP mevcut belediyeler 
kaybetmesi halinde veya, yenilerini ekleyeme 
mesi halinde, CHP içindeki sular yine kayna
maya başlayacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu ilçemize Fatih Mehmet 
Güler’in görevden alınmasından sonra, yani 
2010 yılında gelerek, İskele Meydanı’nda büyük 
bir miting düzenlemişti.

İlçemize ikinci kez gelen gelen Kemal Kılıç 
daroğlu, Orhangazi ve İznik ilçelerinden sonra 
partiyi bile uğramadan Armodies çay bahçe 
sinde partililerin sevgi gösterileriyle karşılandı.

Mütevazı kişiliğiyle dikkatleri üzerinde topla 
yan Kılıçdaroğlu, ülke siyasetine hiç değinmedi. 
Bol bol hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere 
poz verdi. Herkesin gönlünü aldı.

Sadece bir dakikalık bir konuşma yaparak, 
yerel seçimlerde aday olan Mehmet Ügur 
Sertaslan’ı desteklemeleri, Gemlik Belediyesini 
yeniden istedi. Bunun yanında “Bursa Büyük 
şehir belediyesini de mutlaka istiyorum” dedi.

Sonra sözünde durarak, Fevziye Köyüne 
doğru yola çıktı.

Uzun bir konvoy ile yol boyunda bulunan 
Katırlı ve Hamidiye mahallelerinden geçerken 
araçından inen Kılıçdaroğlu, köylülerle kısa 
süre sohbetler ettikten sonra, Fevziye Köyü’ne 
ulaştı.

Kılıçdaroğlu’nun Gemlik'e gelişinde güvenlik 
güçlerinin sıkı önlemler aldığı gözlendi.

Korumaları yanında, bir minibüs tam donanım 
lı özel güvenlik birimi ve bir ambulans Kılıçdar 
oğlu'nu arkasından takip etti.

Jandarma köy yollarındaki kritik noktalarda 
ûunamnfıı adKe?ıertoırdımm>tı.

Bunun bence nedeni Kılıçdaroğlu’nun Artvin 
ziyareti sırasında dağ yolunda PKK’lılar 
tarafından pusuya düşürülmesi olabilir. Şükür, 
bölgemizde tatsız bir olay yaşanmadı.

Uzun zamandır Fevziye Köyü’ne gitmemiştim. 
Bahaneyle yıllar sonra dağ havası almak ve 
Fevziyelilerin Kılıçdaroğlu’nu nasıl karşıla yacak 
larını görmek isteğimden kervana katıldım.

Fevziye halkı, başta muhtarı Osman Nuri 
Geyik olmak üzere Kılıçdaroğlu’nu ve gelen 
konukları sevgiyle karşıladılar.

Hazırlıklar yapmışlar U şeklinde sofra kur 
muşlar, köylü kadınlar koca bir kazanda yağ da 
hamur akıtma yapmışlar, lüks Gemlik zeytini, 
peynir, domates salatalık ve çay hazırlamışlar.

Temiz dağ havasında Kılıçdaroğlu bol bol 
köylülerle sohbet etti, akıtma yedi, çocukları 
sevdi, konukseverliklerine teşekkür etti. Herkes 
ile anı fotoğrafı çekildi.

Fevziye Köyü halkı bir dahaki seçimlerde ne 
yapar bilmem ama bir genel başkanı köylerinde 
görmekte çok mutlu oldular.

Kılıçdan ise sözünün eri çıktı.

İyi Parti yönetimin
den istifa eden 
İlçe Başkanı Ad 
nan Bıyıklı’ya 
muhalif olanlar 
yazılı açıklama 
yaptılar. Açıklama 
da şu görüşlere 
yer verildi: 
"Gemlik İYİ Parti 
yönetimi olarak 24 
Haziran Milletvekil 
ligi ve Cumhurbaş 
kanlığı seçimlerin 
de diğer partiler ile 
yarış içerisinde en 
iyi şekilde par
timizi temsil ettik. 
Şu an geldiğimiz 
durumda "muhalif 
grup’’ olarak 
adlandırılan bizler, 
görevlerimizden is
tifa edene kadar 
yasal çerçevede ve 
karar defterinde alı 
nan kararlar doğrul 
tuşunda görevle 
rimizi icra ettik. 
İlçe başka mmız be
lirlenen program
lara katılamadığı 
zamanlarda İlçe 
başkanlığına 
vekaleten İlçe 
Sekreteri bu göre 
vi yürütmektedir. 
Basında yazıldığı 
gibi daha önce 5 
kurucu istifa etmiş 
tir. Başkanımız 
Adnan Bıyıklı bu 
istifalar konusun 
da sessiz kalmıştır. 
İstifa ederek,

Gece vakti haz istasyonu diktiler
Mahallelinin isteme 
diği baz istasyo 
nunun kaldırılması 
isteyen sokak 
sakinleri, “Belediye 
başkanına seslene 
rek, “Halkın isteme 
diği bir şeyi 
yapmayız” sözünü 
hatırlattılar.
Geçtiğimiz gün
lerde saat 01.00 
sıralarında 
Cumhuriyet Ma
hallesi Belediye 
Yunus Emre Kültür 
Merkezi’ne çıkan 
yolun başlangıcına 
baz istasyonu dikil 
mesi tepkilere 
neden oldu.
Manastır’da oturan

geldikleri partide 
söz hakkı bile ol
mayanlar, İYİ Parti 
içinde ahkâm kes 
meye başladılar. 
İlçe başkanımız bu 
tür nezaketsiz dav 
ranışlara, sinkaflı 
sözlere, entrika ve 
tehditleri kendi 
kulağıyla duyma 
sına rağmen müda 
hale etmemiştir. 
Partiye üye kaydı 
konusunda parti 
içi tartışmalar 
sonucu karar def
terine o üyenin 
reddi için alınan 
kararları bile bile 
imzalamayan 
Bıyıklı, partimizin 
Sekreteri ve yöne
timde üst düzey 
görevli kişilerin 
eleştirilere ve haka 
retlere maruz bira 
kılmasına sebep 
olmuştur. Bu tür 
parti içi huzursuz 
luklar yüzünden 
Celal Bayar’ı anma 
törenine, 30 Ağus 
tos Zafer Bayramı 
törenine, Gemlik 
Zeytin Festivali 
kortejine ve en 
önemlisi Gemlik’ 
imizin Kurtuluş 
Törenine gelme 
miştir. Yine de bu 
parti içi olumsuz 
lukları yansıtma 
mak adına parti üst 
kurullarıyla irtibata

lar birgün önce 
boşalan Kültür 
Merkezi başlangıçın 
daki yol üzerinde 
bir direk üzerine 
bağlantısı yapılmış 
baz istasyonunu 

geçerek Umur 
bey’in ev sahipliği 
yapacağı Celal 
Bayar’ı Anma 
Törenlerine Genel 
Başkanımız Meral 
AKŞENER’in bilgi 
si ve talimatıyla 
resmi törenlerin 
ardından temsili 
çelenk sunma töre
nine katıldık. Bazı 
basın kuruluşları 
nın gözünden İlçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıkh’nın olmadığı 
kaçmamış olsa 
gerek, zira ertesi 
gün yazılı basında 
İYİ Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatında 
bir şeylerin olduğu 
yazıldı. Sanki hiç 
bir şey yokmuşça 
sına Adnan Bıyıklı 
basın açıklaması 
yaparak gazete 
lerin yalancı oldu 
ğunu ve binlerinin 
tetikçisi olduğunu 
söylemiştir.
Hâlbuki her partide 
olduğu gibi’ bizim 
partimiz içinde de 
sorunların olduğu 
nu, bunu parti 
içinde de 
halledebileceğimizi 
söylememiştir. 
Yaklaşık bir ay 
boyunca çözüm 
üretilmesi için 
hiçbir girişimde 
bulunmadığı gibi 
yanındaki bazı in

görünce şaşırdılar. 
Gün içinde birçok 
vatandaşın durumu 
belediyeye şikayet 
ettiği bildirilirken, 
bas istasyonu 
direğinin ve 

sanlar tarafından 
tehdit edilmemize 
kadar gidilmiştir. 
WhatsApp konuş 
malarını kayıt 
altında tutmakta 
yız. Bu şekilde par
timizin hareket ka
biliyetinin azaldığı 
nı düşünerek parti 
mizin daha fazla 
yıpranmaması için 
7 üst düzey yöne 
tici olarak partimiz
den değil, yönetim 
kurulundaki görev
lerimizden istifa 
etme kararı aldık. 
Partimizin çalışma 
larını engelleme 
mek adına görev
lerimizden istifala 
rımızı 10.09.2018 
tarihinde İlçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıklı’ya verdik. 
Herhangi bir 
koltuk veya mevki 
peşinde olmayan
lar, bugüne kadar 
maddi-manevi tüm 
özverisiyle çalışan 
arkadaşlarımızdır. ~ 
Bazı gazetelerde 
iddia edildiği gibi 
Adnan Bıyıkh’nın 
Başkan Aday 
lığıyla ilgili hiç 
bir sorunumuz 
yoktur. Bu tarz 
haberler gerçeği 
yansıtmamaktadır. 
Kamuoyuna 
saygıyla 
duyurulur.” 

aygıtlarının gece 
herkesin uyuduğu 
bir sırada dikilme 
sinin halkın tep
kisinden korkul 
duğu için yaptıkları 
belirtildi.
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i SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİKSPOR GENÇ TAKIMI
Sporda başarılı 

olmanın şartı çoktur. 
Ama en önemlisi 
sporcuyu mutlu or
tamlarda spor 
yaptırmaktır.

Bu durum en 
büyük dünya kulüp
leri için bile geçer- 
lidir. Barışın olma 
dığı bir düzenden 
başarı beklenilmez.

Gemlik ve 
Orhangazi ilçeleri 
birbirine bayağı 
yakındır. Her iki 
ilçemizde de bayağı 
spor kulübü vardır. 
Orhangazi’nin biz
den daha avantajlı 
olduğu durum sade 
ce idari konumdadır. 
Sporcuya hizmet 
anlayışı bizden daha 
iyi durumdadır.

Her iki ilçenin de 
ortak olan yanı çok 
karışık olmalarıdır. 
Çekememezlik çok
tur. Yüzüne başka 
konuşulur, arkadan 
başka konuşulur. 
Kimse kimsenin 
başarısını çekemez. 
Bunlar spor 
ortamlarında da çok 
terstir. Sporda birleş 
tiricilik önemlidir. 
Tek yürek olmak 
önemlidir. Neyi 
paylaşamıyoruz ki.

Amaç sporcuya 
hizmetse ne gerek 
var bu durumlara. 
Maddiyatı biraz daha 
iyi olan takımlar 
hizmeti biraz daha 
kaliteli hale getire
bilir.

Kulüpler arası

destek çok önem
lidir. Her konuda bir
lik olmak lazımdır. 
Bir ilçenin genel 
başarısı için bu çok 
önemli bir durumdur. 
Daha bir sürü faktör 
vardır. Ama futbolcu
nun mutluluğu en 
önemlisidir.

Gemlikspor genç 
takımı bu sene çok 
farklı bir konumda 
dır. Sporcular hep 
fazlasını verme 
gayreti içindedir. 
Maçlarda alınan 
sonuçlar hep 
başarılıdır.

Yapılan beş maçtan 
da galibiyet alınmış 
tır. Muhtemelen lig 
sonunda şampiyon 
luk ipini göğüsleye 
çeklerdir.

Sporcuda birinci 
amaç Gemlikspor’un 
başarısıdır. Daha 
sonra çocuklar kendi 
başarıları için futbol 
oynarlar. Üçüncü 
amaçta ilçemizin is
mini güzel bir 
şekilde temsil et
mektir. Teknik heyet 
ve idare heyeti 
sporcularını buna 
göre yönlendirirler.

Sporcuların küçük 
yaştan beri beraber 
oynamaları da bir 
avantajtır. Rakip
leriyle adeta makina 
düzeninde mücadele 
ederler. Saygı ve 
sevgi ön plandadır. 
Ama profesyonel 
olabilmek için daha 
fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır.

Bursaspor U21 
takımında oynayan 
Hakan Yavuz ve Akif 
Emre Gönüllü bizim 
sporculanmızdır. Her 
ikisi de biz de 
yaptıkları antreman 
harici bir bizim kadar 
daha çalışıyorlardı. 
Çalışmalarının 
karşılığını aldılar. Şu 
an çok iyi konum

dalar.
İznik Çiçekli 

maçına Akif Emre 
bizi ziyarete geldi. 
Hayretler içersinde 
kaldım. Fizik gücü 
şahaneydi. Boyu çok 
uzamıştı. Çok sert ve 
kemik yapısı 
oluşmuştu. Kendi
sine kim tosla da 
yere düşürecek 
konumdaydı. 
Kısacası kendisini 
çok geliştirmiş 
durumdaydı. Çok 
bakımlı görünüyor 
du. Kısacası kendi
sine ihanet emme 
miş durumdaydı. 
Tüm arkadaşlarını 
kutladı. Bizim 
sporcularda Akif 
kardeşini gördük
lerinden çok mem
nun kaldılar.

Gemlikspor genç 
takımı önüne geleni 
yeniyor. Başarıyı 
özlemiş Gemlik spor 
taraftarı adeta mest 
oluyor. Her maçlarını 
seyredip takımlarını 
bağırlarına basıyor 
lar. Sporcular takı 
mın moral hocası 
olan Hüseyin

Ağbilerini çok 
seviyorlar. Kimin 
küçük çapta sıkıntısı 
varsa Hüseyin Hoca 
anında yok ediyor.

Yönetim kurulu 
takıma sahip çıkıyor. 
Çocukları tüm 
maçlarda yalnız 
bırakmıyorlar. 
Başarıyı hemen 
ödüllendiriyorlar. 
Sporcular bu durum
dan çok memnun. 
İçerde dışarda 
yapılan beş maçın 
tamamı kazanıldı.

Bu durumda 
şampiyonluk kolay 
gelecek gibi 
gözüküyor.

Yine de temkinli 
olmaz lazım.

Bu çocukların 
yansı A takım kadro
suna alınacaklar.

içlerinden bazıları 
direk A takımda oy
nayacaklar.

Bir takım için bu 
durum çok önem
lidir.

Alt yapı görevini 
yapıyor demektir. 
Keşke bu durum hep 
devam etse. Alt yapı 
A takımı beslese.

GEMLİKSPOR U19DAN GOL YAĞMURU
Gemlikspor U19 2. 
küme 4 hafta maçın 
da sahasında İznik 
Çiçekli sporcu 
ağırladı.
Gemlikspor U19’un 
adeta gol olup 
yağdığı maç, 8 -2 
Gemlikspor’un 
üstünlüğüyle 
sona erdi.
Gemlikspor U19 
galibiyet serisini 
devam ettiriyor. 
Şu anda ligde 
namağlup olan 
ekibimiz, bu 
ünvanını İznik 
Çiçekli spor 
karşısında da 
sürdürdü, 
ilk golü daha 2. 
dakika da 6 numara 
lı formasıyla Ekin 
Bozdemir’in ceza 
sahası içinden 
kalecinin soluna 
göndererek 
ağlarla 
buluşturduğu 
topla kazanan 
Gemlikspor, 
ardından Kaan

Katırlı’nın köşeden 
gelen toplu gole 
çevirerek takımının 
ikinci golünü attı. 
Sahne ye tekrar 
çıkan Ekin, yerden 
gelen ortayı filelere 
göndererek 
Gemlikspor’un 3. 
kendisi nin 2. 
golünü atarken 
maçta dakikalar 
22’yi gösteriyordu.

Gemlikspor ardı 
ardına ataklarına 
devam etti. Selim 
Akçay’ın kaleye 
gönderdiği topa 
çıkarken kaleci 
topun hâkimiyetini 
sağlayamadı 
Eşref dönen topu 
tamamlayarak zor 
olan bir pozisyonu 
gole çevirmesini 
bildi ve Gemlik

spor’un 4. golünü 
attı. Dakika 33’de 
ise, bu kez 3 
numaralı formasıyla 
sahneye Burak 
Aydın çıktı. Aydın 
ayağının içiyle 
kalecinin ulaşamadı 
ğı bölgeye vurarak 
golünü attı. İlk yarı 
Gemlikspor’un 
5-0 üstünlüğüyle 
sona erdi.

İznik Çiçeklispor’da 
ise defansın arkası 
na sarkan 11 nu
mara lı formasıyla 
Berkan Ayar maçın 
57. dakikasında 
takımının ilk golünü 
ağlarla buluşturdu. 
Ardından ceza 
sahası içinde 
yapılan faul 
sonucu penaltı 
kazanan İznik 
ekibi skoru 
5 - 2’ye getirdi. 
60. dakikada ceza 
sahasına giren 
Ekin Bozdemir’in 
düşürülmesi 
sonucu Gemlik 
spor penaltı 
kazandı.
Topun başına 
gelen Selim Akçay 
penaltıyı gole çe
virdi. Gemlikspor 
ataklarına devam 
etti. Eşrefin 
vurduğu ve 
kaleciden dönen 
topu tamamla 
yan Selim Gemlik
spor’un 7. golünü 

ağlara 
gönderdi. Gemlik- 
spor’dan Selim 80 
dakikada skoru be
lirleyen golü attı ve 
Gemlikspor maçtan 
8 -2 galibiyetle 
ayrıldı.
Maç sonu basın 
mensuplarına 
açıklama yapan 
Gemlikspor U19 
antrenörü Haydar 
Yiğit, “Bugün 3 
oyuncumuzun 
eksikliğine rağmen 
iyi oynadık. Takım 
olarak iyi bir 
form yakaladık. 
Önümüzdeki 
maçları da 
kazanarak 
şampiyon olmak 
istiyoruz” dedi. 
Gemlikspor 
namağlup olarak 
devam ettiği U19 
2.küme maçla 
rında Cumartesi 
günü İznik İlçe 
Stadı’nda 
İznikspor’la 
karşılaşacak

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa is dünyası kadın istihdamı için buluşacak
Kadının Güçlen
mesi Bursa Plat
formu organizes 
yonuyla özel firma 
lar ve sivil toplum 
örgütlerinin kadın 
lar konusunda 
yaptığı örnek uygu 
lamaların ele alına 
cağı "Gücümüz 
Eşitliğimiz” paneli, 
20 Eylül'de düzen
lenecek.
Global Compact 
Kadının Güçlen
mesi Çalışma 
Grubu Eş Başkanı 
Dilek Cesur, bir 
otelde düzenlediği 
basın toplantısında, 
Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma 
Örgütü'nün (OECD) 
yaptığı araştırma 
lara göre Türkiye'de 
kadın istihdamının 
çok geride olduğu 
ve diğer ülkelerle 
kıyaslandığında son

sıralarda yer 
aldığının belirlen 
diğini söyledi. 
Örgütün, 2030 
itibarıyla kadın 
erkek eşitliği 
sağlanabilirse 
ekonomide yüzde 
12'lik bir büyü
menin gerçekleşe 
ceğini açıkladığını 
aktaran Cesur, 
"Dolayısıyla ülkele 
rin bu konuya sahip 
çıkmasının 
temelinde sadece 
Türkiye'de değil, 

tüm dünyada 2030 
yılına kadar toplum
sal cinsiyet eşitli 
ğini sağlama 
konusunda bir 
çalışma var. Bizim 
Türkiye olarak bu 
konuda yapacağı 
mız şeyler maalesef 
çok daha fazla." 
dedi.
Cesur, bu kap
samda platformun 
kurulduğu günden 
itibaren, kadınların 
tüm sektörlerde ve 
her düzeyde, eko 

nomik yaşamın 
içinde yer ala
bilmelerini sağla 
mak amacıyla 
kadının güçlen
mesini hedefleyen 
ve özel sektörün 
küresel en önemli 
girişimlerinden biri 
olan Kadının 
Güçlenmesi Prensi
pleri Platformuna 
(WEPs) imzacı olan 
firma sayısını 
arttırmak için 
çalışmalar yürüttük
lerini anlattı. 
Platform çalışma 
larını 20 Eylül'de 
gerçekleştirecekleri 
toplantıyla sürdüre
ceklerini belirten 
Cesur, "Çok değerli 
konuşmacıların 
geleceği toplantımız 
olacak. Her bir 
firma kendi alanın 
da bu konuda neler 
yapıyor onları anlat

acak. Birinci otu
rumda sivil toplum 
örgütleri bizlerle be
raber olacak. İkinci 
oturumda ise örnek 
uygulamaları olan 
firmalar yer alacak." 
diye konuştu. 
Bursa Sanayici ve 
İş Adamları Derneği 
(BUSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ergun Hadi Türkay 
da Kadının Güçlen
mesi Bursa Platfor- 
mu'nun paydaşı 
Olarak BursalIları, 
20 Eylül perşembe 
günü saat 13.00'te 
BUSİAD Evi'nde 
firmaların ve sivil 
toplumun kadın 
konusundaki örnek 
uygulamalarını din
lemeye ve "Gücü 
müz Eşitliğimiz" 
mortosuna sahip 
çıkmaya davet etti. 
Bursa İş Kadınları 

ve Yöneticileri 
Derneği (BUİKAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İpek 
Yalçın da toplum 
sal cinsiyet 
eşitliğinin ülke 
geneline yayılması, 
yerel düzeyde 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin gözetilip 
gözetilmediğinin 
ölçülmesi, 
sonuçlarının 
değerlendirilmesi 
ve çıkan sonuçlar
dan cinsiyete 
duyarlı politikalar 
geliştirilmesinin 
çok önemli oldu 
ğunu vurguladı. 
Türkiye'nin 2023 
hedefi olduğunu 
hatırlatan Yal 
çın, bu hedefe 
kadınsız ulaş 
manın mümkün 
olmadığını sözle 
rine ekledi.

Bursa'da eğitime güvenlik ayarı
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, 2018-2019 
Eğitim-Öğretim 
dönemi öncesinde 
Milli Eğitim yetki 
İlleri başta olmak 
üzere, muhtarlar, 
okullardaki aile 
birliği yetkilileri ve 
konunun diğer 
paydaşlan ile bir 
araya geldi. 
Bursa Valilik 
binasında gerçek 
(eştirilen toplantıda, 
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger 
yapılacak 
çalışmalar ile 
ilgili bilgi verdi. 
Geniş katılımın 

gerçekleş tiği 
toplantıda Bursa 
Valisi İzzettin 
Küçük ise, "Çocuk 
cıvıltılarını ve 
tekrardan okul 
bahçelerinde 
duyacağımız 550 
bine yakın öğrenci 
mizin olduğu Bur- 
sa'daki çoğu 
okulumuzda tekli 
eğitime geçeceğiz. 
Halen yapımı 
devam eden 
okullarımız var. 
Onlarda tamamlan 
dıkça peyderpey 
okullarımızı devreye 
sokacağız. Hepimiz 
çocuklarımıza 
gözümüz gibi

bakıyor ve kolluy
oruz. Çocuklarımızı 
komşumuza emanet 
ederken düşünü 
yoruz. Ama gönül 
rahatlığı ile 
okullarda öğretmen 
lerimize teslim edi 
yoruz. Bu gönül 
rahatlığının artarak 

devam etmesi için 
de milli eğitim 
müdürlüğü, emniyet 
müdürlüğü, jan
darma komutanlığı 
ve diğer kurumlan 
mızla birlikte 
çalışmalarımız 
devam ediyor. 
Geçen yıl eğitim 

öğretim sezonunu 
güvenli ve 
huzurlu bir şekilde 
tamamlamak için 
bir takım tedbirler 
almıştık. Bu yıl 
geçmişte yaptığımız 
çalışmalan 
arttırarak ve daha 
da detaylandırarak 
hayata geçire 
ceğiz" dedi. 
İçişleri Bakanı Sü
leyman Soylu'nun 
geçtiğimiz günlerde 
açıkladığı 'Güvenli 
Okul, Güvenli 
Gelecek' projesiyle 
ilgili Bursa'daki 
okullarda da güven
lik personeli hizmeti 
verileceğinin altını 

çizen Vali Küçük, 
"Yarınlanmı 
zın teminatı 
yavrulanmızın 
güvenli bir ortamda 
eğitim almaları 
bizim için son 
derece önemli. 
Gerek servisler, 
gerekse okul 
dışında ki şahıslar 
için kolluk güçle 
rimizin gözü 
kulağı sürekli 
okullanmızın üze 
rinde olacak" 
şeklinde konuştu. 
Toplantı sonunda 
Merinos ilkokulu 
1.sınıf öğrencileri 
Vali Küçük'e çiçek 
takdim etti.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353111800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

febook sayfamız : Gemlik BÇörfez - Güler Ajans
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Cari işlemler dengesi açıklandı
Temmuzda cari 
işlemler dengesi 
1.75 milyar dolar 
oldu.
Cari işlemler açığı, 
bir önceki yılın tem
muz ayına göre 
2.960 milyon ABD 
dolan azalarak 
1.751 milyon ABD 
dolan olarak 
gerçekleşti. Bunun 
sonucunda, on iki 
aylık cari işlemler 
açığı 54.560 milyon 
ABD dolan oldu.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, bu ayda_____  

ödemeler dengesi 
tablosundaki dış 
ticaret açığı bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre 2.533 
milyon ABD dolan 
azalarak 4.799 mil 
yon ABD dolanna, 
birincil gelir den
gesi açığı 25 milyon 
ABD dolan azalarak 
592 milyon ABD 
dolarına geriledi. 
Açıklamada şöyle 
denildi: "Hizmetler 
dengesinden kay
naklanan net 
girişler, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
673 milyon ABD 
doları artarak 3.593

milyon ABD doları 
olarak gerçekleş 
miştir. Bu gelişme 
de, seyahat kale
minden kaynakla 
nan net gelirlerin 
578 milyon ABD 
dolan tutarında ar
tarak 3.062 milyon 
ABD dolarına yük
selmesi etkili 

olmuştur. Birincil 
gelir dengesi kalemi 
altında yatırım geliri 
kaleminden kay
naklanan net 
çıkışlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
28 milyon ABD 
doları azalarak 524 
milyon ABD doları 
olmuştur.

Bir önceki yılın tem
muz ayında 318 mi
lyon ABD dolan net 
giriş gösteren ikin
cil gelir dengesi 
kalemi, bu yılın aynı 
ayında 47 milyon 
ABD doları net giriş 
kaydetmiştir. 
FİNANS HESABI 
Doğrudan 
yatırımlardan kay
naklanan net 
girişler 707 milyon 
ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. 
Portföy yatırımları 
279 milyon ABD 
doları tutarında net 
çıkış kaydetmiştir. 
Alt kalemler 

itibarıyla 
incelendiğinde, 
yurtdışı 
yerleşiklerin hisse 
senedi piyasasında 
463 milyon ABD 
doları net 
satış, devlet iç 
borçlanma senetleri 
piyasasında ise 115 
milyon ABD dolan 
net alış yaptığı 
görülmektedir 
Yurtiçi yerleşiklerin 
yurtdışındaki 
tahvil ihraçlarıyla 
ilgili olarak, 
bankalar 153 
milyon ABD dolan 
net geri ödeme 
gerçekleştirmiştir.

Rekorla kapanacak! altın yılı yaşanacak
Ülke ve turizm faali 
yetlerinin dünya 
çapında tanıtım, 
teşvik ve yeni yatı 
nmlar ile sektördeki 
sivil toplum örgüt
lerinin çabası 
sonucu eski gün
lerini yakalayan tur
izm sektörü, 2018'i 
rekor turist 
sayısıyla kapat
maya hazırlanıyor. 
Gelecek yılın ise 
altın yıl olması bek
leniyor. 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, turizm 
de yaz sezonunun 
bitmediğini söyledi. 
Eylülün en verimli 

aylardan biri 
olduğunu dile ge
tiren Ayık, Avrupa 
ve diğer yurt dışı 
pazarlarda misafir
lerin gelmeye de 
vam ettiğini bildirdi. 
"Beklentilerimiz 
doğrultusunda bir 
sezon yaşıyoruz. Yıl 
sonunda Türkiye 
olarak 40 milyonun 
üzerinde bir 
yabancı ziyaretçi 
sayısını göreceğiz." 
bilgisini veren Ayık, 
çocukları okula 
giden aileler için 
tatil döneminin 
kapandığını, ancak 
çocuğu okul çağın 
da olmayan veya 
orta yaş seviyesi 
üzerindekiler için 
eylülün güzel bir

tatil dönemi oldu 
ğunu vurguladı. 
Fiyatların daha 
makul, iklimin 
yumuşak olduğunu 
anlatan Ayık, 
sadece yurt dışında 
değil iç pazarda da 
hareketin devam 
ettiğini, otel 
doluluklarının iyi 
olduğunu ifade etti.

Turizmdeki olumlu 
iklimi önümüzdeki 
yıl da beklediklerini 
vurgulayan Ayık, şu 
anda bile rezervas 
yonların gayet iyi 
gittiğini bildirdi. 
Ayık, 2019'a dönük 
taleplerde ciddi bir 
hareketlilik 
olduğunu belirterek, 
"Beklentimiz

2019'da da çift 
haneli bir büyüme. 
İnşallah önümüz 
deki yıl gelir anla 
mında da bu yıldan 
iyi olacak." dedi. 
Profesyonel Otel 
Yöneticileri Demeği 
(POYD) Yönetim 
Kurulu üyesi Ali 
Kızıldağ da tur
izmde güzel bir yıl 
geçirdiklerini, yaz 
aylarındaki hareke 
tin hala devam 
ettiğini söyledi. 
Türkiye'nin yanı 
sıra Avrupa ülkele 
rinde de okulların 
açılması nedeniyle 
ay başın da rezer
vasyonlarda biraz 
durgunluk yaşandı 
ğını, ancak şu anda 
rezervasyonların

gayet iyi durumda 
olduğunu aktaran 
Kızıldağ, şöyle 
konuştu:
"Yurt içi pazarda 
son dakika 
rezervasyonları çok 
alışılagelmiş olduğu 
için her gün ciddi 
anlamda rezer
vasyon alıyoruz. 
Eylül de güzel 
geçiyor. Ekimde de 
zaten daha önceden 
planlanmış kong 
reler, toplantılar var. 
Tatilciler de devam 
edecek. Bu yıl tur
izmde, hem turist 
sayısı hem de tur
izm gelirleri 
anlamında rekor 
olarak kayda 
geçeceği bir yıl 
olacak"
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

’Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Müd. 013 10 28

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 188
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 88
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Bay. 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 84
Gümrük Md. 824 85 88
Ver. Dairesi Md. 813 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 48
İŞ-KUR 513 7188

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Bursa 286 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 518 12 12
Yalova (226) 811 13 23
Ido İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 813 23 »4

VAPUR - FERİBOT

Yalovo (226) 814 10 20
Topçulor (228) 363 43 18
Eoklhloor (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS___________
ULAŞIM

Fam u küsle »12 OO 2 e
DENİZ UÇAdl »13 •• 13
Feossus Akmle Seyahat S14A3A2
METRO »13 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
KanberoOlu-Caada* S14 40 40
Anrtur 414 47 71
KamH Keş 012 0103

HASTANELER
Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dov. Hoot. 513 23 20
M.r.SaO.Oc.fiı 813 10 68
Tomokey Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

_________ TAKSİ L«__________

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 87
GOvsn Taksi 813 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

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

DAMITICILAR

GEMDAŞ 813 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BUtünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol _
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz ai3 ıe 40
Beyza Petrol B13 0*1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6178 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmall.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİAMH
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com


GemlikKarfezB
CfalLIK'İN İLK GUHLUK Sİ

Katilim Koşulları:
7 - 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Özdilek Departman Mağaza, Hipermarket, Kafe Safahat ve Safahat Lokantasından tek seferde 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılacak her 100 TL’lik 
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018’dir. Kazanılan ayrı 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.
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YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: UmurbeyMh/Yalova YoluCd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :llmurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA i^ 0224 1^^B
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GemlikKfirfez
Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Eylül 2018 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0224 513 06 Tl Fax: 513 30 30

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam ve Milletvekili Zafer Işık ile okullara AKP logolu malzeme
dağıtmasının yasak ve etik olmadığını söyledi. Acar, “Bu duruma bir tane devlet görevlisi DUR dememiştir” dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Okullar Açılırken
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı dün 

bütün yurtta dün başladı.
Gemlik’te 18 binin üzerinde öğrenci 

dün ders başı yaptı.
Dün sabah ülkemizde milyonlarca 

öğrenci derslerine başladı.
Yine 1 milyonun üzerinde öğretmen 

ler çocuklarımızı eğitmek için görev 
başındalar.

Ne yazık ki cumhuriyetin kurulmasın 
dan bu yana Milli olan eğitimimiz bir 
türlü yerine oturtulamadı. Devamı 4’de

Cemil Acar, AKP’lilerin okullara pastel boya 
dağıtmak yerine her geçen gün köye giden 
eğitim sisteminin değiştirilmesiyle uğraşma 
larını, çocukların boyaya değil, onları yarın 
lara hazırlayacak bilgili, kültürlü bir eğitim 
sistemine iihtiyaç olduğunu söyledi. Acar, 
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam ve 
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın eği 
tim kurumlarında kendi parti logolu maize 
meleri dağıtarak okullara siyaseti soktuğu 
nu, bunun etik olmamasının yanı sıra ka
nunen de yasak olduğunu belirtti. Syf2’de

Gemlik Kaymakamlığı ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 2018- 
2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 
ve İlköğretim Haftası kutla 
ma programı Gemlik Ata 
türk llkokulu’nun organiza- 
syonuyla kutlandı. Syf 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞINWblvlL.ll> ■ h.

/ GÜVENİLİR ADRESİ

A h SAĞLIK
SiGO RT3CILIK

0 +90 5324143628 ,uıer|(H;[)i', Ziya Kaya Hah. İstiklal Cd. No:82/AGEMLİK
®’ +a? 51 ? nn oo I ♦ ; ^a N°: GEMLİK

+90 224 512 22 38
+90 85030422 39

TRAFİK SİGORTASI T KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
>Z< erdogansagllk@hotmall.com

• İDRAR TAHLİLÎ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET •OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetdinic.com 
f] hanveteliniegemlik @ hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansagllk@hotmall.com
http://www.hanvetdinic.com
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CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam ve Milletvekili Zafer Işık ile okullara AKP logolu malzeme 
dağıtmasının yasak ve etik olmadığını söyledi. Acar, “Bu duruma bir tane devlet görevlisi DUR dememiştir” dedi. 

icar Wlllti ihllara parti Mı malzeme dağıttı'
Cemil Acar, AKP’lilerin okullara pastel boya dağıtmak yerine her geçen gün köye giden eğitim 

sisteminin değiştirilmesiyle uğraşmalarını, çocukların boyaya değil, onları yarınlara hazırlayacak 
bilgili, kültürlü bir eğitim sistemine iihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Cemil Acar, 
AK Parti Gemlik İlçe 
Başkam Yaşar İslam 
ve AK Parti Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık’ın eğitim 
kuramlarında kendi 
parti logolu maize 
meleri dağıtarak 
okullara siyaseti 
soktuğunu, bunun 
etik olmamasının 
yanı sıra kanunen 
de yasak olduğunu 
belirtti.

"Camiye, kışlaya, 
okullara siyaseti 
sokmayın!”

Cemil Acar, okullara 
siyasetin bulaştırıl 
masının tehlikesine 
anımsatırken, Türki 
ye’de her geçen gün

bozulan eğitim sis
temine de dikkat 
çektiği konuşma 
sında şunları 
söyledi: “AK Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
ve Milletvekilleriyle 
beraber okullarda 
kendi parti logolu 
eşyaları dağıtmış, 
buna da bir tane dev 

let görevlisi DUR 
dememiştir. Eğitim 
kanunun 5. maddesi 
“Yıkıcı ve siyasi ve 
ideolojik amaçlı 
faaliyetlere katılma 
maları, bunlarla ilgili 
afiş, rozet, yayın ve 
benzerlerini taşıma 
maları ve bulundur 
mamairdır demekte

dir. Ama, ne yazık 
ki Adalet ve 
Kalkınma Partililerin 
bu kanun tanımaz 
tavrı devam ediyor. 
Zamanında 
uyarmıştık, bizleri 
dinlemediniz. 
Camiye, kışlaya ve 
okullara siyaseti 
sokmayın. Geçmişte 

bunun acısını hep 
beraber yaşadık” 
dedi.
Acar sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’deki 
eğitim sistemi her 
geçen gün daha da 
kötü bir hal oluyor. 
Bu sene okula 
başlayan öğrenciler 

yarın ne olacağını 
bilmeden ve nasıl 
bir sınav siste 
miyle çalışacağını 
bilmeden okul 
la ra gidiyor. 
Bu öğrencilerin 
eğitim sisteminden 
soğumasını ve 
ders çalışma 
isteğinin azalmasına 
neden oluyor. 
Okullarda pastel 
boya dağıtmak 
yerine, iktidar par
tisinin bunlarla 
uğraşması gerekir. 
Çocukların boyaya 
değil, onlan 
yarınlara hazırla 
yacak ve bilgili, 
kültürlü bir eğitim 
sistemine ihtiyacı 
var. Öncelikle 
eğitim sistemimizi 
düzeltin”

Gemlik’te 18 bin 500 öğrenci yeni öğretim yılında sınıfları doldurdu

Teni eğitim »e öğretim pli törenlerle başladı

Gemlik Kaymakam 
lığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırla 
nan 2018-2019 
Eğitim ve öğretim 
Yılı ve ilköğretim 
Haftası kutlama 
programı Gemlik 
Atatürk İlkokulu’nun 
organizasyonuyla 
kutlandı.
2108-2019 eğitim ve 
öğretim yılı dün tüm 
Türkiye’de okul 
öncesi, ilk ve orta 
öğretim ile bazı yük
sek öğrenim kurum 
lannda başladı.
Dün sa&ah 
llköğre^m Hafta

sı’nın başlaması 
nedeniyle Atatürk 
Anıtı önünde tören 
düzenlendi.
Törene, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Müdür yardımcıları, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Mehmet 
Bozkurt, okul 
müdürleri, okulların 
bayrak ve flama 
takımları katıldılar 
ilköğretim Haftası 
kutlamaları çerçe 
vesinde ilk tören 
Atatürk Anıtına ilçe 
Milli Eğitim Müdürü

Mehmet Duran 
tarafından Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunulmasından 
sonra saygı duruşu 
ve istiklal Marşımızın 
söylenmesiyle son 
buldu.
Bu yıl İlköğretim 
Haftası okulların 
eğitime öğretime 
başlama programı 
Atatürk İlkokulu’nun 
organizasyonu ile 
okul bahçesinde 
düzenlendi.
Törene Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
AKP Bursa Mil
letvekili Zafer Işık, 
Garnizon Komutanı

Tankçı Albay Kıvanç 
Kerpişçi, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Ülger, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, AKP ilçe Baş 
kanı Yaşar İslam sivil 
toplum kuruluşla 
rının temsilcileri, 
okul müdürleri, öğret 
menler, öğrenciler ve 
veliler katıldı.
Atatürk ilkokulu 
bahçesinde yapılan 
program, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı okunması ile

başladı.
Günün anlam ve 
önemini belirten 
açılış konuşmasını 
Atatürk İlkokulu 
Müdürü Ali Deliak 
yaptı. Protokol 
üyeleri tarafından 
yapılan konuşmalar 
da 2018-2019 Eğitim 
öğretim yılının hayır 
lara vesile olması 
dilekleri iletildi.
Halk oyunu gösteri
lerinin ardından 
okula yeni kayıt 
yaptıran ana sınıfı ve 
1. sınıf öğrencilerine 
4. sınıf öğrencileri 
tarafından hoş geldi
niz çiçeği sunuldu.

Daha sonra protokol 
mensupları tarafın 
dan sınıf ziyaretleri 
yapıldı. Ayrıca Gem
lik Belediyesi tara 
fından her yıl gele 
neksel olarak 1. sınıf 
öğrencilerine verilen 
yardımcı kaynak 
kitap, protokol üye 
leri tarafından tüm 
öğrencilerine dağı 
tıldı. Bu yıl 18 bin 
500 öğrenci yeni 
öğretim ve eğitim 
yılında ders başı 
yaparken, okullara 
yaklaşık bin 400 
öğrencinin 
kaydının yapıldığı 
açıklandı.
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uy uşturucu satıcıların a büyük onerasvon
Bursa'daki uyuşturu 
cu operasyonunda 
kömür deposundaki 
çuvalların arasına 
gizlenmiş bebek 
bezinin içinden bon- 
zai çıktı. Şüpheliler, 
'Alayınız gelse alay 
ederiz* şeklinde du
vara yazdıkları yazı 
nın altında gözaltına 
alınırken, operas 
yon saniye saniye 
kameraya 
kaydedildi.
İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu 
satın almak veya bu
lundurmak suçun
dan 25 kişiyi 
yakaladı. Bu 

şahısların 
ifadelerinin ardından 
soruşturmayı derin 
leştiren ekipler, 
yaptıkları operas 
yonda 3'ü yaşı 
küçük 9 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 3 
ikamette yapılan 
aramada 115 gram 
bonzai, 60 gram 
metamfetamin, 
2'şer adet ruhsatsız 
tabanca ile tüfek ve 
silahlara ait fişek ile 
kartuşlar, çok sayıda 
kesici delici alet 
ele geçirildi.
Öte yandan ope 
rasyon anı kameraya 
yansıdı. Görün
tülerde, ikametlere 
ani baskın yapan 
ekipler, kapıyı kırıp

içeriye giriyor. 
Narkotik köpeği 
Galia'nın da katıl 
dığı uyuşturucu 
operasyonunda 
kömür deposunda 
arama yapan ekipler, 
çuvalların arasına 

gizlenen bebek 
bezinin içerisinde 
bonzai ele geçirdi. 
Evde yapılan 
aramada ise peçete 
lerin arasına 
gizlenmiş 
uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin gözaltı 
na alındıkları anlar 
da görüntülerde 
yer aldı.
'Alayınız gelse 
alay ederiz' yazı 
sının altında 
gözaltına alındılar 

öte yandan zehir 
tacirleri, bölgede 
bulunan duvarların 
üzerine 'Alayınız 
gelse alay ederiz' 
yazıp, televizyonda 
yayınlanan bir 
dizinin figürünü 
çizdiler. Narkotik 
polisi bölgedeki 
zehir tacirlerine 
yönelik yaptıkları 
son operasyonda 2 
kişiyi yazıyı 
yazdıkları duvarın 
dibinde gözaltına 
aldı. O anlar drone 
ile görüntülendi. 
Şüpheliler 
işlemlerinin 
ardından 'uyuş 
turucu ticareti 
yapmak' suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Devrilen kamyonun altında kaldı
Bursa'da kaygan 
yolda direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den kamyon sürücü 
sü, devrilen kam 
yonun altında kalma 
sı sonucu hayatını 
kaybetti.
Kaza, saat 13.00 
sıralarında Bursa'nın 
Büyükorhan-Orha 
neli yolu Demirci 
köy mevkiinde 
meydana geldi.
Edinilen bilgiye

göre, 16 V 4570 
plakalı kamyonuna 
çakıl yükle yen 
Burhan Şener 
(50), yağmurun 
etkisiyle kayganla 
şan yolda direk 
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Yan 
yatan kamyon 
yolun dışında 
bulunan arazide 
durabildi. Kazayı 
gören diğer 
sürücüler, durumu

itfaiye ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler, kamyonun 
altında kalan Şener'i 
sıkıştığı yerden 
çıkardı.
Yapılan tüm müda
halelere rağmen 
Şener olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kamyonun dingilinin 
de bir tarafa fırladığı 
kazayla ilgili tahkikat 
devam ediyor.

Telelcn Oolııılırıcısı 2 Kişine Sııcistii IsininllafasındaSBSisesi
Mustafakemalpaşa 
de telefonla ara 
dıkları Nurkan E.'yi 
(75), kendilerini 
'polis' olarak tanıt 
tıktan sonra dolan 
dırmaya kalkışan 
2 kişi, yakalanıp, 
tutuklandı.
2 telefon dolan 
dincisi, Nurkan E. 
isimli yaşlı kadına 
telefon ederek 
kendilerini 'polis' 
olarak tanıttı ve 
bankadaki hesabı 
nın terör örgütünce 
ele geçirildi 
ğini söyledi.
Dolandıncılar, yaşlı 
kadından, banka 
daki mevduatını 
verecekleri hesaba 
EFT yapmasını, 
evdeki altın ve

diğer parasını da 
kendilerine teslim 
etmesini istedi. 
Nurkan E. durumu 
polise bildirdi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri, 
Nurkan E.'nin 
evinin çevrsinde ve 
bankada önlem 

aldı. Nurkan E. 
polisin yönlendir 
mesiyle bankaya 
giderek dolandın 
cıların verdiği 
hesaba 90 bin lira 
EFT yaptı ve eve 
döndü. Polisler 
kadın bankadan 
çıktıktan sonra 
yaptığı işlemi dur

durdu. Bu sırada 
eve ulaşan kadını 
takip eden 
Muhammed Furkan 
C. (20) ve Sait Y. 
(35) eve girerek 
altın ve paralarını 
aldı. Polis ekipleri 
dolandırıcaları 
evden çıkarken 
gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, psiko 
lojik sorunları 
olduğu iddia edilen 
Necati K. (65), eşi 
Latife K.'nin (65) 
başında su şişesi 
kırdı. Yaralanan 
kadın, kaldırıldığı 
hastanede kafasına 
5 dikiş atılarak gö
zlem altına alındı. 
İnegöl'ün kırsal 
Yeniceköy Mahalle- 
si'nde ikamet 
eden ve psiko 
lojik sorunları 
olduğu iddia 
edilen Necati K., 
bilinmeyen 
bir nedenle sinir
lenerek, masada 
bulunan cam su 

şişesini alıp eşi 
Latife K.'nin 
kafasına vurdu. 
Kafasında şişe 
kırılan kadın 
yaralandı. Yaralı 
kadın ihbar 
üzerine olay ye 
rine sevk edilen 
sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane- 
si'ne götürüldü. 
Kafasına 5 dikiş 
atılan Latife K. 
gözlem altına 
alındı. Necati K. 
ise polis tarafın 
dan gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.
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Güne Bakış
Baz istasyonunun gece yarısı izinsiz konmasıyla ilgili haberimiz etkili oldu.

k ıiisatiü i a isaaıu süBii
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Okullar açılırken...
Cumhuriyetimizi kuran Büyük devrim 

ci Mustafa Kemal Atatürk halkımızın 
kolay okuyup yazmayı öğrenebilmesi 
için OsmanlI döneminde kullanılan 
Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesini 
uygulamaya koydu.

Yeni alfabenin geniş halk kitlelerine 
öğretilmesi için Halk evleri tarafından 
ve Okuma yazma seferberliği başlattı.
Mustafa Kemal yeni alfabenin öğretil 

meye başlamasıyla tebeşiri alarak 
tahta başına geçip ilk başöğretmen 
olarak yeni alfabeyi gençlere öğretti.

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhu 
riyetin üzerinden altı ay geçmeden, es
kilerin düşünüp de adını söyleyemedik
leri medrese-mektep ikiliğinin kaldırıl 
ması, ulusal, halkçı, çağdaş ve laik eğ i 
time geçilmesi korkusuzca tartışmaya 
açıldı. Eğitimde kız-erkek eşitliği, köy 
ve köylü eğitiminin önemi, demokratik 
eğitim kavramları da yasal düzenleme 
öncesinde Meclis’te ve Meclis dışında 
çokça konuşuldu.
Meziyet ve zekâya bağlı olarak “eleyi 

ci öğretim” sisteminin, parasız eğiti 
min, ortaokul-lise aşamalarının prog 
ramları ve süreleri üzerinde de durul 
du.

Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda 
Osmanh da, hatta Cumhuriyetin ilk yılla 
rında okuryazar oranı nüfusun yüzde 
10 kadardı.
Atatürk devrimleri başlamadan önce 

“Öbür dünya”ya yönelik eğitimler 
veren medreseler, tekkeler ve zavileler 
vardı. Bir yanda bunlar, öte yanda ise 
yaşadığımız dünyanın gerçeklerini an
latan türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, 
matematik, biyoloji gibi pozitif bilimleri 
anlatan mektepler-Okullar) vardı.

Mustafa Kemal Tevhid-i Tedrisat (Eği 
tim Birleştirilmesi Yasası ile bu ikili 
öğretime son verdi.

Ardından medreseleri, zaviyeleri tek 
keleri kapattıktan sonra, Eğitimin birleş 
tirilmesi (Tevhidi Tedrisat Kanunu- 3 
Mart 1924) çıkarıldı.

Bu yasa ile eğitim hizmetleri Milli 
Eğitim (Maarrif) Bakanlığına bağlandı.

Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veyahut özel 
vakıflar tarafından idare olunan bütün 
medrese ve mektepler, Maarif Vekâle
tine devredildi ve bağlandı. Bakanlık 
din adamı yetiştirmek üzere Üniversite 
(Darüfünun) lere İlahiyat Fakülteleri 
açılmasına karar verildi. Aynı yasa ile 
vakıf yurtları, yetiştirme yurtları da Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Ardadan 
4T9 medrese kapatfıĞı.

Böylec Cumhuriyetle birlikte çağdaş 
eğitim ve iğretimi kapıları yurtta 
yayılma^ başladı. Devamı yarın...

Gazetemizin dünkü 
sayısında haber 
yaptığımız 
Manastır Kültür 
Merkezi’ne çıkan 
yokuşun girişine 
gece yarısı dikilen 
Baz istasyonu 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri tarafından 
sökülerek 
kaldırıldı.
Cumartesi günü 
gecesi saat 01.oo 
sıralarında bir 
GSM Şirketi oldu 
bittiye getirip, 
Cumhuriyet Or- 
taokulu’nun yanı 
sıra, Yunus Emre 
Kültür Merkezi, iki 
Anaokulu ve bir 
Camii ile çok 
sayıda yerleşim 
biriminin ortasına 
dikilen baz Istaş 
yonunu kurdu. 
Mahallelinin du
rumu Belediyeye 
şikayet etmesi ve 
öu Konuoâ 
gazetemizde çıkan 
haber üzerine dün 
sabah Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, belediye 
ekipleri ile birlikte 
istasyonun bulun

MlıiMliMıHiıî'ııtttilı
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
eski Müdürü Adnan 
Uluğ, Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
atandı.
İlçemizde uzun yıllar 
öğretmenlik ve yö
neticilik yapan 
Adnan Uluğ, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdür vekili Burhan 
Inan’ın Adapazarı 
Arifiye’ye Milli 
Eğitim Müdürü 
olarak atanmasından 
sonra, bu göreve 
geçici görevle 
atanmıştı.
İnan, daha sonra bu 
görevinden ayrılarak 
Gemport Gemlik

duğu alana giderek 
baz istasyonunu 
söktürdü. Baz 
istasyonlarının 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
iznine tabii olduğu 
nu anlatan Refik 
Yılmaz, buna kar 

Anadolu Lisesi 
müdürü yapılmıştı. 
Bir yıla yakın süredir 
İlçe Milli Eğitim Şube

Müdürlüğü vekilliği 
görevini yürüten 
Adnan Uluğ’un 
geçtiğimiz hafta

şın Gemlik Beledi 
yesine de yer 
bildirimi yapılması 
zorunluluğu bulun 
duğunu,ancak söz 
konusu şirketin 
bunu yapmadığını 
belirtti.
“Bizim İçin halkı 

mızın sağlığı daha 
önemlidir” diye 
konuşan Refik 
Yılmaz, tehlike 
saçan baz îstas 
yonlarının yerleşim 
birimlerinden uzak 
bölgelere konulma 
sı gerektiği 
görüşünü bir kez 
daha vurgulayarak, 
“Oldu bittiye ge
tirmedik. Pazar 
günü gelip 
kurmuşlar. Mesai 
başlar başlamaz 
ekiplerimizle bu
raya geldik.
İş makinelerinin 
yardımıyla baz is
tasyonunu söktük” 
dedi.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’ne ataması 
yapıldı. Uluğ, yeni 
görevine başladı. 
Halk Eğitimi Merkezi 
eski Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar’ın 
görevden alınmasın 
dan ve sınıf 
öğretmenliğine veril 
meşinden sonra bu 
göreve Ayşe Ziver 
Karataş Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran atanmıştı. 
Ancak, Duran’ın 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine 
vekaleten atanması 
üzerine Halk Eğitim 
Müdürlüğü görevi 
boşta kalmıştı.

Gemlik Körfez
■ *■ ı(İ-şjd»0m«■ V■Hm . 1

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BEDENLERİ 21. YÜZYIL 
ZİHİNLERİ ORTAÇAĞ

Toptum bilimciler 
toplumlar! 
değerlendirirken 
bireylerin düşünce 
ve yaşam tarzlarına 
bakarak bir yargıya 
varırlar. Bireylerin 
düşünceleri, 
inançları ve yaşam 
biçimleri o toplum 
için önemli özellik
ler taşır.

Batı toplumlar) zi
hinleriyle ve beden
leriyle 21. yüzyılı 
yaşarken doğu 
toplumlar! ne yazık 
ki bedenleriyle 
21.yüzyılı, zihin
leriyle ortaçağı 
yaşamaktadır. Ne 
demek istediğimi 
açayım biraz.

İslam dünyası

13.yüzyıldan beri 
bilime ve akla 
sırtını döndüğü içîn 
dogmaların ve 
karanlığın açmazın 
da yıllardır debe
lenmektedir.
Hristiyan dünyası 
tarihteki rönesansı 
ve aydınlanmayı 
yaşadığı içirt akıl ve 
bilimi en büyük yol 
gösterici olarak 
kabul etmiştir. Bu 
toplumlarda birey 
olma bilinci 
yaratılmıştır.

Türk aydınlanması 
Atatürk’le 1922’de 
başlamış ve bütün 
dünyaya örnek 
olmuştur. 1950’li 
yıllardan sonra ne 
acıdır ki akıl ve 

bilim ikinci plana 
itilmiş, inançlar öne 
çıkarılmıştır.

70 yıldan beri 
aydınlığa arkasını 
dönüp karanlıktan 
medet uman sözüm 
ona çağdaş bir 
toplumuz.

70 yıldır eğitimi 
mizde akıl ve bilim 
yerini safsataya 
bırakmış, gözlem 
ve araştırma bir ke
nara itilmiş.
Ar-ge çalışmaları 

unutulmuş. Pozitif 
bilimler yok 
sayılmış. Gelişen 
ve değişen dünya 
koşullarına sadece 
fiziki olarak ayak 
uydurulmuş, 
düşünce 

bağlamında 
ortaçağ karanlığına 
doğru hızla yol 
alınmıştır.

İslam dünyası ve 
Türkiye Hristiyan 
dünyasının 
yarattığı teknoloji 
ürünlerini, icatları 
paşa paşa 
kullanıyor.

Bu gün Arap 
ülkelerinde deveyle 
yolculuk yapan 
yok. Uçak, tren, 
gemi, otomobil gibi 
araçlardan İnen 
yok. Günlük yaşamı 
mızda elektriği, 
doğalgazı, telefonu, 
radyoyu, televîzyo 
nu, faksı, bilgisa 
yârları kullanmayan 
kişi var mı? Son 
dönemde devreye 
sokulan cep 
telefonları ve müzik 
çalarları gavur icadı 
diye kullanmayan 
var mı?

Camilerin 
minarelerine takılan 
hoparlör hangi 
Müslüman ülkenin 
icadı bilen var mı? 
İmamların camide 

yakalarına taktıkları 
mikrofonu hangi 
Müslüman insanlı 
ğın hizmetine 
sundu? Sıtmayı, 
vebayı, tüberkülozu 
ve pek çok 
hastalığa çareyi 
kim buldu dersiniz?

Batı dünyası 
sürekli yeniliklerin 
peşinde olmuş, ar- 
ge araştırmalarına 
yer vererek aklı ve 
bilimi kılavuz ola 
rak kabul etmiştir. 
Doğu dünyası hâlâ 
dipsiz kuyularda 
sözüm ona 
aydınlığı arıyor.

Şimdi konumuza 
dönelim, insanların 
pek çoğu 21.yüzyı 
İm ürünlerinden 
yararlanıyor, be
denleriyle bu 
gerçeği yaşıyor; 
ama zihinleri hâlâ 
ortaçağda kalmış. 
Türk toplumunun 
da büyük bir 
bölümü aklını 
kiraya verdiği için 
ne yazık ki bedeni 
bu çağda, zihni 
yüzyıllar ötesinde.

Madem o dönemin 
düşünlerini 
sürdüreceğiz o 
halde o dönemin 
yaşantısını 
dasürdürelim.

Niçin sürdüremi 
yoruz? Çünkü 
Atatürk’ün dediği 
gibi” uygarlık ateşi 
ona yabancı 
olanları yakar, yok 
eder.”

Bilimi en gerçek 
yol gösterici olarak 
kabul etmezsek 
çağa ayak 
uydurmamız da 
mümkün değildir.

Ne acıdır ki Türk 
toplumunda birçok 
bireyin ki bunlara 
birey demek de 
doğru mu bilmiyo
rum.

Bunlar beden
leriyle çağdaş bir 
dünyada yaşıyor 
lar; ama zihinleriyle 
500 yıl öncesi n- 
deler.

Bu insanlarla 
çağdaş uygarlığa 
nasıl ulaşacağız? 
Biraz düşünün ve 
karar verin!

Pulat Kanlıcaları'nıla 300 Bin Kişi Şifa Maili
KAYNAKTAN çıkan 
suyun vücuda 
direkt uygulanma 
özelliğine sahip 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki Oylat 
Kaplıcaları, bu sezon 
yurt içi ve dışından 
300 bin kişiyi 
ağırladı. İnegöl 
merkeze 27 kilome
tre uzaklıkta doğa !',e 
iç içe olan turizm 
cenneti Oylat 
Kaplıcalan'ndr ,kî 
toplam 3 otel Je 
konaklayan ’,ann 
yüzde 12'f/ni yaban 
cılar oluşturdu. 
Oylat Kaplıcaları 
Satış P azarlama 
Müdü,rü Özgür Yıldız, 
"Oyi^t Kaplıcaları 
ola,/ak güzel bir se
zonu geride bıraktık. 
<017-2018 sezo
nunda hedefledi 
ğimiz sayılara 
ulaştık, özellikle 
Ortadoğu ve 
gurbetçi misafirle 
rimiz açısından son 
derece olumlu bir 
sezon geçirdik.

Genellikle Körfez ve 
Ortadoğu ülkeleri 
tarafından bilinen bir 
bölgeyim. Birleşik 
Arap F.mirIVKİeri ve 
Sudrm'd^n gelen
lerin s/ayısı günden 
9Ün'<* artıyor. Bu an
anda hesaplarımız 
tuttu. Misafirlerim
izin de memnuniyet 
oranı yüksek, bu da 
bizi sevindiriyor. 
Çünkü biz hizmet 
sektörüyüz, müşteri 
memnuniyetine 
dayalı iş yapıyoruz. 
O anlamda da gurur 
Verici bir sezonu da 
geride bıraktık" dedi. 
Yeni sezonla ilgili 
çalışmalara da 
değinen Yıldız, 
"Odalarımızın 
çoğunu doldurduk. 
Yeni sezonda da 
güzel günler Oylat'ı 
bekliyor diye düşü 
nüyorum" diye 
konuştu.
300 BİN KİŞİ 
ŞİFA BULDU 
Misafir sayısından 
bahseden Yıldız,

"Toplamda 170 bin 
geceleme yapıldı. 
Tekil olarak 
baktığımızda 170 bin 
kişiyi Oylat 
Kaplıcalarımızdaki 3 
otelimizde konuk 
ettik. Günübirlik mis
afirlerimizle birlikte 
bir dönemde 300 bin 
kişi, Oylat Kaplıcala 
rımızın şifalı suların 
dan faydalandı" diye 

konuştu. 300 bin 
misafirin yüzde 
12'sini yabancıların 
oluşturduğunu 
bildiren Yıldız, 
"Geçtiğimiz yıla 
kadar yüzde 10 olan 
yabancı misafir 
oranımızı yüzde 
12'lere çıkardık” 
dedi. Yıldız, şöyle 
devam etti: 
”840 metrelik

rakımda, Uludağ'ın 
eteğinde, etkileyici 
doğaya sahip Oylat, 
yerli ve yabancı tur
istlerin sağlık 
bulduğu bir kaplıca. 
Suyunun en büyük 
özelliği içilebilir 
kalitede olması. 
Kaynağından çıktığı 
gibi hiçbir karışıma 
tabi tutulmuyor. Mis
afirlerimiz, özel 

hamamlarında ve 
havuzlarında, ayrıca 
odalarında 24 saat 
boyunca şifalı suyu 
kullanabiliyorlar. 
Suyumuzun şifalı 
olmasından dolayı 
Türkiye'nin dört bir 
tarafından 
rahatsızlıklarına şifa 
arayan insanlar 
Oylat'ı tercih 
ediyorlar. Suyu 
muz, başta roma
tizma olmak üzere 
eklem ağrıları, cilt, 
kadın hastalıkları 
gibi bir çok 
rahatsızlığa iyi 
gelmektedir. 
İçme kürü olarak 
kullanıldığında 
böbrek taşı ve 
mide rahatsızlık 
larına çözüm 
sağlamaktadır." 
Yıldız, "Bölgede 
eskiden yakıt 
olarak kömür 
kullanıyorduk. Atık 
termal suyundan 
tesislerin ısınmasını 
sağlıyoruz. Tertemiz 
doğa" dedi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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SICAK ASFALT CflUŞMALfiHI DEVAM EDİYOR
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, ilçe 
genelinde asfaltlama 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Çeşitli 
nedenlerden dolayı 
yıpranmış veya 
bozulmuş yollar da 
ekipler tarafından 
onarılarak yeni 
görünüme 
kavuşturuluyor. 
Son olarak Eşref 
Dinçer Mahallesi, 
Bölge Parkı’nın 
arka cadde ve 
sokaklarında 
çalışmaları 
yoğunlaştıran 
ekipler, bu bölgede 
yer alan ara sokak

larda da sıcak asfalt 
serim çalışmalarını 
büyük ölçüde 
tamamladı. Hamidiye 
Mahallesinin de

muhtelif 
noktalarında 
yürütülen asfaltlama 
çalışmalarının kısa 
sürede tamamla

narak bu yolların da 
sıcak asfalt yapılmış 
halde hizmete 
sunulacağı bildirildi. 
Hamidiye Ma

hallesinde ki sıcak 
asfalt çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçe 
genelinde yıpranan, 
çöken ve asfalt 
kaplaması zarara 
uğrayan yollarda 
asfaltlama 
çalışmalarını 
aralıksız sürdüğünü 
söyledi. Kış sezonu 
öncesinde bozuk ve 
asfalt kaplanmamış 
yol sorununun 
kalmayacağını be
lirten Başkan 
Yılmaz, “Acil ihtiyaç 
olan bölgelerde 
yıpranan ve çukur

oluşan asfaltlan ye
nmiyoruz. Mevsim 
şartları elverdiği 
müddetçe çalışma 
lar mesai mefhumu 
gözetmeksizin 
devam edecek. 
Gemlik Belediyesi, 
hizmet girmeyen 
sokak, yatırın al
mayan tek bir ma
halle bırakmıyor” 
dedi.
Vatandaşların kış 
öncesi mağdur 
olmaması için 
aralıksız sürdürülen 
çalışmalar, Hami 
diye ve Eşref Din 
çer Mahalle sakinleri 
tarafından takdirle 
karşılandı.

WhatsApii'a 2 yeni özellik birden
WhatsApp, App- 
Store'da yeni bir 
güncelleme yayınla 
dı ve sürüm numara 
sim 2.18.90'a yük
seltti. Yeni gün 
cellemeyle birlikte 
WhatsApp kullanıcı 
lan şüpheli linkler 
konusunda uygu
lama tarafından 
uyarılacak ve 
aldıkla rı resimleri 
bildirim merke

zinde görüntüleye- WhatsApp iOS 
bilecek. uygulamasının

sürüm numarası 
2.18.90'a yükseltildi. 
Yeni güncellemeyle 
birlikte Whats 
App'a şüpheli 
link ve bildirim 
uzantısı geldi.
Şüpheli link 
özelliği 
Son aylarda What
sApp, kullanıcının 
sohbetlerde 
paylaşılan Şüp 
heli Bağlantıları

tanımasına yardımcı 
olacak yeni bir 
özellik geliştirdi. 
Bir bağlantı içeren 
mesaj aldığınızda, 
WhatsApp şüpheli 
olup olmadığını 
tespit etmek için 
yerel olarak analiz 
ediyor. Böylece 
sunucudan hiç 
bir veri okunmuyor. 
Olağandışı karakter
ler içeriyorsa

bağlantı şüpheli. 
Özelliği test etmek 
için, Şüpheli 
Bağlantı içeren 
herhangi bir 
kullanıcıdan (iOS, 
Android, Windows 
Phone) mesaj 
almanız gerekiyor. 
Arkadaşlarınıza bu 
tarz bir mesaj 
aldığınızda 
aşağıdaki gibi bir 
uyarı alacaksınız.

Instaaram'dan anne ve haftalara kılauuz
Yetişken tarafından 
olduğu kadar 
çocuklar tarafın 
dan da etkin bir 
şekilde kullanılan 
Instagram'dan anne 
ve babalara yönelik 
yeni bir hizmet sunul 
du. Ebeveynlere pek 
çok konuda ışık 
tutan bu kılavuz, 

çocuklar için daha 
güvenli bir sosyal 
medya kullanımını 
amaçlıyor
Sosyal medya devi 
Instagram, en çok 
bağımlılık yapan 
platformlardan 
biri olduğu için 
yetişkinler 
tarafından olduğu 

kadar gençler ve 
çocuklar tarafından 
da kullanılıyor. 
Bunun farkında 
olan Instagram'da 
ebeveynlere yönelik 
yeni hizmetini 
devreye soktu. 
Anne ve babaların 
çocuklarının bu 
uygulamayı daha 

güvenli bir şekilde 
kullanmasını 
sağlayacak ve 
onlarla daha 
etkili iletişim 
kurmalarına 
yardımcı olacak 
olan ebeveyn 
kılavuzu 
ile Instagram'ın 
konuyla ilgili 

bazı pratik özellikleri 
de öğretilecek, 
örneğin gizlilik 
ayarları, içerik 
kontrolleri 
ve hesabı nasıl 
açık ve gizli hale 
getirebilecekleri ile 
ilgili detaylar 
kılavuzda yer alıyor. 
Bu yolla küçük 

yaştaki kullanıcıları 
daha güvende 
tutmayı ve 
ebeveynlere sosyal 
medya bilgileri ile 
ışık tutmayı plan
layan Instagram, 
çocuklara daha 
fazla pozitif rol 
modelleri sunmayı 
amaçlıyor.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353)81800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fa&ebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Hurdaya anılın araç sımsınm büyük artış
Kamuoyunda 
"hurda araç teşviki" 
olarak bilinen uygu
lamayla hurdaya 
ayrılan otomobil 
sayısı haziran-tem- 
muz aylarında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 25 
katına çıktı. 
Kamuoyunda 
"hurda araç teşviki" 
olarak bilinen uygu
lamayla hurdaya 
ayrılan otomobil 
sayısı haziran-tem- 
muz aylarında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 25 
katına çıktı. 
Hazine ve Maliye

Bakanlığının 11 
Haziran'da Resmi 
Gazete'de yayımla 
nan tebliğine göre, 
16 ve daha büyük 
yaştaki bazı motorlu 
araçların ihraç 
edilmesi ya da hur
daya çıkartılmasına 
bağlı olarak yeni 
araç ahırımda 10 bin 
liraya kadar özel 
tüketim vergisi 
(ÖTV) indirimi 
sağlanıyor. 
Uygulamanın başla 
masının ardından 
hurdaya ayrılan 
taşıt sayısında 
dikkat çekici artış 
gerçekleşti._______

Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
verilerine göre, 
2012-2017 döne
minde hurdaya 
ayrılan araç sayısı 
77 bini geçerken, 
sadece bu yılın 
haziran ve temmuz 
aylarında sayı 65 
bin 222'yi buldu.

Hurda araç 
teşvikinden özel
likle otomobil 
sahipleri yararlandı. 
Geçen yıl haziran ve 
temmuzda toplam 2 
bin 352 otomobil 
hurdaya ayrılırken, 
bu yılın aynı döne
minde sayı 25 
katına çıkarak 59 

bin 26'ya ulaştı. 
Otomobilin yanı sıra 
diğer taşıtlarda da 
hurdaya ayrılan 
araç sayısı yük
seldi. Geçen yılın 
haziran ve temmuz 
aylarında toplam 5 
bin 890 taşıt hur
daya ayrılmıştı. Bu 
yılın söz konusu iki 
ayında sayı 65 
bin 222 olarak 
kayıtlara geçti.
Ömrünü 
Tamamlamış 
Araç Sanayicileri 
Derneği (ÖTASAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Günay 
Dar, teşvik_______  

uygulamasının 
yansımalarını 
anlattı.
Dar, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
konuya ilişkin 
tebliğinde yer 
alan otomobil ve 

arazi taşıtı cinsi 
araçlar için 
ÖTV indiriminin, 
son ekonomik 
gelişmeler sonucu 
araç fiyatlarının 
artmasından dolayı 
8 bin lira ve altı 
bandında 
gerçekleştiğini 
söyledi._________

İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, haziran ayı 
işgücü istatistik
lerini açıkladı. 
İşsizlik oranı 
yüzde 10,2 oldu. 
Türkiye'de istihdam 
edilenlerin sayısı, 
haziranda geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 611 bin kişi ar
tarak 29 milyon 314 
bin kişiye ve istih
dam oranı 0,4 puan 
hk artışla yüzde 
48,4'e yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
haziran ayına ilişkin 
iş gücü istatistik
lerini açıkladı.
Buna göre, istihdam 
edilenlerin sayısı, 
haziranda geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 611 bin kişi ar

tarak 29 milyon 314 
bin kişi oldu, istih
dam oranı 0,4 
puanlık artışla 
yüzde 48,4'e çıktı. 
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 133 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 744 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 
19,2'si tarım, yüzde 
19,6'sı sanayi, 
yüzde 7,2'si inşaat, 
yüzde 54'ü ise 
hizmetler sek
töründe yer aldı. 
Haziranda geçen 
yılın aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında, 
tarım sektörünün is
tihdam edilenler 
içindeki payı 0,9

puan, inşaat sek
törünün payı 0,4 
puan azalırken, 
sanayi sektörünün 
payı 0,8 puan, 
hizmet sektörünün 
payı 0,4 puan arttı. 
İŞ GÜCÜNE 
KATILIM ORANI 
YÜKSELDİ 
iş gücü, haziranda 
geçen yılın aynı 

dönemine göre 675 
bin kişi artarak 32 
milyon 629 bin 
kişiye, iş gücüne 
katılma oranı ise 0,4 
puan artarak yüzde 
53,8'e ulaştı. Aynı 
dönemler için 
yapılan kıyaslama 
lara göre, erkek
lerde iş gücüne 
katılma oranı 0,4 

puanlık artışla 
yüzde 73,4'e, 
kadınlarda 0,5 
puanlık artışla 
yüzde 34,6'ya yük
seldi. Haziranda 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşu 
na bağlı olmadan 
çalışanların oranı 
da geçen yılın aynı 
dönemine göre 0,7 
puan azalışla yüzde 
34'e geriledi. Tarım 
dışı sektörde kayıt 
dışı çalışanların 
oranı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
değişim gösterme 
yerek yüzde 22,4 
oldu. Mevsim etki
lerinden arındırılmış 
istihdam bir önceki 
döneme göre 75 bin 
kişi artarak, 28 mi-

İyon 748 bin kişi 
olarak tahmin 
edildi. İstihdam 
oranı 0,1 puan 
yükselerek yüzde 

47,4 oldu. Mevsim 
etkilerinden 
arındırılmış işsiz 
sayısı bir önceki 
döneme göre 
93 bin kişi artışla 
3 milyon 505 bin 
kişi olarak 
gerçekleşti. İşsizlik 
oranı 0,3 puan 
artarak yüzde 
10,9'a yükseldi.
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış iş 
gücüne katılma 
oranı bir önceki 
döneme göre 0,2 
puan artarak yüzde 
53,2 olarak 
gerçekleşti.

G GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1 DENİZ OTOBÜsIT

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

110 
155
156

51310 55 
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

I 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R

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

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

_________ULAŞIM
PamukkaİG 
DENİZ UÇAĞI 
Pegasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turfam 
8 O zar Turfam 
KanbaroQIu-Eaadaf

HASTANELER
Devlet Hastanesi

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Bursa 
Mudanya 
Yonlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

Tomokay Tomograf I

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tsksl

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

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

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

5134521-23 
51345 20

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlsar

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

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

ı Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6179 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmall.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMSİHEIMNIÜĞİİ
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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Katılım Koşulları:
7-26 Eylül 2018 tarihleri arasında özdilek Departman Mağaza, Hipermarket, Kafe Safahat ve Safahat Lokantası'ndan tek seferde 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılacak her 100 TL’lik 
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018‘dir. Kazanılan ayrı 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.
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YENİ NESİL KONTİN0 SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON Fi A\ 71 JL ‘LZİI
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■■■IİL DOĞANIN HÂZİNESİ İl

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
■

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜKWWW.kaVİak.CO

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N :42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N o :44 Gemlik - BURSA O 224
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Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

19 Eylül 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

2015 yılı Aralık ayında eşinin işyerinin kapısında, hiç yoktan bir madde bağımlısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Okullar açılırken... (2)
Eğitimin birleştirilmesi yasasının kabu 

Hinden sonra bilhhassa dinci kesimler
den büyük tepkiler geldi.

Medreselerin, tekkelerin ve zaviyelerin 
kapatılması şeyhlerin, şıhlann itibar 
larının bozulmasıydı.

Toplum, çağ dışı eğitim sistemi nede 
niyle batılı ülkeler karşısında geri kah 
yordu.

Yeni Türkiye Cumhuriyetinin çağı yaka 
laması için eğitimde de devrim yapılma 
sini zorunlu gören Mustafa Kemal, eği 
timde ulusal politikalar önerdi. 4’de

Madde bağımlısı biri tarafından hiç yoktan 
yere kalbinden bıçaklayarak öldürülen 
Düzgün Akyildız’ın adı sokağa verildi. Gem
lik Belediye Meclisinin aldığı karar sonucu 
Celal Bayar Anadolu Lisesi yan tarafındaki 
sokağa adının verilmesi nedeniyle dün tören 
düzenlendi. Haberi sayfa 2’e •

İstanhurıla döviz 
hürosu soyanlar 
Gemlik’tevakalandı

İstanbul Şişli de geçtiğimiz günlerde bir 
döviz bürosu soygununa karışan 2 kişi 
gözaltına alındı. Gemlik ve Bursa polisi, 
akşam saatlerinde son yılların en ilginç ve 
başaralı operasyonunu gerçekleştirdi, 
döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve 
ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı 
uyruklu 2 şüpheliyi Gemlik'te bir çay 
bahçesinde yakaladı. Haberi syf 2’de

S< erdogansaglik@hotmall.com

TRAFİK SİGORTASI ’ 
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

\ SAĞLIK
I SiGORTaCILIK
1 □ +905324143628 * 

@+902245122239 ! .
+902245122238
+90850 3042239

4L • İDRAR TAHLİLİ 
t KAN TAHLİLÎ 
• RÖNTGEN

HJ J İULTRASON
.1 • UCUZ MAMA

• KISIRLAŞTIRMA 
HANVET »OPERASYONLAR 

CLINIC www.hanvetclinic.com
H hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmall.com
http://www.hanvetclinic.com
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Şişli’de bir döviz bürosunu kar maskesi giyerek soyan Rus asıllı Khalik B. ile Ermeni vatandaşı Gevorg A. kaldıkları 
। otelden ayrılıp çay bahçelerine giderken, Gemlik ve Bursa polisinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak ele geçirildi

İstanbul Şişli de 
geçtiğimiz günlerde 
bir döviz bürosu 
soygununa 
karışan 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Gemlik ve Bursa 
polisi, akşam 
saatlerinde son 
yılların en ilginç ve 
başaralı operas 
yonunu 

gerçekleştirdi. 
İstanbul Şişli’de 
kar maskeli ve 
silahlı girdikleri 
döviz bürosundan 
300 bin liralık 
dolar ve ziynet 
eşyası çaldığı iddia 
edilen yabancı 
uyruklu 2 şüpheliyi 
Gemlik'te bir çay 
bahçesinde

yakaladı.
Polis ekiplerinin 
yaptıkları uzun 
süreli takiple 
Gemlik'te bir otelde 
kaldıkları saptanan 
Rus vatandaşı 
Khalik B.ile Er
menistan vatandaşı 
Gevorg A.'yı yakın 
takibe alan 
İlçe Emniyet

Müdürlüğü
Asayiş Bürosu 
ekipleri, zanlıların 
otelden çıkmaları 
üzerine 
operasyon düzen 
leyerek Gemlik 
İskele Meydanı’nda 
bir çay bahçesinde 
yakaladılar.
Zanlıların kaldıkları 
otel odasında 37 bin

600 lira, 4 bin 561 
dolar, 7630 Euro, 
10 bin Suudi Riyali, 
1700 Katar Riyali, 
500 Danimarka 
Kronu, 50 bin 
Irak Dinarı, 2 bin 
Dirhem, 200 Manat 
ve çok sayıda 
yaşamsal malzeme 
ele geçirildi. 
Zanlıların Gemlik

Devlet Hastane 
sinde sağlık 
kontrolünden 
geçirilirken, ele 
geçirilen para 
ve malzemeler 
valizlerle İlçe Em
niyet Müdürlüğüne 
getirildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

2015 yılı Aralık ayında eşinin işyerinin kapısında, hiç yoktan bir madde bağımlısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü

Oiizniin flkyıldız ın adı sokağa «erildi
2015 yılının aralık 
ayında Ali Aksoy 
Caddesi’ndeki 
eşinin işlettiği 
cafeye girerken, 
madde bağımlısı 
Erşen Y. tarafından 
işyerinin kapısında 
hiç yoktan yere 
kalbinden 
bıçaklayarak 
öldürülen Düzgün 
Akyıldız (30) un adı 
sokağa verildi. 
GemlikBelediye 
Meclisinin aldığı 
karar sonucu 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
yan tarafındaki 
sokağa adının 
verilmesi nedeniyle 
dün tören 
düzenlendi.
Törene Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, CHP’li 
Belediye Meclisi 
üyeleri, Akyıldız’ın

ailesi ve yakınları 
ile vatandaşlar 
katıldı.
Düzgün Akyıldız’ın 
nedensiz bir şekilde 
genç yaşında 
madde bağımlısı bir 
kişi tarafından 
öldürülmesinin 
Gemlik’i birleş 
tirdiğini söyleyen 
Belediye Bşkanı 
Refik Yılmaz, 
ailenin isteği 
üzerine, Akyıldız 
Ailesinin yaşadığı 
sokağa ‘Düzgün 
Akyıldız Sokağı’ 

adının verilmesi 
Belediye Meclisi 
tarafından ortak bir 
kararla kabul 
edildiğini belirterek, 
“Hepimizin sorumlu 
olduğu bu olaydan 
dolayı ismin sokağa 
verilmesiyle ailenin 
mutlu olacağına 
inanıyoruz” dedi. 
Daha sonra, 
Düzgün Akyıldız’ın 
öldürüldüğü 
dönemde Der
sindiler Derneği 
Başkanı olan Murat 
Kocamış ta bir

konuşma yaparak, 
uyuşturucu madde 
bağımlılığının 
arttığından bununla 
mücadelenin yete 
rince yapılmadı 
ğından söz etti. 
Uyuşturucu 
madde kullanan 
ların masum 
insanların yaşa 
mına kastettiğini 
söyleyen Kocamış, 
bu konuda 
devletin hukuki 
önlemler alması 
gerektiğini önemle 
vurguladı.

olsa hafifleyeceğine 
inandığımsöyledi.

CHP ilçe Başkanı 
Cemil Acar da 
yaptığı kısa 
konuşmasında 
madde bağımlılı 
ğının artmasının 
toplumda gençleri 
kötü yola ittiğini, bu 
konuda herkesin ve 
her kurumun üzer
ine düşen görevi 
yerine getirmesi 
gerektiğine 
değinerek, sokağa 
Düzgün Akyıldız 
adının verilmesi 
nedeniyle ailesinin 
acılarının biraz da

SERTASLAN AİLE 
İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, CHP 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Ugur Sertaslan da 
Düzgün Akyıldız’ın 
eşi ile görüşe 
rek, acılarını 
paylaştıklarını, bu 
gibi konuda siyasi
lerin en son 
konuşan kişiler 
olmalı” dedi.
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Okullann ceuresinıle yoau n giiııenlik önlemi!
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, 
okulların açılması ve 
öğrencilerin huzur 
ve güven içinde 
eğitim almalarını 
sağlama kapsamın 
da, 17 ilçedeki 
toplam 220 okulun 
çevresinde asayiş, 
trafik ve KOM timleri 
ile üst seviyede 
güvenlik önlemi aldı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığından 
yapılan açıklamada, 
"Faaliyetler kapsa

mında, trafik timi ve 
motor timlerince 
okul çevrelerinde 
meydana gelen trafik 
yoğunluğu düzen* 
lenerek öğrencilerin 
okula giriş ve çıkış 
lan güvenli şekilde 
sağlandı, ayrıca 
servis araçları ile 
şoförleri denetlendi. 
Asayiş timlerince 
okulların çevresin
deki park ve bahçe 
ler denetlendi, met 
rûk binaların tespiti 
yapıldı, okulla ilişkisi

bulunmayanlar 
çevreden uzaklaş 
tırıldı" denildi. 
Faaliyetler sırasında, 
Kaçakçılık ve Organ
ize Suçlarla Müca 
dele (KOM) unsur 
larınca, okul çevr 
elerinde sigara, al 
kol, uyuşturucu ve 
uyarıcı madde temin 
etmeye çalışanlann 
tespitinin yapıldığı 
ve narkotik köpeği 
'Varis* ile uyuşturucu 
madde araması yapıl 
dığı da kaydedildi.

Hursa'da sarins tafcsici teıürii!
Bursa'da belediyeye 
ait servis aracını 
gasp eden alkollü 
taksici Birol K., kaza 
yapınca yakayı ele 
verdi. Yaşanan olay 
güvenlik kamerala 
rina saniye saniye 
yansıdı.
Olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Soğanlı 
Mahallesi İkinci

Çirişhane Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, G.H. 
kullandığı Bursa 
Büyükşehir Belediye 
sine ait 16 BUU 59 
servis aracıyla iş 
yerine gitmek için 
hareket etti.
Burulaş'a ait resmi 
servis aracını durdu

ran Birol K., sürücü 
G.H.'yi darp etmeye 
başladı. Birol K.'nin 
alkollü olduğunu 
fark eden G.H. kendi
sine zarar Ver
ilmemesi için olay 
yerinden kaçarak 
uzaklaştı. Yaşanan 
arbede ise güvenlik 
kameralarına 
yansıdı.

Belediyeye ait aracı 
alarak kaçan Birol K. 
ise, yarım saat sonra 
trafik kazasına 
karışınca yakayı ele 
verdi. Bursa Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Gasp Büro Amirliği 
tarafından gözaltına 
alınan Birol K., em
niyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye

sevk edildi.
Belediyeye ait araç 
yetkililere teslim 
edilirken, Birol K.

çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Yenişehir ilçesinde 
meydana gelen 
kazada Suriyeli bir 
çocuk ağır 
yaralandı.
Yenişehir'den Çar- 
dakköy Mahalle- 
si'ne 16 LT 811 
plakalı aracı ile 
giden imam Erkan 
Gürsel, yol 
kenarında bekleyen 
Suriyeli tarım 
işçilerinden Medlin 
Muhammed'e (13) 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan 13 
yaşındaki tarım 
işçisi için 112'den 
yardım istendi. 
Olay yerine gelen

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

sağlık ekipleri ağır 
yaralı kızı Yenişehir 
Devlet hastanesine 
kaldırdı. Burada 
yapılan ilk müda
halesinin ardından 
Bursa'ya sevk 

edilen Medlin 
Muhammed'in 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu belir
tildi. Kazayı gören 
vatandaşlar, Medlin 
Muhammed'in yola 

düşen eldivenini 
almak için aniden 
yola çıktığını ve 
aracın duramayarak 
çarptığını belirtti. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

BursaluloKlor 
kalbine yenik düştü

Bursa'da özel bir 
hastanede görev 
yapan İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ersin Durmuş, 
kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. 
Bir anda yere 
yığılan 47 yaşın 
daki Durmuş için 
112'den yardım is
tendi. Çekirge De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Durmuş, 
meslektaşlarının 
tüm müdahalesine 
rağmen 
kurtarılamayarak 

hayatını kaybetti. 
Durmuş'un ce
nazesi Mihraplı 
Camisi'nden 
kaldırılacak.
Ağrı'da doğumlu 
olan Durmuş, 1993 
yılında Anadolu 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 
mezun oldu. 2004 
yılında İç Hasta 
tıkları ihtisasını 
tamamladı.
Durmuş, Çekir 
ge'de özel bir 
sağlık kuruntunda 
çalışıyordu.
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Atatürkçü Düşünce Derneği kapatılan Atatürk Hava Alanı yerine yeni

Güne Bakış
yapılan Hava Alanına Atatürk adnın verilmesi için İmza kampanyası başlattı

IKWlMHItWliSIl'Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

Okullar açılırken... J2)
Halk okulları sayesinde yeni alfabe ve 

okuma yazma oranlan hızla artmaya 
başladı.

Eğitimin dinsel temeller ve öbür dünya 
üzerine kurulunca çağı yakalayamayan 
OsmanlInın eğitimi sistemi değilmiş, 
köylünün kalkınması ve aydınlanması için 
Köy Enstitüleri kurulmuştu.

Köy Enstitüleri milli ve gerçekçi bir 
eğitim sistemiydi.

Köylerden gelen yoksul çocuklar, bu 
okullarda çağdaş -pozitif- derslerini 
yanında, resim, müzik, güzel sanatlann 
birçok dalı, ustalık, modern çiftçilik, tiyat 
ro, spor gibi dersler alıyor, okul bitiminde 
okulların merkezinde oluşturulan çiftlik
lerde çalışırlardı.

Buradan mezun olup öğretmen olanlar 
köylerin aydınlanmasında ışık olmuşlardı.

Okulların badanalarını kendileri yapıyor, 
bahçelerini düzenliyor, çocuklara hem 
çağdaş eğitim, hem de müzik, spor, tiyat 
ro gibi eğitimler veriyordu. Bu durum 
köylerde egemen çevreleri ürkütmeye 
başladı. Karşı propaganda ile kız erkek 
aynı yerde, aynı sınıflarda okuyor bunlar 
komünist bir rejim için çalışıyorlar diye 
köy enstitülerini karalama kampanyası 
başlattılar.

Sorunda DP’nin kurulmasından sonra 
bunu başardılar.

DP iktidara gelmesiyle eğitim sistemi 
ulasal olmaktan çıkarıldı.

Okullara ABD damgası vurulması süt 
tozlan ile Marşal Yardımlarıyla girdi.

Eğitim sistemleriyle sürekli oynandı.
Bir toplumun geleceğini o ülkenin 

çocuktan belirler.
1950-60 dönemi gerici eğitimin kapılan 

aralandı.
Atatürk devrimlerinden muhafazakar 

kesimlerden oy almak amacıyla ödünler 
verildi.

Benimde öğretmenlik yaptığım 1970’li 
yılların başında eğitim sistemimiz de 
ilkokullarda uygulanan proğramlar 
Amerikan Proğramlarıydı.

O günlerden sonra göreve gelen iktidar
lar ve bakanlar bir türlü çağdaş ve ulusal 
bir eğitim sistemi oluşturamadılar. 
Toplumun ihtiyacı olan eğitim programları 
yerine biri geldi, Amerikan sistemini, 
diğeri japon eğitim sistemini, kimisi ise 
Alman eğitim sistemini denemeye kalktı.

17 yıldır ülkemizi yöneten AKP ise ders 
programlarında Atatürk ve devrimler! 
yavaş yavaş çıkarmaya, okullarda okutu
lan felsefe ve mantık dersleri ile fen ders 
lerini azaltarak, dini ağırlıklı dersleri ço 
ğaltmaya başladı, öte yandan imam hatip 
okullarını lise ve Anadolu liselerinin önü 
ne getirerek geriye dönüşün adımını attı.

Dönemlerinde Milli Eğitimde bakanlık 
yapan her bakan, kendine göre bir yol 
çizdi ama eğitimin kalitesi dünyadaki geri 
kalmış ülkeler seviyesine ınoı.

Cumhurbaşkanı açıklamalarında eğitim 
de büyük değişiklikler yapılacağını söylü 
yor. 17 yıldır yapamadıklarını bundan 
sonra nasıl başaracaklarmış göreceğiz.

Eğitim, bilginin kalitesiyle ölçülür, ders
likle değil.

Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şubesi İstanbul’da 
yapılmakta olan 3. 
Hava Limam’mn 
adının Atatürk 
olması için imza 
kampanyası 
başlattı.
Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Muhammet Usta 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Ata 
türk Hava Lima 
m’mn ihtiyaca 
cevap vermediği 
için kapatılarak, 
yeni yapılmakta 
olan hava limanı 
mna verilecek isim 
konusunda tartış 
maların yaşandı 
ğım, buna gerek 
olmadığını belir 
terek, şunları 
söyledi: 
“Cumhuriyetimi 
zm kurucusu 
Mustafa Kemal 
Atatürk yurdumuz 
da havacılığa 
önem vermiş, 
yaşadığı dönemde

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu, 2018 - 
2019 Yeni Eğitim 
öğretim yılının ilk 
günü kendi adını 
taşıyan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi llkoku 
lu’nu ziyaret etti. 
Ziyarete Oda yöne
tim Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, Mec 
lis Başkanı Hasan 
Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Sayman 
Üyesi Şefik Yılmaz 
ve Genel Sekreter 
Agah Arda Katıldı. 
Heyeti i Okul Müdü 
rü Sayın Sinan 
Sevinç karşıladı. 
Ziyaret sırasında 
açıklamalara bulu
nan Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, "öncelikle 
2018 - 2019 Eğitim 
öğretim yılının tüm

ilk uçak fabrikası 
kurdurmuş, “İstik
bal göklerdedir” 
diyerek, havacılı 
ğın önemini yıllar 
önce işaret etmiş 
bir liderdi. O’nun 
adına Yeşilköy’de 
yaptırılan Hava 
Limanı’nın adı bu 
nedenle “Atatürk 
Hava Limanıydı. 
Şimdi hükümet bu 
limanın yetersiz 
olduğnu belir 
terek dünyanın 
3.büyük hava 
limanı olduğunu 
söyle dik leri yeni 
bir hava limanı

öğrencilerimize ve 
kıymetli öğretmenle 
rimize hayırlı uğurlu 
olmasını dilerim. 
Umarım sağlık ve 
başarılarla dolu 
bir yıl geçirirler. 
Odamız "her şeyi 
devletten bekleme" 
prensibinden 
hareketle Eğitime 
%100 destek ver
mektedir. Odamız 
eğitime %100 
destek Projesi 
kapsamında bir 
çok çalışmaya imza 

inşa ettirmektedir. 
Bu limana ad 
aramaya gerek 
yoktur. Kapattıkları 
hava limanının adı 
bu hava limanına 
veril melidir. Türk 
halkı nın isteği 
budur.

YENİ HAVA 
LİMANININ ADI

ATATÜRK OLSUN

ADD olarak bütün 
Türkiye de bu 
nedenle yeni hava 
limanına “Atatürk” 
adının verilmesi 
için imza kam pan

atmıştır. Bu kap 
samda ilçemize bu 
okulu kazandırmıştır. 
Bildiğiniz gibi 1999 
yılında meydana 
gelen depremde 
zarar gören Gazi 
İlköğretim Okulumuz 
kullanılmaz duruma 
gelmiştir. Okulun 
yeniden yapılmasına 
karar veren GTSO 
Türkiye'nin İlk çelik 
konstrükslyonlu 
okulunu tamamla
yarak hizmete 
açmıştır.

yaları başlattık. 
İstiklal Cadde 
sinde Halk 
Bankası yanında 
açtığımız stand da 
Gemliklilerin yeni 
hava limanına 
Atatürk adı veril 
mesi için imza 
atmalarını bekli 
yoruz.”
Yeni hava 
limanının adının 
“Atatürk Hava 
Limanı” olması 
için imza kampan 
yasının 1 Ekim 
2018 tarihine 
kadar devam 
edeceği açıklandı.

Aynca Odamız 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu* na 
bilgisayar uygu 
lama ve araştırma 
laboratuvan 
kazandırılmıştır. 
Bunun yanında 
öğrencilerimize burs 
vermekte, okulları 
mızın teknolojik ve 
yapısal alt yapılarını 
yenilemekte, diğer 
taleplerini karşıla 
maktadır." dedi.

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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Cargill işçilerinin eylemi fleram ediyor
Cargill'de işten 
çıkarılan İşçiler 
firmanın Ataşe 
hir'deki genel 
müdürlüğü önünde 
3 günlük oturma 
eylemi başlattı. 
Orhangazi ilçesinde 
faaliyet gösteren 
Cargill fabrikasında 
155 gün önce işten 
çıkarılan 14 işçi, 
kendilerine destek 
veren sendikalarla 
beraber, firmanın 
Ataşehir'deki genel 
müdürlüğü önünde 
toplandı.
Geçen Haziran 
ayında Orhan 
gazi'deki Cargill 
fabrikasında 
Tek Gıda İş 
Sendikası'nın 
örgütlenmesinde 
görev alan 14 işçinin 
çeşitli gerekçelerle 
işten çıkarılması üz

erine eylem başlatan 
işçiler, geçen hafta 
başlattıkları yürü 
yüşlerini Ataşe 
hir'de tamamladı.
Cargill'in Ataşehir'de 
bulunan genel 
merkezi önünde 
toplanan işçiler, 
arkadaşlarının 
yeniden işe alınma 
larını ve örgütlenme 

haklarının veril 
meşini talep etti. 
İşçiler adına 
açıklamada bulunan 
Türk-İş'e bağlı Tek 
Gıda-lş işyeri 
örgütlenme sorum
lusu Suat Karlıkaya, 
Cargill'in dünyada 
faaliyet gösterdiği 
ülkelerde sendika 
taşmaya izin verdiği 

halde Türkiye'de 
işçilerin sendika 
üyesi olmasına karşı 
çıktığını söyledi. 
İşveren firmanın, 
fabrikada sendika 
adına örgütlenme 
yapan işçileri haksız 
gerekçelerle işten 
çıkardığını savunan 
Karlıkaya, şöyle 
konuştu:

"Fabrikada yasal 
örgütlenme sayısına 
yaklaştığımızda 
sendikamızın 
örgütlenmesini 
yürüten 14 arkada 
şımız çeşitli bahane 
ler öne sürülerek 
işten çıkarıldı. 
Haksız gerekçelerle 
işten çıkarılan 14 
arkadaşımızın 

işe iadesini ve 
Cargill'in ana 
yasal hak olan 
sendikalaşmaya 
izin vermesini 
istiyoruz. Aksi du
rumda Tek Gıda-lş 
Sendikası olarak 
gerçek anlamda 
eylemlerimizi 
başlatacağız. Üyesi 
bulunduğumuz 
Uluslararası Gıda 
Sendikalar Birliği 
(IUF) aracılığı ile de 
bütün dünyada bu 
mücadeleyi 
vereceğiz." 
Karlıkaya, Türk 
İş ve DISK'e bağlı 
sendika üyelerinin 
de kendilerine 
destek verdiğini 
belirterek, genel 
müdürlük önünde 
3 gün boyunca 
oturma eylemi yapa 
caklarını kaydetti.

Bilimi duvara işlediler
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkez- 
i’nin (BTM) 10 
haftalık ‘Bilim Elçi
leri Programı’nı 
başarıyla tamam
layan gönüllüler, köy 
okullarında 
gerçekleştirdikleri 
"Bilim Köşesi" pro
jesi kapsamında 
Keleş İmam Hatip 
Ortaokulu’nun kori
dor ve duvarlarını 
bilimsel temalarla 
renklendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin

vizyon projelerinden 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkez- 
i'nde eğitim alan ve 
kulüp çatısı altında 
etkinliklerine devam 
eden ‘Bilim Elçileri', 
gönüllere 
dokunuyor. Bilimi 
topluma yaymak ve 
çocuklara sevdirmek 
adına gönüllü 
faaliyetlerde bulunan 
bilim elçileri, bu kez 
Keleş İmam Hatip 
Ortaokulu öğrenci 
leri ile buluştu. 
Bursa Bilim ve

Teknoloji Merkez- 
i’nin(BTM) 10 hafta 
hk ‘Bilim Elçileri 
Programı’nı başa 
rıyla tamamlayan 
gönüllüler, köy 
okullarında gerçek 
■eştirdikleri "Bilim 
Köşesi" projesi 
kapsamında Keleş 
İmam Hatip Ortaoku
lu’nun koridor ve 
duvarlarını bilimsel 
temalarla renklen 
dirdi. Okulun sınıfları 
ile fen ve teknoloji 
laboratuvarı, 
kütüpha ne ve

mescidine de çizim
ler yapan Bursa BT- 
M’nin gönüllü bilim 
elçileri, fizik ve 
kimya formüllerini 
de okulun 
duvarlarına resmetti. 
Uzay, gökyüzü, fen 
bilimleri ve kitap 
okuma alışkanlıkları 
gibi temaların 
işlendiği resimler ile 
okulun duvarları çok 
daha eğlenceli hale 
gelirken, çocukların 
içindeki araştırma ve 
keşfetme merakının 
canlandırılması

hedeflendi. Görsel 
hafızanın güçlen 
dirilmesine yönelik 
gerçekleştirilen 
proje, çocukların 
yorum kabiliyetine 
ve uygulama beceri
sine katkıda bu
lunuyor. Projelerine 
Bursa’nın dağ 
ilçelerinde devam 
eden Bilim Elçileri 
Kulübü'nün çocuk

lara bilimi sevdirmek 
ve toplumda bilimsel 
farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
kurulduğunu ifade 
eden üniversiteli 
gönüllüler, bilime 
ulaşamayan ve 
deney yapma 
imkânından yoksun 
olan öğrencilerin 
öncelikli hedefleri 
olduğunu söylediler.

Tüm hizmetler e-Devlet'e neciyor
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat 
Oktay başkanlığında 
yapılan e-Devlet ko
ordinasyon toplan 
tısında, tüm hizmet
lerin bir yıl içinde 
elektronik ortamda 
sağlanması karar 
(aştırıldı. İlgili bakan 
yardımcıları ve 
bürokratların 
katılımıyla yapılan

toplantıda, e-Devlet 
sistemiyle ilgili yeni 
dönemin yol haritası 
belirlendi. Görevlen 
dirmeler ve iş takvi
minin oluşturulup, e- 
Devlet'in siber 
güvenlik ve entegre 
veri tabanı boyutu
nun da ele alındığı 
toplantıda, e-Dev 
let'in Cumhurbaş 
kanlığı Hükümet Sis-

temi'ne ivedilikle en
tegrasyonunun ve 
tüm hizmetlerin bir 
yıl içinde elektronik 
ortamda sağlanması 
kararlaştırıldı.
Verilen bilgiye göre 
toplantıda, Türki 
ye'nin dijital dönü 
şümünün e-Devlet 
sistemi üzerine 
inşa edileceği de 
vurgulandı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Lisanslı arabulucular nelhıor
Bursa Uludağ 
Üniversitesi ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından başlatılan 
arabuluculuk hamle
sine yeni bir halka 
daha eklendi.
Uludağ Üniversitesi, 
Türkiye'de ilk kez 
arabuluculuğun 
uzmanlık alanına 
dahil edilmesi için 
bünyesinde arabulu
culuk yüksek lisans 
programı açıyor.
Bursa Uludağ 
Üniversitesi tara 
fından ilk kez açıla 
cak olan programda 
10 tezli yüksek 
lisans ve 2 adet

yabancı öğrenci 
kontenjanı ayrıldı. 
Kayıtların online

olarak üniversite 
sayfasından yapıla 
cağı program için

son müracaat tarihi 
19 Eylül olarak 
açıklandı. BUÜ ile

BTSO tarafından 
başlatılan Arabulu
culuk ve Tahkim 
Eğitimleri'nin Türki 
ye genelinde büyük 
ilgi görmesinin ardın 
dan yeni adımlar 
atılmaya devam 
ediyor. Giderek ilgi 
gören ve bir uzman 
lık alanı haline gelen 
uyuşmazlık çözümü, 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi tarafın 
dan yüksek lisans 
programlarına dahil 
edildi. Dünyada 
sadece iki farklı 
üniversitede örneği 
görülen alternatif 
uyuşmazlık çözümü 
yüksek lisans

programlan, 
Türkiye'de ilk kez 
Uludağ Üniversite- 
si'nde başlatılmış 
oldu. 'Alternatif 
Uyuşmazlık Çözümü 
Anabilim Dalı Tezli 
Yüksek Lisans 
Programı* başlığıyla 
verilecek olan 
eğitimleri almak ve 
bu alanda yüksek 
lisans yapmak 
isteyen öğrenciler 
için son başvuru 
tarihi 19 Eylül 
olarak belirlendi. 
Başvurular BUÜ 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nün web 
sayfasından 
yapılabilecek.

Tarım A.$ tanıtacak, üretici kazanacak
Bursa’da kırsal 
kalkınmanın 
sağlanması amacıyla 
üretimden pazarla
maya kadar her 
alanda çiftçiye 
destekler sağlayan 
Tarım A.Ş’nin Genel 
Müdürü Fetullah 
Bingül, “Şehir adına 
pazarlama ve tanıtım 
faaliyetlerini biz 
gerçekleştirelim, 
ticaretini şehrimizin 
güzide üreticileri, 
satıcıları, pazarlayı 
cilan yapıp, 
kazansınlar” dedi. 
Gıda ve Yem Kontrol 
Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafından 
hazırlanan, Avrupa

Komisyonu Erasmus 
Mesleki Eğitim 
Stratejik Ortaklıklar 
Programı’nca 
desteklenen ";Gıda 
Zincirindeki Hasat 
Sonrası Kayıpları 
Azaltmak için Yeni
likçi Yaklaşımlar"; 
projesi kapsamında 
Yalova’da ‘İncir 
bahçe günü’ etkinliği 

yapıldı. Yalova 
Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü'nde 
yapılan etkinliğin 
açılış törenine 
Yalova Vali Yardım 
cısı Yıldırım Uçar, 
Atatürk Bahçe Kül 
türleri Merkez Araş 
tırma Enstitüsü

Müdürü Dr. Yılmaz 
Boz, Gıda ve Yem 
Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Yıldıray 
İstanbullu, Bursa 

Büyukşehi'r Beledi' 
yesi Tarım A.Ş. 
Genel Müdürü Fetul
lah Bingül ve Bursa 
Ticaret Borsası Ge 
nel Sekreteri Fehmi 
Yıldız da katıldı. 
Toplantıda Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin bir iştiraki 
olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında 
bir sunum yapan 
Tarım A.Ş. Genel Mü 
dürü Fetullah Bingül, 
ürünlerin pazar 

lanması faali yetini 
yürütür pozis yonda 
olduklarını söyledi. 
Kamu iştira ki 
olmanın bilinç ve 
sorumluluğuyla 
hareket ettiklerinin 
altını çizen Bingül, 
“Gittiğimiz her fuar 
da ve yaptığımız her 
çalışmada farklı bir 
misyonla kamu işti 
raki olmanın sorum 
luluğu ve bilinciyle 
Bursa'yı tanıtıyoruz. 
Bur sa'nın ürünlerini 
tanıtalım ve elde 
ettiğimiz bu bağ 
lantılarla Bursa'daki 
şehir ekonomisine 
katkı sağlayalım is
tiyoruz. Ürünü satan 

illa biz olmak zorun 
da değiliz. X,Y, Z 
firmaları da satan fir
malar olabilir. Onlar 
arasındaki ilişkiyi biz 
kuralım, aralarındaki 
ticareti* biz oluş 
turahm. Şehir adına 
pazarlama ve tanıtım 
faaliyetlerini biz 
gerçekleştirelim, 
ticaretini şehrimizin 
güzide üreticileri, 
satıcıları, pazarla 
yıcılan yapıp, kazan 
sınlar mak şadıyla 
çalışıyoruz” dedi 
Programın ikinci 
bölümünde ise En
stitü bünyesinde 
incir bahçeleri 
geçildi.

Bursa'da ftr-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi ihracat 
çılan Birliği (OİB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran Çelik, 
"Bizim başlıca pazarı 
mızın AB ülkeleri, 
özellikle de gelişmiş 
Batı Avrupa ülkeleri 

olduğu düşünül 
düğünde geleneksel 
üretim yöntemlerimi
zle gelinebilecek 
noktanın sınırlı 
olduğu, mutlaka ileri 
teknolojilere, tasarı 
ma, inovasyona, 
Ar-Ge'ye yatırım 

yapılması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır." 
dedi.
OİB ve Bursa Sana 
yicileri ve işadamları 
Derneği (BUSİAD) iş 
birliğiyle Bursa 
başta olmak üzere 
Türkiye'deki Ar-Ge 

personeli ihtiyacını 
karşılamak ve Ar-Ge 
personeli yetiştir 
mek üzere hayata 
geçirilen Ar-Ge 
Mühendisi Yetiştirme 
Programı'nın 2018 
yılı yaz dönemi serti
fika töreni Uludağ

İhracatçı Birlikle 
ri'nde yapıldı. Baran 
Çelik, törende yap 
tığı konuşmada, 
Türkiye'deki Ar-Ge 
merkezi sayısında 
kısa sürede önemli 
mesafe katedildiğini 
söyledi. Türkiye'deki

Ar-Ge merkezlerinin 
sayısı mn bine 
ulaştığını belirten 
Çelik, "Bugün sayısı 
234 olan tasarım 
merkezlerinde 
yaklaşık 5 bin per
sonel istihdam 
edilmektedir” dedi

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZ!’” EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİL İNDEN SATIUK

0 535 37818 00
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
, . m ATBAA°IMK-YAYINCILIK-RBKLAMCILIK _

ABONE OLDUNUZ MU?
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Kadınlarda istihdam oranı yüzde 30 u aştı
Türkiye'de 15 ve 
daha yukarı yaştaki 
kadınların Haziran 
2009'da yüzde 23,8 
olan istihdam oranı, 
6,3 puanlık artışla 
bu yılın haziran 
ayında yüzde 30,1'e 
ulaştı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden yapılan 
derlemeye göre, 
son dönemde 
kadınların istihdam 
oranındaki artış 
dikkati çekti. 
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukan 
yaştakilerde işsiz 
sayısı, haziranda 

geçen yılın aynı 
dönemine göre 64 
bin kişi artarak 3 
milyon 315 bin kişi 
olurken, işsizlik 
oranı değişim 
göstermeyerek 
yüzde 10,2 olarak 
kayıtlara geçti. Aynı 
dönemde erkek
lerde işsizlik oranı 
yüzde 8,7 iken, 
kadınlarda yüzde 
13,2 oldu.
Söz konusu dönem 
de iş gücüne katıl 
ma oranı 0,4 puan 
artarak yüzde 53,8 
olarak gerçekleşti. 
Erkeklerde iş 
gücüne katılma

oranı 0,4 puan 
artışla yüzde 73,4'e, 
kadınlarda ise 0,5 
puanlık artışla 
yüzde 34,6'ya yük
seldi. İş gücüne 
katılma oranı 15-64 
yaş grubunda yüz 
de 59,2 olarak 
hesaplanırken, bu 
yaş grubunda yer 
alan erkeklerde iş 

gücüne katılma 
oranı yüzde 79,4, 
kadınlarda ise 
yüzde 38,8 oldu. 
Türkiye genelinde 
istihdam edilen 
toplam 29 milyon 
314 bin kişiden 20 
milyon 106 binini 
erkekler, 9 milyon 
208 binini kadınlar 
oluşturdu. Kadın 

ların istihdam oranı 
yüzde 30,1 olarak 
tahmin edilirken, 
bunun yüzde 17'sini 
okuryazar olmayan
lar, yüzde 26'sını 
lise altı eğitimliler, 
yüzde 29,2'sini lise, 
yüzde 33, Tini mes 
leki ve teknik lise ve 
yüzde 58,3'ünü yük
sek öğretim mezun 
lan oluşturdu. İşsiz 
lik oranı söz konusu 
ayda kadınlarda 
yüzde 13,2 olurken, 
en yüksek işsizlik 
oranı yüzde 19,7 ile 
mesleki ve teknik 
lise mezunu 
kadınlarda görüldü.

İstihdam edilenlerin 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna kayıtlılık 
durumlarına 
bakıldığında, erkek
lerde yüzde 29,7 
olan kayıt dişilik 
oranının, kadınlarda 
yüzde 43,4 olması 
dikkati çekti. İstih
dam edilen toplam 9 
milyon 208 bin ka 
dinin, 5 milyon 918 
bini ücretli veya yev 
miyeli, 2 milyon 298 
bini ücretsiz aile 
işçisi, 95 bini işve 
ren olarak, 898 bini 
ise kendi hesabına 
çalışanlardan 
oluştu.

Fiııat etiketlerinde «eni dönem!
Türkiye'de üretilen 
malların etiket
lerinde, Ticaret 
Bakanlığı'nca tespit 
ve ilan edilecek 
şekil, logo veya 
işaretleri kullanmak 
zorunlu olacak. 
Etikette, malın 
satış fiyatı ve birim 
fiyatının uygulan
maya başlandığı 
tarihin de 
bulunması gere 
kecek.
Uygulama 15 gün 
sonra başlayacak. 
Ticaret 
Bakanlığı'nın 
''Fiyat Etiketi

Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik"i Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. 
Düzenlemeyle 
Türkiye'de üretilen 
malların etiket
lerinde Bakan 
lıkça tespit ve ilan 
edilen şekil, logo 
veya işaretleri kul
lanma zorunluluğu 
getirildi. Etikette, 
malın satış fiyatı ve 
birim fiyatının 
uygulanmaya 
başlandığı tarihin 
de bulunması

gerekecek.
Ayrıca, etiketlerin 
tarife ve fiyat 
listelerinin

üzerindeki rakam 
ve harflerin okun
abilir, düzgün, ek
siksiz, gerçeğe

uygun, yeterli 
büyüklükte ve 
başka rakam, ke
lime ve işaretlerle

karışıklığa sebe
biyet vermeyecek 
şekilde olması, 
yanıltıcı ve 
aldatıcı bilgiler 
içermemesi zorunlu 
tutuldu.
Kullanılacak 
etiketlerin tarife ve 
fiyat listeleri tüketi
ciler tarafından 
kolaylıkla 
görülebilecek, 
okunabilecek ve 
hangi mala ait 
olduğu açıkça 
belli olacak 

Yönetmelik 15 gün 
sonra yürürlüğe 
girecek.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans

îl 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 Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Helk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7186

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I ! ■

VAPOR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

u1 Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

n
OTOBÜS

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

R
Psmutacsle »12 0021
DENİZ UÇ Adi »13 •» 13
P«ga*u* Akmls Seyahat 014 03 32
METRO »13 12 42
Aydın Turtam O1 ® 20 77
80ssr Turtam 042 40 72
Kanberogiu-Eaadaç »44 40 40
Anıtur 044 47 74
Kamil Koç 042 04 03

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogez 513 75 58
Ergez 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BOtünler Llkltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Ssfl Ocsfli 513 10 68
Tomokıy Tomografi 543 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

t
R

TAKSİLER

Körfez Taksi 51310 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manaetır Tekel 517 33 94

1 Akçen Petrol .-3 1O
MAR-PET si3 30 33
Tuncay Otogaz 013 i» 40
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6180 

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)

aiKSlHİlM
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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7 - 26 Eylül tarihleri arasında

tlOD ve Üzeri

100 ve Üzeri
Kırtasiye Alışverişlerinde Kullanılmak Üzere

ıpermarket, 
ı alışverişlerinize

Ozdilek Departman Mağa 
Kafe Safahat ve Safahat Lokaı

HEDİYE

I1'.T....

indirim kuponu

Katılım Koşulları:
7-26 Eylül 2018 tarihleri arasında Özdilek Departman Mağaza, Hipermarket, Kafe Safahat ve Safahat Lokantasından tek seferde 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılacak her 100 TL’lik 
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018’dir. Kazanılan ayrı 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.

OzHilek
YAŞAMIN İÇİNDE
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CHP İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında faizlerin artmasıyla dar gelirlilerin konut sahibi olmasının hayal olmaya 
başladığı belirtildi. Dar gelirli vatandaşın en az 2 bin 113 lira ile 3 bin 368 lira arasında taksit ödemesinin zor olduğu ifade edildi

Giit; İr geliıli iıı sarM imim alamaf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dalkılıç’/ uğurlarken
Dün, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir 

ömür boyu hizmet vermiş ve Tüm Gene 
rai Rütbesine dek terfi etmiş bir hemşeh 
rimizi sonsuzluğa uğurladık.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Yılmaz 
Dalkılıç, bir Gemlik çocuğu olarak 
dünyaya geldi.

Görevi nedeniyle eğitiminden başla 
yarak yurdun çeşitli yerlerinde önemli 
görevler üstlendi.

O nedenle, bir çoğunuz bu değerli 
komutanı tanımayabilirsiniz.

Devamı sayfa 4’de

CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar, CHP 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi 
Galip Gür ve CHP 
Gemlik Belediye 
Başkan Ada 
yı Mehmet 
Sertaslan Gemlik 
Belediyesi’nin yap 
tırdığı Cihath’daki 
konutlarla ilgili 
basın açıklaması 
yaptılar. Sosyal 
konutların yönetme 
Iiğinin dar gelirli 
ailelere uygun 
yapılmadığını, dar 
gelirli ailelerin bu

Tüm General Dalkılıç 
askeri törenle uğurianm

radan konut atama 
yacağını ifade eden 
CHP’liler, AKP’lile 
rin kabul ettiği, 
MHP Iilerin çekim

ser kaldıkları yönet 
meliğin halk yara 
rina tekrar değiştiril 
mesi ve vatandaş 
larımızı yüksek

faizli kredilere 
mahkum edilme 
mesi gerektiğini 
söylediler.
Haberi syf 2’de

Hava kuvvetlerinde uzun yıllar görev 
yapan emekli Pilot Tümgeneral Yılmaz 
Dalkılıç hayatını kaybetti. Ankara GA 
TA’da yapılan törenin ardından Yılmaz 
Dalkılıç’ın cenazesi ilçemize getirildi.4’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGO RTaCILIK

o +905324143628
e+9022451222 39

+902245122238 ’ 
+90850 3042239

TRAFİK SİGORTASI V KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
• Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK

>3 erdogansaglik@hotmail.com

• İDRAR TÂHLİLİ
F • KAN TAHLİLİ

• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

|] hanveteliniegemlik ® hanvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Gür: “Dm gelirli bu şartlarda konut alamaz"
CHP ilçe Başkanı 
Cemil Acar, CHP 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi Galip 
Gür ve CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet 
Sertaslan Gemlik 
Belediyesi’nin yap 
tırdığı Cihatlı’daki 
konutlarla ilgili basın 
açıklaması yaptılar. 
Sosyal konutların 
yönetmeliğinin dar 
gelirli ailelere uygun 
yapılmadığını, dar 
gelirli ailelerin bu
radan konut alama 
yacağını ifade eden 
CHP’liler, AKP’lilerin 
kabul ettiği, MHP 
tilerin çekimser 
kaldıkları 
yönetmeliğin halk 
yararına tekrar değiş 
tirilmesi ve vatandaş 
■arımızı yüksek faizli 
kredilere mahkum 
edilmemesi gerektiği 
ni söylediler.
Dün saat 12.oo de 
CHP İlçe Başkanlığı 
na yapılan basın 
toplantısına CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
Belediye Meclis 
üyesi Galip Gür, CHP 
Gemlik Belediye Baş 
kan adayı Mehmet 
Uğur Sertaslan, yöne 
tim kurulu üyeleri, 
kadın kollan üyeleri 
ve partililer katıldı. 
Basın açıklamasını 
okuyan Meclis üyesi 
Galip Gür, Gemlik 
Belediyesi sosyal 
konut yönetmeliğin 
de Bakanlığın 
yönetmeliğinin aksi 
ne vatandaşı düşün 
meyen bir yönetme 
lik yaptığını belirte 
rek, şunları söyledi: 
“Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bizim 
grup sözcümüz ve 
Belediye Meclis 
üyelerimiz konu 
hakkında çekinceleri 
dile getirirken, ‘nasıl 
olsa ret vereceksi 
niz’ diye meclis top 
lantısında sesimizi 
kesmişti. Bizlere, 
diğer toplantıda, 
“Bir yönetmelikte siz 
hazırlayın mecliste 
görüşürüz gerekli 
değişiklikleri 
yapanz” demişti.
Yangından mal kaçı 
nrcasına, Belediye 
Meclis toplantısın 
dan 1 gün önce 
kendilerinin hazırla 
dığı yönetmeliği 
sanki da şiirli

ailelerinin daire 
sahibi olmasını en- 
gellercesine Bursa 
Olay Gazetesi’nde 
yayımlanarak 
yürürlüğe soktu.” 
Gür açıklamasında 
CHP grubu olarak 
düzeltilmesi gereken 
2 temel konu bulun 
duğunu belirterek, 
bunları şöyle 
sıraladı:

YÖNETMELİKTE 
WÂAtÂıWK 
KRİTERLERİ YOK

“Genel yönetmeliğin 
7. maddesinin son 
fıkrasında getirilmiş 
olan puanlama 
kriterleri Özel Yönet
menlikte ortadan 
kaldırılmıştır. Sis
temini neden uygula 
madın” diye 
konuştu. Gür, şöyle 
devam etti:
“Genel yönetmelik 
te; Tahsis edilecek 
miktardan fazla 
müracaat olması 
halinde uygulanacak 
puanlama kriterleri 
belediye tarafından 
çıkan lacak yönet
melikte belirlenir, 
dendiği halde. Gem
lik Belediye Meclisi 
tarafından oy çoklu 
ğuyla kabul edilen 
özel yönetmelikte 
puanlama kriterleri 
belirlenmemiştir.
Genel yönetmelikte 
aile nüfusu, dul, 
emekli, engelli, evde 
yataklak hasta bulun 
ması, çocuklann 
gelir getirici bir işte 
çalışıp çalışmadığı, 
aile bireylerinin 
sahip oldukları araç 
ve diğer varlıklar, 
gazi, şehit eş ve 
çocukları ile diğer 
hususlar puanlama 
kriterleri dikkate 
alınarak puanlandığı 
halde, Gemlik Bele 

diye Meclisi tarafın 
dan kabul edilen 
özel yönetmelikte 
gruplar oluşturarak 
kura çekilmesi 
benimsenmiştir. 
Genel yönetmelikte 
uygulanması gere 
ken puanlama sis
temi, gerçekte dar 
gelirli aileyi tespi
tinin yanı sıra en çok 
ihtiyaç duyan dar 
gelirli aileyi belir
lemektedir. Başkan,

uygulanması gere 
ken puanlama sis
temini neden uygu 
lamadın? Gemlik ka
muoyuna ve dar 
gelirli ailelere anlat
mak mecburiye 
tindedir. Yine genel 
yönetmeliğin, tahsis 
şartlarını düzenleyen 
11. maddesinde sos 
yal konut bedelinin 
peşinatı olarak 
%10’dan az olmamak 
üzere peşinat alması 
ve toplam ödeme 
süresinin 20 yılı 
geçmemesi hüküm 
altına alınmış iken, 
Gemlik Belediyesi’ 
nce kabul edilen özel 
yönetmelikte, konut 
bedellerinin 21 gün 
içinde peşin olarak 
ödenmesi benimsen 
miştir. Sonuçta 
kabul edilen bu 
yönetmeliğin ortaya 
koyacağı fiili durumu 
özetlemek isteriz. 
Kabul edilen yönet
melikte, dar gelirli 
vatandaşımızın sos 
yal konut bedelinin 
tamamını 21 gün 
içerisinde ödemesi, 
bu ödemeyi yapmak 
üzerek bankalardan 
kredi kullanmaları ne 
kadar doğrudur. 
Bakın arkadaşlar; 
Aylık toplam geliri 
asgari ücretin, iki • 
katının % 25 fazlasını 
geçmeyen aileyi, 

yani, 4.000 lira ve 
aşağısında bir gelire 
sahip olma şartını 
gerektirir. Dar gelirli 
bir vatandaşımızı 
Gemlik Belediyesi’ 
nce kredi kullanma 
ya sevk edilmiştir. 
Şöyle bir hesaplama 
yaparsak: Dar gelirli 
aile bankaların gün
cel faiz oranları ile 
peşinat hariç 100 bin 
lira 120 ay kredi 
kullandığında, 
faıgürr fair en düşük 
2 bin 113 lira ile 3 bin 
368 lira arasında tak
sit ödemeye mah 
kum edilecektir.
4 bin liranın altında 
geliri olan dar gelirli 
ailenin 120 bin ile 
150 bin lira arasında 
belirlenmesi muhte 
mel sosyal konutları 
nasıl alacağını 
Başkan Refik Yılmaz 
Gemlik Kamuoyuna 
açıklamak mecburi 
yetindedir. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi grubunun 
teklifi puanlama sis
teminin uygulanması 
ve sosyal konutların 
dar gelirli ailelere 
genel yönetmelikte 
olduğu gibi Gemlik 
Belediyesi’nce 
taksitlendirme 
yapılmasıdır.” dedi.

SERTASLAN, 
“BELEDİYE 
BAŞKANI 
SORUMLUDUR”

Belediyenin müteah
hitlik yapmasının 
nasıl yanlış bir şey 
olduğunu ve sosyal 
konutlarda seçim 
günü bile siyasi rant 
elde etmeye 
çalıştığını, bugün or
taya çıkan tablodan 
Belediye Başkam’mn 
sorumlu olduğunu 
ifade eden CHP Gem 
lik Belediye Başkan

Adayı Mehmet Ser
taslan, “Yukarından 
düğmeyi yanlış ilik
lersen, aşağıya 
kadar öyle gider. 
Gemlik Belediye
si’nin müteahhitliğe 
soyunmasının ne 
kadar yanlış olduğu 
nun bugün izlerini ve 
işaretlerini görüyo 
ruz. Biz bunu ilk 
günden söylemiştik. 
Yann konut satışına 
başlanıldığında da 
asıl gerçeği hep be
raber göreceğiz. 
Sosyal konutların 
dağıtılmasına ilişkin 
yine Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
hükümeti tarafından 
hazırlanmış bir 
yönetmelik vardır.

TOPLU KONUTLARI 
TOKİ YAPAR

Bu yönetmelikte 
diyor ki; Sosyal 
konutlar dar gelirli 
vatandaşın konut 
edinme ihtiyacını 
karşılamak için yapı 
lir, bunu genelde 
TOKİ yapar. Yurttaş 
lanmıza kira öder 
gibi ev sahibi olabil
menin kapısını açar. 
Mantık budur. Sosyal 
konut yapma iddia 
sında bulunduysan 
buna yakın bir şey 
ortaya çıkarman 
lazım ama müteahit- 
lik yapıyorsan 
maliyetler artar ve 
rakamlar yükselir. 
Dar gelirli yurttaşla 
nmızın da konut 
satın alması 
imkânsız hale gelir. 
7 Haziran seçim 
2015 gününde bile 
siyasi rant elde etme 
ye çalıştığı bu konu 
da, bugün ortaya 
çıkarttığı mağdurlar, 
üzüntü duyan 
yurttaşlar sebebiyle 
sorumluluk duymak 
durumundadır” dedi.

“KURALAR 
TORPİLE AÇIK”

Gemlik Belediyesi’ 
nin sosyal konut 
yönetmeliğindeki ku
raya gireceklerin 
encümen tarafından 
seçileceğini ifade 
eden Sertaslan, 
"Yönetmelikte puan
lama kriterleri var. 
Bu kriterlere göre 
kuraya girecek 
yurttaşlarımızı bir- ■ 

tikte belirleyelim 
dememize rağmen, 
Gemlik Belediye 
Başkanı ise kuraya 
girecekleri encü
menin belirlemesini 
istedi. Encümen 
Gemlik Belediye 
Başkanı, AK Partili 
belediye meclis 
üyeleri ve daire 
müdürlerinden 
oluşuyor.
Bu kura torpile açık, 
Kuralar bakanlığın 
yönetmeliğindeki 
puanlama kriterler
ine göre olmalıdır” 
diye konuştu.

KİRA ÖDER GİBİ 
KONUT SAHİBİ 
OLUNMALI

Mart seçimlerinden 
sonra Gemlik’te 
sosyal demokrat 
belediyeciliğin 
göreve geleceğini ve 
vatandaşı kira öder 
gibi ev sahibi yapa 
caklannı ifade eden 
Sertaslan, “Bugün 
bir şansımız daha 
var. 1400 konuttan 
sadece 1587 satışa 
çıkıyor Cumhuriyet 
Halk Partisi Belediye 
ciliği altı ay sonra 
göreve geldiğinde 
halkımızı bankalara 
mahkûm etmeden 
kira öder gibi ev 
sahibi yaparak zaten 
konut edinme ihtiya 
cı olan vatandaşımızı 
faiz ödemeden ev 
sahibi yapacağız” 
şeklinde dedi.
Sertaslan sözlerim 
şöyle tamamladı: 
“Bu kriterlerle bu evi 
almaya müracaat 
edecek reel insan 
sayısı ne olacak? 
Bunların içinde kaç 
tanesi gerçekten 
sosyal konut 
ihtiyacı olan 
vatandaş olacak. 
Bu işte memnun 
olan yurttaş sayısı, 
memnun olmayan 
yurttaş sayısının 
%10’unu geçe 
meyecek.
Gemlik Belediyesi 
çok ciddi bir hatayla 
sosyal konut üretme 
konusunda hareket 
geliştirmiştir.
Bunun bedelini 
Gemlik halkı ödeme 
sin diye etimizden 
geleni yapıyoruz. 
Halkımız bütün bu 
gerçekleri bilsin”
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İnegöl'de projeden 
daire satın alan 
yaklaşık 300 kişi, 
müteahhit firma 
tarafından dolandı 
rıldığı iddiasıyla 
savcılığa suç duyu
rusunda bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Yeni Ma- 
halle'de 2014 yılında 
136 daireli bir sitenin 
inşaatına başlayan 
firma, daha sonra 
56 daire ve 106

daireli farklı pro 
jeleri de başlattı. 
Projelerde, peşin 
parayla sattığı 
dairelerin çoğunu 
yarım bırakan 
firma yetkilileri, 
senetli ve peşin 
parayla daire 
sattıkları site 
sakinlerine iflas 
ettiklerini duyu 
rarak daireleri 
yapmadan orta 
dan kayboldu.

Bir süre sonra 
hiç başlanmayan ve 
yarım bırakılan 
daireler için imza
lanan senetlerin tah
sili için icra takibi 
başlatıldı.
Yaklaşık 300 kişi, 
bunun üzerine 
müteahhit firma 
tarafından 
dolandırıldıkları 
iddiasıyla savcılığa 
suç duyurusunda 
bulundu.

Tılisiz tein simn iceıteı CMmtmı ohnıtrtu
İnegöl ilçesinde 
3'üncü katın pence 
resinde sigara 
içerken dengesini 
kaybederek düşen 
Hacer S.(30) ağır 
yaralandı.
İnegöl'ün Akhisar 
Mahallesinde 
apartmanın 3'üncü 

katında oturan 
Hacer S., iddiaya 
göre odasındaki 
pencereye oturup 
sigaraya içmeye 
başladı. Pencerede 
dengesini kaybeden 
Hacer S., boşluğa 
düştü. Yaklaşık 
8 metre yüksek 

likten beton zemine 
düşen Hacer S., 
ağır yaralandı. 
Ailesinin haber ve 
rmesi üzerine olay 
yerine gelen sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastane

si'ne götürülerek 
tedavi altına 
alındı. Yapılan 
kontrolde vücu 
dunun çeşitli yer
lerinde kırıkların 
olduğu öğrenilen 
Hacer S.'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
dördüncü kattan 
düşen çocuk 
hayatını kaybetti. 
Dairelerinde oy
nayan 4 yaşındaki 
Rahman Çelik, 
açık olan camdan 
beton zemine 

düştü. Minik 
Rahman Çelik, 
yapılan tüm müda
haleye rağmen ha 
yatını kaybetti. 
Olay Emirsultan 
Mahallesi 213. 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
evde oyun oynayan

4 yaşındaki 
Rahman Çelik, 
açık olan pencere
den beton zemine 
düştü. Durumu fark 
eden yakınları 
112 ekiplerine bilgi 
verdi. Karaca 
bey Devlet Hastane
sinde tedavi altına 

alınan minik Rah
man hayati tehlikesi 
bulunduğu için 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesine 
sevk edildi.
4 yaşındaki çocuk 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

2 hin 383 kişi kazada öldü
Alınan tüm tedbir
lere rağmen kural 
çiğneyen sürücü
lerin de desteğiyle 
trafik canavarı 
ocak söndür 
meye devam 
ediyor.
Yılın ocak-ağustos 
döneminde ülke 
genelinde meydana 
gelen 289 bin 
167 trafik kaza 
sında 2 bin 383 
kişinin öldüğü, 
218 bin 4 kişi 
nin de yaralan 
dığı açıklandı. 
Emniyet Genel

Müdürlüğü 
Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, ocak- 
ağustos döne
mindeki kaza 
bilançosunu ka
muoyu ile paylaştı. 
Geçen ağustos 
ayında ülke 
genelinde meydana 
gelen 40 bin 881 
trafik kazasında 
389 kişi hayatını 
kaybetti, 36 bin 378 
kişi de yaralandı. 
Bu yılın ocak- 
ağustos döneminde 
289 bin 167 kazanın 

vuku buldu. Bu 
kazalarda 218 bin 4 
kişi yara tanırken 2 
bin 383 kişi olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Yılın 
ilk 8 ayındaki 
144 bin 414 
kazaya sürücü 
kusurları damga 
vurdu. 12 bin 
252 kazaya 
yayalar, bin 756 
kazaya araç 
kusurları, 858 kaza 
ya yol ve 740 
kazaya ise yolcular 
davetiye çıkardı. 
Kırmızı ışıkta dur

madan geçen 3 bin 
286 sürücü ölümlü 
ve yaralamalı 
kazaya karıştı. Bin 
999 sürücü de alkol 
alıp direksiyona 
geçince kaza 
kaçınılmaz oldu. 
Hatalı şerit değiş 
tiren 2 bin 66 
sürücü de ölümlü 
kazaya davetiye 
çıkardı.
Bursa'da 63 
İstanbul'da 
104 can kaybı 
Polis ve jandarma 
sorumluluk böl
gesinde meydana

gelen resmi kaza 
verilerine göre, yılın 
ilk 8 ayında 
Ankara'da 125, İs
tanbul'da 104 ve 
İzmir'de 99 kişi 
trafik kazalarında 
hayatını kaybetti.
Yılın 8 aylık döne
minde 4 bin 603 
yaralamalı kazanın 

meydana geldiği 
Bursa'da ise 
63 kişi hayatını 
kaybederken 
7 bin 264 kişi 
yaralandı. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü, sürücülerin 
anlaştığı kazaların 
ise rakamlara dahil 
olmadığını duyurdu.
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Güne Bakış TümfieneralDalkılıcaMtörenleüğurlanılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dalkılıç’ı uğurlarken...
Yılmaz Dalkılıç, Gemliklilerin yakın 

dan tanıdığı eski Aygaz Bayii şimdi 
emlakçıhkla uğraşan Faruk Uzunlar’ın 
annesinin kardeşidir. (Dayısı)

Gemlik’teki eğitiminden sonra Bursa 
Işıklar Askeri Lisesi’ni bitirdi.(1956) İki 
yil Harp Okulu’nda öğrenim gördükten 
sonra pilotaj eğitimi aldı.

Balıkesir, Diyarbakır ve Mürvet de 
hizmetlerde bulundu.
Döneminin en önemli uçaklarını 

kullandı. 1984 yılında Tuğgeneralliğe 
terfi etti. İstanbul’da Milli Güvenlik. 
Akademisi, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs 
Komutanlığı görevlerinde bulundu. 
30 Ağustos 1989’da tümgeneral oldu. 
İzmir Hava Eğitim Komutan Yardımcı 
lığı yaptıktan sonra 1993 yılında emekli 
oldu.

Yılmaz ağabey ile İstiklal Caddesinde 
ki Altan Ticaret’te yıllar önce tanışıtık.

Çok mütevazi, saygılı, bilgili, Atatürk 
çü bir askerdi.

Muvazaflığı döneminde Gemlik’teki 
kardeşleri ve annesini ziyaret eder 
birliğine giderdi. Bu nedenle tanışma 
mız geç oldu ama iyi ki o güzel insanı 
tanımışım.
Altan Ticaret işletme sorumlusu 

Osman Tufan’a geçenlerde Yılmaz 
Ağabeyi sorduğumda hasta olduğunu 
öğrendim. Lanet hastalık içine girmiş 
beynine de sıçramış. Gata’daki tedavisi 
bir yıl sürdü.

O’nu dün askeri törenle kendine yakı 
şır bir şekilde başta silahlı kuvvetler 
deki meslekdaşları ve Gemlikliler 
uğurladılar.

Yerinde rahat ve huzur için uyu güzel 
insan.

Oradan ışıklar saç bu kötülük dolu 
dünyamıza.

Sevgili okurlarım.
Gemlik’ten yetişen Türk silahlı kuvvet 

lerinin önemli isimleri var. Bir çoğumuz 
bunları tanımaz geçmişlerine ve ilçemiz 
deki yakınlarını bihnezıer.

OsmanlI’nın yıkılmasından sonra Ittiat 
ve Terakki Cemiyeti fedailerinden, 
Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından 
Teşkilat-ı Mahsusa’yı (Osmanh gizli 
polis teşkilatı, bugünkü adıyla MİT’i) 
kuran, 1. ve 2. dönem Bursa milletvekili 
yapan Necati Bey (Kurtuluş).

Çocukluğumda Bahkpazan’ndaki Meh 
met Turgut’un çalıştırdığı yağhanesi 
nin eski sahibi olduğu, o yağhanenin 
denize çıkan sokağında bulunan iskele 
nin adı, Necati Bey iskelesiydi.

Necati Bey Küçük Kumla 1882 doğum 
ludur.

Rahmetli Nuri Kum la’nin, Pak Otel 
sahibi Berkay Kumla’nın dedesidir.

Bir asker ve siyasetçiydi.
Atatürk’e İzmir Suikasti davasına adı 

karışınca siyasetten de ayrıldı.
Yargılandı ve aklandı.
Bir başkası, Albay olan Mustafa Tay

yar ise Umurbeyli olup 3. Cumhur 
başkanı Celal Bayar’ın yaverliğini yaptı 

27 Mayıs darbesinde Bayar’ın sadık 
yaveri olarak yanında kaldı. Darbeye 
karışmadı, Devamı yarın...

Hava kuvvetlerinde 
uzun yıllar görev 
yapan emekli Pilot 
Tümgeneral Yılmaz 
Dalkılıç hayatını 
kaybetti
Dün saat 9.oo da 
Ankara GATA’da 
yapılan törenin 
ardından Yılmaz 
Dalkıhç’ın cenazesi 
ilçemize getirildi. 
Asım Koca.bıyık 
Camii’nde İkindi 
namazının ardın 
dan kılınan cenaze 
namazı sonrasında 
Emekli Tüm 
generalin cenazesi

Gaziler Günü kutlandı
19 Eylül Gaziler 
günü ilçemizde de 
törenlerle kutlandı. 
Saat 11.oo de 
Atatürk Anıtında 
düzenlenen anma 
töreninde Kayma 
kam Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Tnk. Alb. 
Kıvanç Kerpiççi, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Cumhuriyet başsav 
cısı Ali Ülger, Em
niyet Müdürü Ab- 
dulkadir Yüce, İlçe 
Jandarma Komuta 
nı Binb. Mehmet 
Barış Bozkurt, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü, daire 
başkanları siyasi 
parti temsilcileri, 
STK yöneticileri 
muhtarlar vatan 
daşlar ve 

ilçe Mezarhğı’nda 
toprağa verildi. 
Cenazeye Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Ak Parti 
İstanbul Milletve 
kili Şirin Ünal, 
Bursa Garnizon 
Komutanı Kıvanç 
Kerpişçi, Gemlik 
Garnizon Komuta 
m Ramazan Eke- 
men, Gemlik’teki 
yakınları, STK 
yöneticileri, Hava 
Kuvvetlerinden 
subaylar, ve vatan 
daşlar katıldılar. 
Emekli Tüm

öğrenciler ve gazi
lerimiz katıldı.
Atatürk Anıtına 
Kaymakam, Garni
zon Komutanı ve 
Belediye Başkan 
yardımcısının çe
lenk sunup, saygı 
duruşunda bulun 
masından sonra İs
tiklal Marşımız 
söylendi. Günün 
anlamını belirten 
konuşmayı Gemlik 
Gaziler Derneği 
Başkanı Gazi Kadir 
Tan yaptı. Tan 
konuşmasında, 
“Baş komutan  

general Yılmaz 
Dalkıhç’ın tabutu 
askeri top arabası 
na bindirilerek, 
askeri merasim ile 
uğurlanarak 
toprağa verildi.
YILMAZ DALKILIÇ
Kimdir?
Yılmaz Dalkılıç, 
Gemlik’te 16 Nisan 
1936’da doğdu.
Bursa Işıklar 
Askeri Lisesi’ni 
1956’da, Hava 
Harp Okulu’nu da 
1958’de bitirdi. 
Pilotaj eğitimini 
tamamladıktan

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
komutasındaki 
kahraman -Türk or
dusu sömürgeci
lerin maşası olarak 
Anadoluyu işgal 
eden Yunan ordu 
sunu Sakarya da 
meydan muharebe 
sinde tarihin en 
büyük yenilgesine 
uğratmış ve onu 
savaş meydanın 
dan kaçmaya 
mecbur bırakmış 
tır. Sonuç olarak 
düşman toprak 
larımızdan atılmıış 

sonra Balıkesir, 
Diyarbakır ve Mür 
ted’te çeşitli 
filolarda F-8 - 4 F, 
F-102 ve F-104 
uçak larında görev 
yaptı. 30 Ağustos 
1984 tarihinde 
Tuğgeneralliğe 
terfi ettti. İstanbul’ 
da Milli Güvenlik 
Akademisi, Diyar 
bakır 8. Ana Jet 
Üs Komutanlığı 
görevlerinde 
bulundu. 30 
Ağustos 1989’da 
tüm gene rai oldu. 
İzmir Hava Eğitim 
Komutan Yardım 
cılığı yaptıktan 
sonra, 30 Ağustos 
1993 tarihinde 
emekliye ayrıldı. 
Evli ve bir çocuk 
babası olan 
Yılmaz Dalkılıç, 
82 yaşındaydı.

Sakarya muhare 
besi Türk ordusu
nun son savunma- 
muharebesidir. 
Bu muharebe ile 
Osmanh ordusu 
nun geri çekilme ve 
toprak kaybına 
son verilmiştir. Bu 
muharebe Gazi 
Mustafa Kemal 
Aatürk’ün şah 
sında taçlandığı 
bir gündür” dedi. 
Tan gazilere değer 
verilmesini ve in
sanca yaşaması 
İçin gerekenlerin 
yapılmasını istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İmar barısında toplanan para açıklandı
Bakan Kurum, imar 
barışında 2 milyar 
800 milyon civarında 
para toplandığını 
açıkladı 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat 
Kurum, Mosko 
va'da 12'ncisi 
düzenlenen Proes- 
tate Gayrimenkul 
Emlak Yatırım 
Fuan'nda, AK Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem 
Karaaslan ve İstan
bul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şekip 
Avdagiç ile gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı.
Bakan Kurum, 
Resmi Gazete'de 
bugün yayımlanan 
Türk Vatandaşlığı 
Kanunu'nun 
Uygulanmasına

İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik'te 
yabancılara mülk 
satışını düzen 
leyen bölüme 
değindi. Düzenle
menin inşaat sek
törü adına önemli bir 
adım olduğunu 
vurgulayan Kurum, 
sektörün böylece 
büyük bir atağa kal 

kaçağını dile getirdi. 
Son 5 yılda 
yabancıya 12 milyar 
dolarlık gayrimenkul 
satışı yapıldığını 
belirten Kurum, 
"Yabancıların 
o son 5 yılda 
aldıklarını bir 
yılda almalarını 
sağlayacak tanıtım 
yapmamız gereki 
yor." diye konuştu. 
Gayrimenkul

fuarlarının tanıtım 
açısından önemine 
işaret eden Kurum, 
"Biz Bakanlık olarak 
bu tür fuar ve 
tanıtımlara güçlü 
bir şekilde 
gideceğiz. Ben elde 
satışta bekleyen 
konutların hızlı bir 
şekilde satılmasına 
yönelik bir düzen
leme olduğunu 
düşünüyorum. Bu 

vatandaşlık sürecini 
de çok kısa bir za
manda bitireceğiz. 
Yani buna ilişkin 
düzenleme de 
olması lazım." 
ifadelerini kullandı. 
İlgili bakanlıkların da 
yer aldığı bir 
komisyon kuru 
larak, sürecin 
yönetileceğini 
anlatan Kurum, 
şöyle konuştu: 
"Bu düzenleme 
gerçekten çok 
önemli. İhtiyacımız 
olan en önemli 
düzenleme hem yurt 
dışından döviz gir 
dişi sağlayacağız ve 
iç pazarın dışında 
daha büyük bir 
pazarımız da olacak. 
Ülkemiz turizm ve 
tarih anlamında 
bölgedeki en güzel 
şehirlerden biri.

Ancak bu paydan 
hak ettiği kadar 
alamıyordu. Çünkü 
Yunanistan'daki 
düzenleme çok 
düşüktü ki Yu
nanistan krizden 
bile bu sayede 
çıktı diyebiliriz. 
Tabii AB'nin de 
desteği oldu ama 
bu manada bu 
düzenlemenin de 
çok büyük katkısı 
oldu. Bize de çok 
büyük katkısı 
olacağını düşünü 
yorum." 
Yabancıya konut 
satışında 2019 
hedefi 10 milyar 
dolar
Yabancıya konut 
satışındaki hedefe 
ilişkin bir soruya 
karşılık ise Kurum, 
"2019 hedefimiz 10 
milyar dolar."

M otonun un sanayi Almanya'da W W mim
Yan sanayi alanında 
dünyanın en önemli 
fuarlarından olan 
Automechanika 
Frankfurt'a katılan 
21 Türk firması 
kalite şovu yaptı. 
Ziyaretçilerin büyük 
ilgi gösterdiği 
Automechanika 
Frankfurt fuarında 
Türk firmaları, 
motor parçala 
nndan elektrik 
akşamlara, yedek 
parçalardan atölye 
ekipmanlarına kadar 
çok sayıda ve en 

yeni ürün grubuyla 
dikkatleri üzerine 
çekti. 180 bin 
metrekare alanda 
düzenlenen, 
76 ülkeden 4 bin 
843 firmanın ka 
tıldığı fuarda Türk 
firmalarınayoğun 
ilgi oldu. OİB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran 
Çelik, "Fuar, bu yıl 
sonunda 31 milyar 
dolar ihracat 
hedefleyen Türk 
otomotiv sek
törümüzün Al

manya'ya olduğu 
kadar AB ve diğer 
ülkelere olan

nında da modern 
ekipmanları, kalifiye 
iş gücü, sermaye

ihracatına ivme 
katacak. Türkiye, 
fuarın düzenlendiği 
yan sanayi ala

yoğun üretimi ve 
satış sonrası ser 
visi ile tüm dünya 
ülkeleri için en güve

nilir partnerlerden 
biri" diye konuştu 
Geçen yıl 28,5 milyar 
dolar ile bugüne 
kadarki en yüksek 
ihracat rakamına 
ulaşan sektörün 
2018 yılı sonunda da 
31 milyar dolar ihra
cat hedeflediğini 
vurgulayan Baran 
Çelik, "Fuarın, kısa 
ve orta vadede ihra
cat hedeflerine 
ulaşmamıza 
destek olacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca 
fuar ziyaretçisi fir

malarla iş birliğinin 
genişletilmesi, söz 
konusu ülkelerin 
ekonomik büyüme
sine de katkı 
sunacaktır" dedi. 
Türkiye'nin, 1,7 
milyon adetlik üre
timi ile dünyada 
14'üncü, Avrupa'da 
ise 5'inci büyük 
üretici durumunda 
olduğunu belirten 
Çelik, AB-28 ülkeleri 
arasında ise Türkiye 
ticari araç üreti
minde 2'nci sırada 
yer aldığını söyledi.

sahibind6n.com, Rekabet Kurulu na saııunmasını «erdi
Rekabet Kurulunca, 
hakkında soruştur 
ma yürütülen 
Sahibinden Bilgi 
Teknolojileri Paz. ve 
Tie. AŞ'nin sözlü 
savunması alındı 
Rekabet Kurulunca, 
hakkında soruştur 
ma yürütülen 
Sahibinden Bilgi 
Teknolojileri Paz. ve 
Tie. AŞ'nin (sahibin 
den.com) sözlü 
savunması alındı. 
Rekabet Kuru
ntundaki toplantı, 
Kurul Başkanı Ömer

Torlak başkan 
lığında yapıldı. 
Torlak, toplantının 
açılışında, kurul 
kararıyla Sahibinden 
Bilgi teknolojileri 
Paz. ve Tie. AŞ'nin 

vasıta ve emlak 
satış/kiralama hizme 
tlerine yönelik online 
platform hizmeti 
pazarlarında aşırı 
fiyat uygulamak 
suretiyle rekabeti 

ihlal edip etmediği 
nin tespitine yönelik 
soruşturma açıldı 
ğını anımsatarak, 
sözü soruşturma 
heyetine bıraktı. 
Heyet temsilcisi, 
soruşturma sonu
cunda, firmanın 
söz konusu pazarda 
hakim durumda 
bulunduğu, 2014- 
2017 yıllarında 
uyguladığı fiyatların 
rekabetçi pazarda 
gözlenmeyecek 
ölçüde yüksek 
gerçekleştiği, öte 

yandan teşebbüsün 
hakim duruma 
gelmesinde, 
yönetsel beceri
lerinin de payının 
bulunması, yüksek 
fiyatlamanın tüketici 
refahı üzerinde 
olumsuz etki 
yaratma ihtimalinin 
düşük olması ve 
orta-uzun vadede 
ilgili pazarlarda gö
zlenen yüksek fiyatla 
rın, piyasaya giren 
güçlü teşebbüslerin 
sahibinden.com 
üzerindeki rekabetçi 

baskıyı artırması 
suretiyle 
baskılanacağı, 
böylece rekabetçi 
pazarlarda gö
zlenebilecek 
düzeylere 
yakınsayacağının 
öngörülmesi ne
deniyle, teşebbüsün 
aşırı fiyatlama 
yoluyla rekabeti 
ihlal ettiği yönün 
deki iddianın 
reddedilmesi 
gerektiği kana 
atine ulaşıldığını 
kaydetti.

ahibind6n.com
den.com
sahibinden.com
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İpek iğne oyası dünya vitrinine çıkıyor
Bursa’nın tekstil 
sanayine ilişkin 
geçmişe ışık tutan 
ve unutulmaya yüz 
tutmuş kültürel 
mirasın gelecek 
nesillere aktarılma 
sında önemli bir 
misyon üstlenen 
Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi, 
27-30 Eylül 2018 
tarihlerinde renkli 
bir festivale daha ev 
sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor.
Uluslararası İpek 
Oya Festivali Bursa 
Olgunlaşma Enstitü 

sü’nün iğne oyalı 
kıyafetler defilesi ile 
26 Eylül akşamı start 
alacak. Japonya ve 
Bulgaristan’dan 14 
yabancı koleksi 
yonerin de katılacağı 
festivalde yerli ve 
yabancı katılımcılar, 
kendi kültürlerinde 
ipek iğne oyasını 
anlatacak. 
Küratörlüğünü Prof. 
Dr. Ayten Sürür’ün 
yapacağı festivalde 
konferansların yanı 
sıra tanıtım stantları 
da yer alacak ve 
atölye çalışmaları

düzenlenecek.
Festival süresince 
gerçekleştirilecek 
atölye çalışmaları 
Mudanya Mirzaoba 
ve İznik Müşküle 
köylerinde 
yapılacak.
Uluslararası 
festivale Nallıhan, 
Kütahya, öde 
miş, Çamhyayla, 
Gönen, Tokat’tan 
iğne oyaları 
ustalarının yanı 
sıra Bursa, Kon 
ya ve Beyler 
beyi Sabancı 
Olgunlaşma

Enstitüleri de 
destek veriyor. 
Festival boyunca 
Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’nde 
İbrahim Koca, 
Ikumi Nonaka kolek
siyon sergileri ile 
Prof. Dr. Ayten 
Sürür, Ercan Topçu, 
Nurdan Karhan, 
Emine Semra Erkan, 
Şadiye Çetintaş ve 
yabancı koleksi 
yonerlerin karma 
sergileri izlenime 
sunulacak. Sergiler 
Kasım ayı sonuna 
kadar açık kalacak.

Naftalin. Kokan. 
Sandıkların. Gözdesi

Uludağ Üniversitesi ilk 10'da
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Yusuf Ulcay, son üç 
yıl zarfında en fazla 
proje sunan ilk 10 
üniversite arasına 
girdiklerini açıkladı. 
Ulcay, akademisyen
lere verilen destek 
ve oluşturulan takım 
ruhunun bu başarıda 
büyük bir paya 
sahip olduğunun 
altını çizdi.
Uludağ Üniversitesi 
tarafından akademik 
alt yapının güçlen 
dirilmesi için yeni bir 
adım atıldı. BUÜ 
Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire 
Başkanhğı'nca 'IN
CITES veri tabanı 
eğitimi' verildi. Rek
törlük A Salonu'nda

düzenlenen eğitime 
Rektör Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Yüce ve 
Prof. Dr. Aslı Hock- 
enberger, dekanlar, 
üniversite yönetici
leri ve akademis 
yenler katıldı. 
Eğitimde konuşan 
Yusuf Ulcay, üniver
site olarak yapılan 
yatırımların

karşılığını almaya 
başladıklarını 
söyledi. Akademik 
alt yapı yatırımlarına 
büyük önem verdik
lerinin altını çizen 
Yusuf Ulcay, 
akademisyenlerin de 
bu yatırımlar ve 
destekler sayesinde 
çok daha fazla proje 
üretmeye başladığını 
vurguladı. Takım 
çalışması ve birlikte 

liğin önemine dikkat 
çeken Ulcay, "Son 3 
yıl zarfında en fazla 
proje sunan ilk 10 
üniversite arasına 
girdik. Tüm bu 
çabalarımızın karşılı 
ğında Araştırma 
Üniversitesi olarak 
seçildik. Bunlar el
bette bizi sevin- 
diriyor.Fakat bunu 
sürdürülebilir kılmak 
çok daha büyük bir 
önem taşıyor. Daha 
çok çalışmamız 
lazım. Kişisel başarı 
lan da önemli bulu 
yoruz. Akademisyen 
lerimizin yaptığı pro
jeler bizleri mutlu 
ediyor. Lakin bu 
çalışmalar da sınırlı 
kalıyor. Takım ruhu 
ile çalışırsak

başarama yacağımız 
hiçbir şey yok" dedi. 
Ulcay, uluslararası 
başarı sistemleri ve 
kriterlerinin önemine 
de işaret etti. Sadece 
yayın yapmanın 
yeterli olmadığını 
vurgulayan Rektör 
Yusuf Ulcay, 
"Ne kadar yayın 
yaptığınızın yanında, 
hangi dergide 
yaptığınız ve ne 
kadar atıf aldığınız 
da bir o kadar önem
lidir. Ülkemizde ve 
dünyada yukarda 
yer almak için daha 
fazla proje, daha 
fazla yayın ve 
bununla birlikte 
daha fazla işbirliği 
yapmalıyız" diye 
konuştu.

Eğitimde söz alan 
Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire 
Başkanı Hasan 
Arslan ise üniver
sitenin Türkiye'de 
ve Dünyada üst 
sıralarda yer 
alması için 
birim olarak 
ellerinden gelen 
katkıyı koymaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Arslan, "Üniver
sitemiz hedeflerine 
yürürken bize 
yol göstermesi 
açısından bir 
araç olarak 
düşündüğümüz IN
CITES veri tabanını 
üniversitemize 
kazandırmaktan 
dolayı mutluyuz" 
diye konuştu.

Meteoroloji’ılen Marmara Bölaesi’ne rüzgar uyarısı
Marmara Bölgesi 
genelinde havanın 
parçalı ve az bulutlu 
geçeceği tahmin 
edilirken, Meteoroloji 
yaptığı açıklamada 

bölge için kuvvetli 
rüzgar uyarısında 
bulundu.
Meteoroloji
1. Bölge 
Müdürlüğü'nün in

ternet sitesinde yer 
alan bilgiye göre, 
bölgede hava 
sıcaklıkları mevsim 
normalleri civarında 
seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu 
geçeceği tahmin 
edilen bölgede 
rüzgarın kuzey ve 
kuzeydoğu (poyraz) 
yönlerden orta

kuvvette, zaman 
zaman kuvvetli 
(40-60 km/sa.) 
olarak esmesi 
bekleniyor.
Rüzgarın kuvvetli

olarak esmesi 
beklendiğinden 
yaşanabilecek olum
suzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olunması istendi.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGUZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİHİNDEN SATILIK

0 535 37818 88

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik KQ’fez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fgğebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bwsa 105 Hin 154 toaut satısmla ziraeni zorladı
.Türkiye genelinde 
ağustos ayında 105 
bin 154 konut satışı 
gerçekleştirildi. 
Ağustosta satılan 
konut sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 15,1, geçen 
yılın aynı ayına göre 
de yüzde 12,5 
düşüş gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ağustos ayına 
ilişkin konut satış 
istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, ülke 
genelinde ağustos 
ta satılan konut 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 15,1 
geriledi. Satılan 
konut sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 12,5 
düşüş göstererek 
105 bin 154 olarak 
gerçekleşti.

Konut satışlarında 
İstanbul 15 bin 262 
konutla ilk sırada 
(yüzde 14,5) yer 
aldı. İstanbul'u 9 bin 
291 konut satışıyla 
(yüzde 8,8) Ankara, 
5 bin 64 konut 
satışıyla (yüzde 4,8) 
İzmir izledi. En az 
satış olan iller ise 
14 konut ile 
Hakkari, 23 konut 
ile Ardahan ve 59 
konut ile Bayburt 
olarak kayıtlara 
geçti.
Bu dönemde 
ipotekli konut 
satışları geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 67,1 azalarak 
12 bin 743'e ger
iledi. Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satışların 
payı yüzde 12,1 
olarak belirlendi. 
İpotekli satışlarda

İstanbul 2 bin 82 
konut ve yüzde 16,3 
payla ilk sırada yer 
aldı. Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satış 
payının en yüksek 
olduğu il yüzde 21,3 
ile Artvin oldu.
Diğer konut satışları 
ağustosta, yıllık 
bazda yüzde 13,5 
artarak 92 bin 411 
olarak belirlendi. Bu 
kategoride de İstan

bul 13 bin 180 konut 
satışı ve yüzde 14,3 
payla ilk sırada yer 
aldı. İstanbul'daki 
toplam konut 
satışları içinde 
diğer satışların payı 
yüzde 86,4 oldu. 
Ankara 7 bin 877 
diğer konut 
satışıyla ikinci 
sırada bulunurken, 
bu ili 4 bin 231 
konut satışıyla İzmir 
izledi. Diğer konut 

satışının en az 
olduğu il 13 konutla 
Hakkari olarak 
tespit edildi, 
ilk defa satılan 
konut sayısı 
ağustosta, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,6 düşüşle 
49 bin 362'ye ger
iledi. Toplam konut 
satışları içinde ilk 
satışın payı yüz 
de 46,9 oldu.
İlk satışlarda İstan

bul 6 bin 981 
konutla en yüksek 
payı (yüzde 14,1) 
aldı. İstanbul'u 3 bin 
257 konut satışıyla 
Ankara, 2 bin 131 
konut satı şıyla 
İzmir takip etti. 
İkinci el konut 
satışları ağustosta 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 12,4 düşüş 
göstererek 55 
bin 792 oldu. 
İstanbul 8 bin 281 
konut satışı ve 
yüzde 14,8 payla bu 
alanda da ilk sırada 
yer aldı. İstanbul'
daki toplam konut 
satışları içinde 
ikinci el satışla 

rın payı yüzde 54,3 
oldu. İstanbul'u 6 
bin 34 konut 
satışıyla Ankara, 
2 bin 933 satışla da 
İzmir takip etti.

Krem kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değişti
Türkiye Cumhuri 
yeti Merkez Banka 
sı, kredi kartı işlem 
terinde 2018 yılı 
dördüncü çeyreğin 
de uygulanacak 
aylık azami akdi faiz 
oranının yüzde 2,25, 
aylık azami gecikme 
faiz oranının ise 
yüzde 2,75 olarak 
uygulanacağını 
açıkladı.

Türkiye Cumhuri 
yeti Merkez Banka 
sı, 2018 yılı dördün 
cü çeyreğinde kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak azami 
faiz oranlarına 
ilişkin açıklamada 
bulundu.
Açıklamaya göre 1 
Ekim 2018 tarihin
den geçerli olmak 
üzere Türk Lirası

cinsinden kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık 
azami akdi faiz

oranı yüzde 2,25, 
aylık azami gecikme 
faiz oranı yüzde 
2,75, yabancı para

cinsinden kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık 
azami akdi faiz 
oranı yüzde 1,80, 
aylık azami gecikme 
faiz oranı yüzde 
2,30 olarak belir
lendi. Ayrıca 
bankaların diğer 
ülkelerde olduğu 
gibi kredi kartı faiz 
oranlarını bireysel

kredi faizlerine 
göre daha yüksek 
belirlediği ve bu ne
denle kısa vadeli 
kredi gereksinimi 
olan kredi kartı 
sahiplerinin bu 
gereksinimlerini 
kredi kartları yerine 
tüketici kredileri 
yoluyla karşılama 
larının menfaatleri 
ne olacağı belirtildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Buraa 2se 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) B11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 11 74
VAPUR- FERİROTKAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53

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

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhisar

(228) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

513 10 95
513 37 42 OTORÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
• 12 OO 28 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 büs Terminali (18 Hat)DENİZ UÇAÖI

Pegasus Akml» Seyahat
METRO
Aydın Turizm

Müftülük 513 13 64
813 12 12
•13 20 77

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

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

DAĞITICILAR
SOzar Turizm
KanberoQIu-Eaaday
Anıtur
Kamil Koç___________

•12 1O 72

•12 O1 «3

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95

HASTANELER
rtaiK tgıtım muo. iö 4ö
İŞ-KUR 513 7166

Habaş
Mogaz

513 16 37
513 75 58

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz

Milangaz
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

jaz 513 80 00

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 85 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likit,TAKSİLER BUSKİ 5145796

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
51345 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Patrol

• 13 30 33

• 13 0*1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6181 

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 
Istiklat Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENIİKSİNENAGÖNIİİĞİ)
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45
SİCCİN5 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


ÖztliVd
YAŞAMIN İÇİNDE

7 - 26 Eylül tarihleri arasında

100 vb üzeri
Kafe Safahat ve Sa

₺100 vb Üzen
Kırtasiye Alışverişlerinde Kullanılmak Üzere
to M__________

Katılım Koşulları:
7-26 Eylül 2018 tarihleri arasında özdilek Departman Mağaza, Hipermarket, Kafe Safahat ve Safahat Lokantası’ndan tek seferde 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılacak her 100 TL’lik 
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018’dir. Kazanılan ayrı 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.



a YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE
—n ■ . -YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
^GÜNLÜK 300 TON fl Z J1 A 17 1 ______
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || |Q/vV L/\.|C ■ll DOĞANIN HÂZİNESİDOĞANIN HÂZİNESİ

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN WWW.kavla

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 6Ü -İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ | If yZ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

y u uma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 kr.

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİDAMET ASA, ORTAKLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

“İri Haneli zeytine ihtiyacımız ııaf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dalkılıç’ı uğurlarken -2- 
Dünkü yazımda, geçtiğimiz günlerde 

vefat eden Gemlik’li Hava Pilot Tümge 
neral Yılmaz Akkıhç’ı anlattıktan sonra 
ilçemiz kökenli mesleğinde yükselmiş 
anımsadığım komutanlar söz etmiştim. 

Yılmaz Dalkıhç’tan sonra OsmanlI dö
neminde önemli görevler alan ve MİT’in 
kökenini teşkil eden Teşkilat-ı Mansusa’ 
yı kuran Necati Bey(Kurtuluş)tan söz 
etmiştim.

Ardından da 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın yaver’i Mustafa Tayyar1! anlatı 
yordum. Dev. Syf. 4’de

Marmarabirlik’e 
bağlı 8 kooperatifte 
geçtiğimiz hafta 
başlayan rekolte 
beyan döneminin 
1 haftalık süresi 
tamamlanırken, 
bugüne kadar 10 
bin ton beyan 
alındı.
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Ülke genelinde 
ve faaliyet bölge 
mizde rekoltenin 
yüksek olacağını ön 
görmekteyiz.
Marmarabirlik’in

satış planı çerçeve 
sinde bu kampanya 
dönemin de iri 
daneli ürüne ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Sebebi, uzun yıllar 
süren çalışmaları 
m izin ardından 

şarküteri reyonları 
na girmiş olmamız 
la birlikte, bir taraf 
tan satışlanmız 23 
bin tonlardan 40 bin 
ton bandına ulaşır 
ken, diğer taraftan 
da son yıllarda tüke 

ticide kaliteli zeytin 
denince iri daneli 
zeytin olduğu algısı 
oluşmasıdır.
Tüketicinin istediği 
ürünü alamazsak 
satışlanmız düşer.” 
dedi. Hab. syf. 2’de

TCfl’rion lilial A vino GTSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncü I ull Udll IIJİvlul IIIU lüğünde Nefes Kredisi’ni bir kez daha üyelerinin 
1 ■ - . - kullanımına sundu. Kullanılacak Nefes Kredisi 6 ay
Ufüll hır hülR^ anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli 

toplam 18 ay vadeli olduğu belirtildi. Sayfa 4’de

GEMLİKLE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGORTaCILIK

+90 8503042239

□ +905324143628 4WMerkez:Dr,1*1 Cd.No:82/AGEMLİK x
S’ +a? « oo * : Kaya Sağlık Sok. No: 10IB GEMLİK

+90224512 22 38

TRAFİK SİGORTASI \ KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
® erdogansaglik@hotmail.com

A • İDRAR TAHLİLİ 
• KAN TAHLİLİ 

/^1 • RÖNTGEN 
AT J »ultrason 

aL. •UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://WWW.kavla
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİDAMET ASA, ORTAKLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

"İri flaneli zeytine ihiiuacımız «af
Marmarabirlik

Marmarabirlik’e 
bağlı 8 kooperatifte 
geçtiğimiz hafta 
başlayan rekolte 
beyan döneminin 
1 haftalık süresi 
tamamlanırken, 
bugüne kadar 10 bin 
ton beyan alındı. 
Kampanya öncesi 
rekolte beyan konu 
sunda uyarılarda bu
lunan Marmarabirlik
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Ürün atımlarını 
kota uygulaması 
olmadan yapmak 
istiyoruz. Tabi ki, 
bunu belirleyen 
ortaklarımız oluyor. 
Gerçeğe yakın beyan 
verilmezse, kota 
uygulaması kaçınıl 
maz olacaktır. Aslın 
da kotayı koyan da, 
kotanın kalkmasını 
sağlayan da 
ortaktır.” dedi.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Âsa, geçtiği* 
miz yıl ürün atımları 
na değinerek, 
“2017-2018 kampan 
yasında ortakları 
mızdan 55 bin ton 
beyan alınmıştı. 50 
bin ton ürün alım 
planıyla başladığımız 
kampanyada, 51 bin 
500 ton ürün alımı 
gerçekleştirilmişti. 
Göreve geldiğimiz 
günden bugüne kota

’in ortaklarına daha çok destek verebilmesi için ayakta kalması gerektiğine de değinen 
Başkan Asa, “Ortaklarımız bize önce inansın ve güvensin. ” dedi

uygulaması ya pil mı 
yor. Gerçekçi beyan 
verilmemesi duru
munda kota uygula 
ması yapılmıyor” 
diyerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü;
“Buradan ortakları 
miza çağrıda bulun
mak istiyorum. 
Gerçeğe yakın 
beyanda bulunun. 
Gerçekten uzak 
beyan verilmesi du
rumunda Marmara
birlik alım planından 
uzaklaşıldığı gibi, 
kısıtlama da kaçınıl 
maz olacaktır.
Gerçek dışı verilen 
beyanların kuruntu
muzu plansızlığa 
ittiğini geçtiğimiz 
dönemlerden iyi 
biliyoruz. Ortaklan 
mızın özellikle 
bilmelerini isterim ki, 
32 bin aktif ortağı 
mız, 1 ton gerçek 
dışı beyanda bulun 
muş olsa 32 bin ton 
alım planımız şaşmış 

olacaktır. Kota uygu 
laması olacaksa, 
ortaklarımızın 5 yıllık 
teslim ettiği ürünün 
ortalamasına göre 
kota belirlendiği için, 
geçmiş yıllarda ürün 
teslimatı yapmadıy 
sanız, rekolte beyan 
miktarı kadar ürün 
verme hakkınız 
olmaz. Kısacası ne 
kadar ürün teslim 
ettiyseniz, o kadar 
ürün verme hakkınız 
olur.”
“MARMARA İHI 
BIRLIK’E ĞÛVENÎN” 
Ülke olarak zorlu bir 
süreçten geçildiğini 
söyleyen Marmara
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, “2010 
yılından bu yana her 
zaman üreticilerim
izin yanında olduk 
ve mağdur etmedik. 
2018-2019 ürün alım 
kampanyasında 
öncelikli hedefimiz 

geçtiğimiz yılın 
fiyatlarını korumak 
tır. Eğer piyasa 
koşullarında ürün 
alım fiyatlarında artış 
yaşandıysa, Mar
marabirlik olarak 
üreticimizi asla 
mağdur etmez, ilave 
artış da yapılır. 
Bugüne kadar ne 
söylediysek yerine 
getirdik. Ortakları 
mızı mağdur etme 
den, kurumumuzu 
da zarar ettirmeden 
Marmarabirlik’i 
düzlüğe çıkardık. 
Marmarabirlik yöne
tim kuruluna güve 
nin” diye konuştu.

“İRİ DANEYE 
İHTİYACIMIZ VAR” 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Ülke 
genelinde ve faaliyet 
bölgemizde rekolte 
nin yüksek olacağını 
ön görmekteyiz. Mar- 
marabirlik’in satış 

planı çerçevesinde 
bu kampanya döne
minde iri daneli 
ürüne ihtiyaç duyul 
maktadır. Sebebi, 
uzun yıllar süren 
çalışmalarımızın 
ardından şarküteri 
reyonlarına girmiş 
olmamızla birlikte, 
bir taraftan satışları 
mız 23 bin tonlardan 
40 bin ton bandına 
ulaşırken, diğer 
taraftan da son 
yıllarda tüketicide 
kaliteli zeytin den
ince iri daneli zeytin 
olduğu algısı oluş 
masıdır. Tüketicinin 
istediği ürünü ala
mazsak satışlarımız 
düşer.” dedi.
Marmarabirlik için 
alım planı ve stok 
durumunun çok 
önemli olduğuna 
dikkat çeken Başkan 
Asa, “Geçtiğimiz yıl 
üreticimize destek 
olmak adına 460 kali
bre ürünü 4.10 TL’ye 
aldık. Aradan bir yıl 
geçmesine rağmen, 
bu kalibredeki ürün 
piyasada 2-3 TL’ye 
satılması Marmara- 
birlik’in elini kolunu 
bağladı. Aynı zaman 
da diğer firmalarla 
rekabet şansımızı 
azalttı. İnce dane 
konusunda geçtiği 
miz yılda olduğu gibi 
Marmarabirlik’ten 

fedakarlık bekleme 
sin. Eğer, Marmara
birlik zarar ederse, 
ürün alamayan, ürün 
bedellerini zamanın 
da ödeyemeyen, 
ürün bedellerini 
kredi ile ödeyen, öz 
kaynaklan faizlere 
giden, yatırım yapa
mayan ve sürekli 
zarar eden bir 
kurum haline gelir.*’ 
şeklinde konuştu.

“ASLA KREDİ KUL 
LANMAYACAĞIZ”

Marmarabirlik’in 
ortaklarına daha çok 
destek verebilmesi 
için ayakta kalması 
gerektiğine de 
değinen Başkan 
Asa, “2010 yılından 
bugüne ürün 
ahmlannı kredi kul
lanmadan yaptık. 
Bu kampanya 
döneminde de 
asla kredi kullanma 
yacağız. Bu ne 
denle ortaklanınız 
bir yıllık kazancı 
değil, geleceğini 
düşünsün. 2018- 
2019 ürün alım kam
panya dönemini el 
birliği ile aşacağı 
miza inancımız 
tamdır. Ortaklarımız 
bize önce inansın 
ve güvensin.” 
diyerek, sözlerini 
tamamladı.

leal dönem Halli [Bitimi Kurs Man Maili
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Uluğ, alanda açılacak olan kurslara 
katılmak isteyenlerin Müdürlüğe başvurmalarını istedi. Uluğ, planlanması 
düşünülen kurslara yeterli başvuru yapıldığında çahşmalann başlayacağını söyledi.

Binlerce yabancı 
Bursa'ianM satın allı

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi’nde 45 farklı 
branşta düzenlene 
cek kurslar için 
kayıtlar başladı. 
Halk Eğitimi Mer 
kezi Müdürü Adnan 
Uluğ, 2018-2019 
Eğitim- öğretim 
yılında İlçe merkezi 
ve köylerde talep 
olması halinde 
mesleki, sosyal ve 
kültürel alanlarda 
kurslar açılacağını 
belirtti. 45 farklı 
alanda açılacak 
kurslara katılmak 
isteyenlerin Halk

Eğitimi Merkezi’ne 
başvuruda bulun 
maları gerektiğini 
belirten Uluğ, şunları 
söyledi: “Vatandaş 
lann, kendilerini

geliştirmelerine, yeni 
bilgi, beceri kazan 
malarına, aile bütçe 
lerine katkıda bulun 
malarına ve istihdam 
edilmelerine imkân 

verecek olan, 
herkesin katı labile 
ceği kurslarımız 
her yıl büyük ilgi 
görüyor. Açılması 
planlanan kurslara, 
yeterli sayıda kur
siyer başvuruda 
bulunduğu takdirde, 
kursiyerlerin isteği 
ile farklı alanlarda 
da kurslar aça 
biliriz. Yeni 
dönemde kurs 
larımıza katılacak 
vatandaşlarımıza 
ve usta öğreticile 
rimize başarılar 
diliyorum.”

Yabancılara konut 
satışı ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
129,6 artarak 3 bin 
866'ya yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, yaban cılara 
konut satışı tüm 
hızıyla devam 
ederken, ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
129,6 artışla 3 bin 
866 oldu. Geçen 
yılın ağustos ayında 
yabancılara bin 684 

konut satışı 
yapılmıştı.
Yabancılara 
konut satışının 
başlamasından bu 
yana ilk defa aylık 
bazda 3 bin adedin 
üzerinde konut 
satışı gerçekleşti. 
Bu yılın ocak- 
ağustos döneminde 
yabancılara konut 
satışı geçen yılın 
aynı sürecine göre 
yüzde 42,6 artarak 
18 bin 540'a ulaştı. 
Yabancılar, 2017 
yılı ocak-ağustos 
döneminde 13 bin 5 
konut satın almıştı.
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loHtnılıltn cfan oiııiHiil 51 meiitlii omanhi alana ııttıı
Bursa'da kontrolden 
çıkan otomobil 
bariyerleri aşarak 
yaklaşık 50 metrelik 
ormanlık alana 
uçtu. Otomobilde 
bulunan 2 kişi 
yaralandı.
Kaza, 22.00 
sıralarında merkez 
Nilüfer ilçesi Yolçatı 
Mahallesi Bursa 
çevreyolu üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye

göre, Balıkesir is
tikametinde olan 
10 U 2170 plakalı 
otomobil sürücüsü 
Recep Afacan, 
Görükle Kavşağı'nı 
geçtikten sonra 
otomobilin kon
trolünü kaybetti. 
Kontrolden çıkan 
araç önce bariyer
lere çarptı, ardından 
yoldan çıkarak 
yaklaşık 50 metrelik 
ormanlık alana uçtu.

Kazayı gören 
vatandaşlar durumu 
sağlık, itfaiye ve 
polis ekiplerine 
haber verdi. Araç 
içinde sıkışan 
sürücü Recep Afa
can ve aynı araçta 
bulunan Zekiye 
Afacan'ı olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
otomobilin tavanını 
keserek çıkardı. 
Yaralılar olay 
yerinde yapılan ilk

müdahalenin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 
kaldırıldı. Yaralıların 
hayati tehlikesinin ' 
bulunmadığı 
öğrenilirken, kaza 
sonrası kullanıla 
maz hale gelen 
otomobil çekici 
yardımıyla kurtarıldı. 
Kaza ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sota* ortasında kendini bıçakladı
İnegöl'de meydana 
gelen olayda ailevi 
sorunları olduğu 
illeri sürülen 42 
yaşındaki şahıs 
işten çıktıktan sonra 
sokak ortasında ken
dini bıçakladı. Yaralı 
şahıs kendisine 
sapladığı bıçakla 
hastaneye götürüldü 
Alınan bilgilere göre 
olay Kemalpaşa 
mahallesi Adnan 
menderes bulvarı 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
42 yaşındaki Kenan

S. Çalıştığı fab
rikadan çıktıktan 
sonra evine 
gitmeden önce tele
fonla bir müddet 
ailesiyle görüştü. 
Yapılan telefon 
görüşmesinin 
ardından şahıs 
yanında getirdiği 
bıçakla kendi ken
dini bıçakladı. 
Biranda kanlar 
içerisinde kalan 
şahıs yere düştü. 
Durumu göre 
çevredeki 
vatandaşlar şahsın

yardımına koştu. 
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
polis ve sağlık 
görevlileri sevk 
edildi. Gelen sağlık 
ekipleri yaralı 
şahsa ilk müdaha
leyi burada yaparak 
şahsın kendisine 
sapladığı bıçakla 
birlikte İnegöl devlet 
hastanesi acil 
servisine kaldırarak 
tedavi altına 
alındı. Burada 
yapılan müdahalenin 
ardından Kenan Ş.

Ameliyata alındı. 
Şahsın hayati 
tehlikesi bulunduğu

öğrenildi. Emniyet 
ekipleri olay yerinde 
incelemelerde yaptı.

Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa «e tâ sâilı ilde fili mtraswi: tMılrt
Antalya merkezli 
5 ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik 
operasyonda 
7 kişi yakalandı. 
İl Emniyet 
Müdürlüğü

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekiplerince, 
FETÖ/PDY üyesi 
oldukları ve 
örgütün şifreli 
haberleşme 
programı ByLock'u

kullandıkları 
iddia edilenlere 
yönelik operas 
yon düzenlendi. 
Antalya, İstanbul, 
İzmir, Bursa ve 
Zonguldak'taki 
farklı adreslere 
düzenlenen 
operasyonda

7 zanlı gözaltına 
alındı. Adresler 
deki aramalarda 
çok sayıda dijital 
materyal ele 
geçirildi.
Operasyon 
kapsamında 2 
zanlının daha 
arandığı öğrenildi.

Oıkacak bir felaketi polis önleıli
İnegöl'de mobilya 
imalathanesinin 
önündeki karton
larda çıkan yangını 
fark eden devriye 
gezen polis ekibi 
alevlerin iş yerine 
sıçramasını önledi. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
ederek söndürdü.

Edinilen bilgilere 
göre yangın, metal 
sanayi 25. sokakta 
bulunan bir mobilya 
imalathanesin 
önünde meydana 
geldi. İşyerinin 
önünde bulunan 
kartonlar henüz 
belirlenemeyen 
bir nedenle alev 
aldı. Kısa süre 

içerisinde yangın 
büyüdü.
Bu sırada sanayi 
içerisine devriye 
gezen polis ekibi 
ile nakliye şoförü 
alevleri görünce 
hemen müdahale 
ederek kartonları 
işyerinin önünden 
uzaklaştırdı.
Polisler daha sonra 

itfaiye ekiplerine 
haber verdi. İhbar 
üzerine gelen itfaiye 
erleri yangına 
müdahale ederek 
söndürdü.
Zamanında fark 
edilmesiyle mobilya 
imalathanesi yan
maktan kurtarıldı.
Yangın sonrası 
işyerinin güvenlik

kameralarını ince 
leye emniyet ekip
leri yangından kısa 
bir süre önce bir 
şahsın kartonların 
olduğu bölümde 

ayrıldığı tespit etti. 
Yangının kundak
lama sonucu çıktığı 
tahmin edilirken 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.
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Güne Bakış TSI'dan ünelerine W Bir neles
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Dalkılıç1! uğurlarken -2-
Alb. Mustafa Tayyar 27 Mayıs öncesi 

köylüsü Cumhurbaşkanı Bayar’ın 
Yaveriydi.
Bayar, O’na çok güveniyor ve yanın 

dan ayırmıyordu.
Mustafa Tayyar, darbe girişiminden 

sonra tutuklandı, dönem normalleşince 
siyasete atıldı.
Adalet Partis’nden 1961 yılında Bursa 

milletveki seçildi. Tayyar 12-13-14 ve 15. 
dönem Bursa milletvekilliği yaptı. Bunda 
Celal Bayar’ın etkisi fazla olqu.

1970’11 yıllara gelindiğinde İlçemizin 
Adliye Köyü’nde doğmuş Ahmet Dural 
ilkokulun birinle! sınıfını köyünde oku 
duktan sonra 2. ve 3. sınıflarını Bodrum 
da. 4 ve 5. sınıfları Bursa Hacı llyas ilko 
kulunda okudu. Bursa Erkek Lisesi’nde 
okurken, dönemin Genel Kurmay Başka 
nı olan Fevzi Çakmak’a yazdığı mektup 
sonrası Bursa Kuleli Askeri Li sesi’ne 
10. sınıfta nakil oldu..
Havacı olan Dural, Ingiltere de eğitim 

gördükten sonra savaş uçaklarında 
uzun süre pilotluk yaptı. Üst komutanlık 
lan yaptı. Orgeneralliğe dek yükseldi. 
Asken Şura üyesiyken kansere yaka 
landı ve 12. 2.1973 tarihirdoe vefat etti. 
Vaüsiyeti üzerine Adliye 
Köyü(Kavakdibi) nde büyük bir törenle 
toprağa verildi.

Örgn. Ahmet DuraTın adı dönemin AP 
Belediye Başkanı İbrahim Akıt zamanın 
da ilçemiz yetiştirdiği ilk orgeneral olma 
sı nedeniyle. Gemlik’in en büyük meyda 
nına adı verildi.

Bu meydanın adı Çarşı Meydanı’ydı.
Bu ad hala kullanılmaktadır.
Ahmet Dural’ın Orgeneralliği dönemin 

'aelseıfilıKii'ıki Hava'Komûtanın dana 
terfi ederek orgeneralliğe kadar yüksel 
di. Bunlardan bir, Muratoba Köyün’den 
Orgeneral Halil Sözer’dir.
Halil Sözer, Gemlik 1945 doğumludur.
M'ııTi Guv&nıiK nufuıü uene) SeKfeter 

ligi, Hava Harp Akademileri Komutanımı, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcılığı 
g'öreYıennĞe de 'pıfıundu.

Altın Şef er Madalyası ve üstün Hizmet 
Madalyalı bir komutandı, emekliliğinden 
sonra vefat etti.

Yine bir başka Hava Kuvvetlerinden Or
general rütbesinde emekli olan kişi, 
Adliye Köyü (Kavakdipli) Orhan Köse’ 
dir.

Orhan Köse 1973 yhnda Okul Müdürü 
olarak Adliye Köyüme atamam yapıldığı 
sıralarda Binbaşı rütbesindeydı.

Her zaman köyüne gelir, annesini ziya 
ret ederdi. Okula kitaplar armağan ettiği 
ni anımsıyorum. O günlerden bir de hatı 
ra fotoğrafımız da bulunuyor.

Orgeneral Köse yaşıyor.
Bir TSK da generalliğe yükselen kişi 

ise Bahkpazarı Mahallesi doğumlu, 
Küçük Kumla kökenli Tümgeneral 
Berkay Turgut’tur.

Turgut, 15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra, 4. dalga 28 Şubat olayları nedeniy 
le görevinden alındı.

Turgut, görevden alınmadan önce 
Erzincan 3. Ordu Başkanıydı. O yıl terfi 
edecekti.

Bu arada bir OsmanlI Paşası olan ve 
suikast sonucu öldürülen Cevat Şakir 
Paşa’yı anımsatırım. Gelecekte yeni 
paşalarımız mutlaka olacaktır.

Birleri de onları da yazar sanırım.

GTSO, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği öncülü 
günde Nefes Kre- 
disi’ni bir kez daha 
üyelerinin kullanı 
mına sundu. 
Uygun faiz ve 
ödeme koşulları 
ile GTSO üyelerine 
50 bin TL kredi 
desteği sunulacak. 
8 banka işbirliğiyle 
yapılacak ‘Nefes 
Kredisi’ için başvu 
rular 21 Eylül 
2018 Cuma günü 
başlayacağı 
belirtildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmelerin 
(KOBİ) finansman 
sorunlarının gide 
rilmesine katkı 
sağlamak üzere 
gerçekleştirilecek 
KOBİ Destek 
(Nefes) Kredisi pro
tokolü 31 Ağustos 
2018 tarihinde 
imzalanmıştı. 
Bu çerçevede 
Odamız Üyeleri, 
aşağıda bahsedilen 
bankaların 
şubelerin den 21 
Eylül 2018 Cuma

CHFdon gazilere ziyaret
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı 19 Eylül 
Gaziler Günü 
sebebiyle Türkiye 
Muharip Gaziler 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ni 
ziyaret etti.
Ziyarete CHP Gem
lik İlçe Başkanı 
Cemil Acar, Bele 
diye Başkan Adayı 
Mehmet Sertaslan, 
ilçe Yönetimi ve 
Kadın Kolları Başka 
m Mehtap Ünlü 
katıldı.
Vatan uğruna savaş 
mış ve gazi olmuş 
vatandaşlarımıza ne 
kadar teşekkür 
etsek az diyerek 
konuşmasına 
başlayan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cemil Acar, “Gazi

günü itibarıyla 
başvuruda bulu
narak kredi kulla 
nabileceklerdir.” 
denildi.

“Kullandırılacak 
Kredinin Brüt Faiz 
Oranı Aylık % 
1,85’dir”

Konu hakkında 
açıklama yapan 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir;
“Üyelerimizin 
kullanacağı Nefes 
Kredisi 6 ay ana
para ödemesiz, 12 
ay eşit taksitli geri 
ödemeli toplam 18 
ay vadelidir.
Kredilendirmede 
tüm risk ve teminat 
landırma protokol 

ler yaşayan 
anıtlardır diyen 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bu sözü 
bugünlere ve 
yarınlara da ayna 
tutmuştur. Bizler bu 
vatan uğruna gazi 
olmuş kardeşle 
rimizin için ne 
yapsak az, Türkiye 
Cumhuriyeti sizin 
gibi gözünü kırpma 
dan cepheye koşan 

imzalanan banka 
lara ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığının 
sağladığı destekle 
KGF’ye ait ola 
çaktır. Protokol 
imzalanan bankalar 
KGF’ye ödenecek 
%0,03 kefalet 
başvuru bedeli ve 
komisyonu dışında 
üyelerimizden her
hangi bir masraf 
komisyon talep 
etmeyecektir. 
Üyelerimiz Nefes 
Kredisini 8 ban 
kadan kullanabile 
çeklerdir’’ dedi.
Nefes Kredisi 
Verecek Bankalar 
Ziraat Bankası 
Halkbank 
Vakıfbank 
İş Bankası 
Garanti Bankası 

vatanseverler 
sayesinde ayakta 
dır, sağ olun var 
olun’’ dedi.

“Gaziler arasında 
ayrımın bitmesi 
lazım”

Tüm gazilerimiz 
Türkiye Cumhu 
riyeti’nin değeridir 
diyerek sözlerine 
başlayan CHP Gem

Yapı ve Kredi 
Bankası 
Ziraat Katılım 
Vakıf Katılım 
Ağdemir; 
“KOBİ’ler kre 
diye başvura 
bilmek için önce
likle Odamızdan 
açıklama olarak 
“KOBİ Destek 
(Nefes) Kredisi 
Başvurusu İçindir” 
ibareli faaliyet 
belgesi almaları 
gerekmektedir. 
Bu belge olmadan 
banka talep 
kabul etmeyecektir. 
Üyelerimiz 21 
Eylül 2018 Cuma 
gününden itibaren 
Nefes Kredisi 
kullanmaya 
başlayabilirler” 
ifadelerini kullandı.

lik Belediye Başkan 
Adayı Mehmet 
Sertaslan; “Bugün 
kü gaziler günü 
konuşmanızdan 
çok etkilendik. 
Sizler Mustafa Ke
mal’in yeryüzün- 
deki gölgelerisiniz. 
Ama ne yazık ki 
son zamanlarda 
gaziler arasında 
aynm yapılıyor bu 
çok yanlıştır. Gazi
leri m iz arasında 
aynm yapmadan 
maaş ve sosyal 
hakların düzen 
lenmesi tekrar 
ve gözden 
geçirilmelidir. 
Türkiye Cumhu 
riyeti sîzlerin 
sayesinde ilelebet 
payidar kalacaktır” 
diye konuştu.
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Uluiaj ünhıerâtesi'ıde Kalite Kamisianu oluştunılthı
Birimler arasında 
yeniden yapılan 
dırmaya giden 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nde 
Kalite Komisyonu 
oluşturuldu. Genel 
Sekreter Kemal 
Demirel'in başkan 
lığını yürüteceği 
komisyon, üniver
siteyi geleceğe 
hazırlayacak. 
Türkiye'nin en iyi 
10 üniversitesi 
arasında yer almak 
için çalışmalarına 
hummalı bir 
şekilde devam 
eden Uludağ 
Üniversitesi, 
kurum içerisindeki 
ortak aklın ve 
katılımcılığın

arttırılması 
maksadıyla Kalite 
Komisyonu 
oluşturdu.
Üniversite 
Genel Sekreteri 
Kemal Demi 
rel'in başkan 
lığını yaptığı 
komisyonda 

toplam 19 üye 
görev yapacak. 
Tüm daire 
başkanlarının Ve 
koordinatörlerin 
yönetim kurulu 
üyeliği yapacağı 
komisyon; kaliteli 
eğitim ile tercih 
edilen, bilimsel 

araştırmalar 
yapan, yenilikçiliği 
ve girişimciliği ile 
ferah artışına 
katkı sağlayan 3. 
nesil üniversite 
oluşturma hede
fiyle çalışmalarım 
yürütecek. 
BUÜ Genel

Sekreteri Kemal 
Demirel, komisy
onun çok önemli 
bir sorumluluk 
üstlendiğine işaret 
ederek, üniver
sitenin kendisine 
koyduğu tüm 
hedeflere ulaşabil 
mesi için ellerin 
den gelen çabayı 
gösterecekle 
rini söyledi.
Oluşturulan korniş 
yonda görev ya
pacak tüm üyelerin 
üniversiteyi çok 
iyi tanıdığını ve 
çözüm önerileri 
noktasında pratik 
bir şekilde yol 
alabileceğini 
kaydeden Kemal 
Demirel, "Rek

törümüz Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay 
önderliğinde 
Türkiye'nin en 
iyi 10 üniversi 
tesi arasında yer 
alabilmek için 
çalışıyoruz. Bütün 
yatırımlarımızı ve 
projelerimizi bu 
hedef doğrultu 
sunda yürütüyo 
ruz. Üniversitemiz 
içerisindeki bilim
sel ve akademik 
çalışmaların takibi 
ve kontrolünü hep 
birlikte gerçekleş 
tireceğiz. Ekip 
ruhu ile bizlere 
verilen bu görevi 
en iyi şekilde ye 
rine getirmek için 
çalışacağız" dedi.

Halk Eğitimi Mertezi'ne hayırlı olsun avareli
Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü 
Abdulkadir Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve 
İlçe Mal Müdürü Sevdin Adıgüzel yeni Eğitim Öğretim yılı 
münasebetiyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne 
ziyaret gerçekleştirdiler.
Ziyarette yeni Eğitim Öğretim yılı açılacak kurslar ve 
yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
Kurum Müdürü Adnan Uluğ, Eğitim Öğretim yılı çalışmaları 
ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.

tyalıiıabı iireticileti, İngiltere nazarına cılıarına yaraca t
Deri ürünleri ihraca 
tının yüzde 56'sını 
tek başına gerçek 
leştiren, 2018 
yılında 260 milyon 
çift ayakkabı ihraç 
ederek 1 milyar 
dolar dövizi 
Türkiye'ye 
kazandırmayı he 
defleyen ayakkabı 
ihracat çılan, 2019 
yılından itibaren 
Ingiltere pazarında 
daha aktif olmayı 
hedefliyor. 
MOSKOVA Euro 
Shoes Collection 
Fuarına Türkiye Milli 
Katılım Organizas 
yonu yaparak Rus 
ya'ya ayakkabı 
ihracatını yüzde 
102 arttıran Ege 
Deri ve Deri Mamul
leri İhracatçıları 
Birliği, benzer 
başarıyı İngiltere'nin 
en önemli moda

fuarlarından olan 
Moda UK ile In
giltere, Galler, İr
landa ve Iskoçya'yı 
kapsayan Birleşik 
Krallık pazarında 
yakalamak istiyor. 
Ege Deri ve Deri Ma
mulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Ku
rulu Başkanı Erkan 
Zandar, ayakkabı ve 
saraciye ürünleri 
ihraç eden üyeleriyle 
bir araya geldiklerini 
toplantıda, In
giltere'nin Birming
ham kentinde

düzenlenen Moda 
UK fua rina katılım 
isteğinin öne 
çıktığını ifade etti. 
Moda UK Fuarının 17 
yıldır devam ettiğini, 
yılda 2 kez kapılarını 
açtığını, 45 farklı 
ülkeden 10 bin zi
yaretçiyi ağırladığı 
bilgisini paylaşan 
Zandar, "Aksesuar, 
ayakkabı ve çocuk 
ürünlerinin yoğun 
olarak sergilendiği 
fuara dünyanın 
önemli markaları 
özel koleksiyonlar 

ile katılım gösteriyor. 
Moda UK Fuarı, ken
dini kanıtlamış bir 
fuar. Ağustos ve 
Şubat döneminde 
yılda 2 kez düzenle
nen fuarın, 5-7 
Ağustos 2018 tarih
leri arasında 
gerçekleşen yaz 
dönemine katılarak 
gözlemlerde bulun
duk. Fuarın kış 
dönemi 17-19 Şubat 
2019 tarihlerinde 
gerçekleşecek. 
Ağırlıklı olarak 
Birleşik Krallık 
alıcılarına hitap eden 
fuara milli katılım or
ganize ederek bu 
pazarda daha aktif 
olabileceğimizi 
düşünüyoruz" dedi. 
İNGİLTERE 
AYAKKABI 
FEDERASYONU 
BAŞKANI JOHN 
SAUNERS DE

GELİYOR 
Ekim ayında İzmir'de 
düzenlenecek Brexit 
semineri için In
giltere Ayakkabı 
Federasyonu 
Başkanı John Saun
ders de Türkiye'ye 
gelecek. Saunders 
ile iki ülke arasında 
ayakkabı sektöründe 
iş birliği olanakları 
masaya yatırılacak. 
Saunders'in 
İzmir'deki ayakkabı 
üretim tesislerini zi
yareti program
lanacak ve Türk 
ayakkabı sektörünün 
İngiliz markaları için 
potansiyel partner 
olduğu gösterilecek. 
Türkiye'nin deri ve 
deri mamulleri 
ihracatı 2018 yılının 
Ocak- Ağustos 
döneminde yüzde 
11 'lik artışla 1 milyar 
145 milyon dolara 

yükseldi. Ayakkabı 
ihracatı 639 milyon 
dolarlık tutarla ilk 
sırada yer alırken, 
deri post ihracatı 
189 milyon dolar, 
deri konfeksiyon 
ihracatı 174 milyon 
dolar oldu. Saraciye 
sektörü ise; 142 mi
lyon dolarlık ihracatı 
hanesine yazdırdı. 
2018 yılının Ocak- 
Ağustos döneminde 
İngiltere'ye yapılan 
ayakkabı ihracatı 15 
milyon 761 bin dolar 
olurken, saraciye 
ürünleri ihracatı ise; 
12 milyon 644 
bin dolar olarak 
kayıtlara geçti. Moda 
UK Fuarına katılmayı 
hedefleyen ayakkabı 
ve saraciye sektör
lerinin Ingiltere'ye 
toplam ihracatı 28 
milyon 405 bin 
dolara ulaştı.
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GemlilısıiBr U19 ligin ilt yansını kawnsiz geçti

Gemlikspor U19 gali
biyet serisine ara 
vermeksizin devam 
ediyor. Sahasında ve 
deplasmanda 
topladıkları puan
larla ligde dikkat 
çeken Gemlikspor,

sahasında ligin 2. 
sırasında bulunan 
İznik Elbeyli’yi 
ağırladı.
Maçın ilk yarısı 
iki takımın karşılıklı 
ataklarıyla başladı.
İznik Elbeyli’den 10

numaralı Furkan 
defansın arkasına 
sarkarak, kalecinin 
üstünden topu 
aşırtmasına rağmen 
Gemlikspor defansı 
topu kale çizgisin- < 
den çıkartarak

gol olmasını önledi. 
Gemlikspor Sait- 
can’a ceza sahası 
içerisinde yapılan 
faul sonrası penaltı 
kazandı ama penal 
tiyi gole çeviremedi. 
İlk yarı karşılıklı

gol olmadı ve 
0-0 bitti, ikinci 
yarıda ise Gemlik
spor maça üstün 
lüğünü koyarak 
Mustafa ve Saitcan 
‘ın golleriyle 2-0 
maçtan galip ayrıldı.

Gemlikspor 
haftaya Gemlik 
Gençlerbirliğiyle 
karşılacağı maçı 
Gençlerbirliği 
ligden çekildiği için 
ilk yansı namağlup 
22 puanla bitirecek.

Kombine bilet satış işlemi sona erili
Bursaşpor'da iki 
bölüm halinde 
satışa çıkarılan 
kombine 
biletlerde satış 
işlemi önceki 
gece yansı 
sona erdi.
İlk etapta toplam 
17 bin 262 adet 
satılan kombine 
lerde taraftarın

isteği üzerine 
başlatılan ikinci 
etapta hedeflenen 
20 bin satış 
rakamına 
ulaşılamadı. 
İkinci kez satışa 
çıkarılan kom- 
binelerde toplam 
901 adet satış 
gerçekleşti. 
Böylece Bursa

spor'un bu sezon 
sattığı kombine 
bilet rakamı 18 
bin 163 oldu. 
Yeşil Beyazlı 
kulübün bu 
satışlardan . 
kasasına toplam 
da 7 milyon 
198 bin TL 
nakit girişi 
sağlandı.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALISİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAF*BİHDEM SATILIK

05353Î818 00

KAŞEDE DEHLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamızGemJik Körfez - Güler Ajans
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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı
İstanbul Büyüksehir 
Belediyesi'nce (İBB) 
kurulan ve İstanbul 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nce kullanılan 
Elektronik Denetle 
me Sistemi (EDS) 
çerçevesinde, kam
erayla tespit edilen 
ihlallere ilişkin ke
silen trafik cezala 
nmn kapsamı 
genişletildi.
Alınan bilgiye göre, 
mevcut kural ihlal
lerine yenileri ek
lendi ve uygulanma 
sına da başlandı. 
Artık, hız yapan 
veya kırmızı ışıktan 
geçtiği tespit edilen 
bir sürücüye, eğer 
bu sırada emniyet 
kemeri takmadan 
araç kullanmış ve 
aynı zamanda cep 
telefonuyla konuş 
muşsa birden fazla 
ceza kesiliyor.

Araç sürücülerinin 
yanı sıra, motosiklet 
kullanıcılarının da 
benzer kural ihlali 
yaptıkları ve kask 
takmadıktan 
belgelenmişse ceza 
yazılıyor.
Trafik kazaları sonu
cunda meydana 
gelebilecek can ve 
mal kayıplarının ön
lenmesi hedefiyle 
tasarlanan EDS, 
kameralar aracılı 
ğıyla sürücülerin 
trafik ihlallerini 
tespit ediyor. EDS'- 
lerin yanı sıra İstan
bul İl Emniyet 
Müdürlüğü'ünün 
Trafik İzleme ve 
Plaka Tanıma Sis
temi kameraları bu
lunuyor. EDS, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan kuruldu. İl Em
niyet Müdürlüğü ile

yapılan protokol ile 
işletilmesi emniyet 
birimlerine bırakıldı. 
EDS Kontrol 
Merkezi Küçükçek- 
mece'de bulunuyor. 
Sistem çerçeve 
sinde tespit edilen 
ihlaller, EDS Kontrol 
Merkezine iletiliyor 
ve burada kurallara 
uymadığı belgele
nen araçların sahip
lerine gerekli cezai 
işlemler emniyet

personeli tarafından 
uygulanıyor.
Hali hazırda İstan
bul'da, 159'u kırmızı 
ışık, 97'si emniyet 
şeridi, 41'i ortalama 
hız, 21'i ters yön, 
92'si park, 16'sı 
tramvay yolu, 9'u 
ofset tarama, 3'ü 
yaya geçidi, 6'sı 
dönüş yasağı ihlal 
tespiti yapan ve 11'i 
de mobil olmak 
üzere 455 kamera 

aracılığıyla trafikteki 
kural ihlalleri tespit 
ediliyor. EDS ile 
kural ihlali yaptığı 
belirlenen 
sürücülere çeşitli 
para cezaları ver
iliyor. Ortalama hızı 
aşana 235, trafik 
ışıklarının bulundu 
ğu yerlerdeki ofset 
tarama bölgesini 
geçene 108, tram
vay yoluna girene 
108, dönüş yasa 

ğına uymayana 108 
ve emniyet şeridini 
ihlal edenlere 235 
lira ceza kesiliyor. 
Diğer kuralları ihlal 
edenlere de yine 
farklı oranlarda 
cezai işlemler 
uygulanıyor. 
Sistem çerçeve 
sinde kamerayla 
tespit edilen ih
lallere ilişkin ke
silen trafik 
cezalarının kapsamı 
genişletildi. Yeni 
uygulama İstanbul 
genelinde başladı. 
EDS Kontrol 
Merkezi'nde bu ne
denle daha fazla 
yoğunluk yaşanıyor. 
Çünkü trafikte kural 
ihlalini yaptıkları 
tespit edilen 
sürücülere aynı 
anda birden fazla 
para cezası 
veriliyor.

iSKUR'a gelen anneye günlük 70 Tl
Iş’te Anne Projesi 
ile kadınlar anne 
olduktan sonra da 
iş hayatına hazırla 
nacak. Mesleki 
eğitim kursları veya 
işbaşı eğitim 
programına katılan 
annelere günlük 70 
TL ödenek verile
cek. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı geliştir 
diği Iş’te Anne Pro

jesi ile kadınların 
anne olduktan 
sonra da annelik 
sorumluluğundan 
feragat etmeden 
işlerini yapabilme 
lerini sağlayacak bir 
dizi projeyi gün
demine aldı. Bakan 
hk, anneleri iş gücü 
piyasasına kazan 
dıracak projeden 
yararlanan kadınla 
ra her gün için 70

TL tutarında cep 
harçlığı verecek. 
Bakanlık, kooperati
flerden sorumlu ku
rumlar bünyesinde 
‘Kadın Kooperati
fleri’ birimleri kura
cak. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Züm
rüt Selçuk, kadınları 
aileleri ile iş hayatı 
arasında kalmaktan 
kurtaracak, onların 

iş hayatını kolaylaş 
tıracak yenilikçi 
çözümler üretmeye 
devam ettiklerini 
söyledi. Hayata 
geçirecekleri proje 
ile çalış mak isteyen 
anneleri iş gücü 
piyasasına kazan 
dıracaklannı anla
tan Bakan Selçuk, 
Bakanlığın uygula
maya koyacağı Iş’te 
Anne Projesi ile

kadınların hem 
çocuklarının hem 
de işlerinin başında 
olmasını sağlaya 
caklarını dile ge
tirdi. IŞKUR’un çalış 
mak isteyen kadınla 
rı mesleki eğitim 
kursları veya işbaşı 
eğitim programla 
rina yönlendire 
ceğini anlatan Sel 
çuk, projeden yarar
lanan kadınlara kur 

sa veya programa 
devam ettikleri gün
ler için günlük 70 
TL tutarında cep 
harçlığı ödeyecek
lerini belirtti. Sel 
çuk, ayrıca eğitim 
süresince katılım 
cılann iş kazası ve 
meslek hastalığı ile 
genel sağlık 
sigortası primlerinin 
de karşılanacağını 
söyledi.
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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 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md, 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

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 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

Pamukkale
DENİZ UÇAâl
Pegaaus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
SOzer Turizm 
KanbaroOlu-Eaadaş

Kamil Koç

612 OO 26
613 66 13

613 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

HASTANELER
nam cgıııııı muu.
İŞ-KUR 513 7166

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Heat.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE__________
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

5134521-23
513 45 20

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
5134521-182 
51345 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTODÜSÜ

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
i DO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5132394

VAPUR- FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

61» 30 33

913 O1 03

Gemlik Körfez
GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 6182 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yaymcılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMUK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHIİIIİIHHH
VENÜS SİNEMASI 

İNANILMAZ AİLE 2 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
FACİA ÜÇLÜ 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
SİCCİN5

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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OzvVilvk
YAŞAMIN İÇİNDE

7 - 26 Eylül tarihleri arasında

100 ve Üzeri

₺V0 ve Üzeri
Kırtasiye Alışverişlerinde Kullanılmak Üzere

indirim kuponu

Katılım Koşulları:
7-26 Eylül 2018 tarihleri arasında Özdilek Departman Mağaza, Hipermarket, Kafe Safahat ve Safahat Lokantası’ndan tek seferde 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılacak her 100 TL’lik 
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018’dir. Kazanılan ayrı 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.
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NEjlMialMâM»
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yasakçı kafa
Cumartesi günü, Banş’ın yüksek 

öğrenime başlaması nedeniyle bannak 
sorununu çözmek için Istanbuldaydık.

Gecenin bir saatinde facebook’a bir 
göz attım.

Giresunlular eski dernek başkanı 2 
fotoğraf paylaşmış. Derneğin tam karşı 
sındaki demir korunaklann yanına ilginç 
bir tabela asılmış. Tabelada, "Dikkati Bu 
alanda oturmak yasaktır. Tesbiti halinde 
yasal işlem uygulanacaktır. Gemlik 
Belediyesi”yazılıydı.Yasak işlem nedir. 
Ceza yazmak. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi 
belde belediyeleri 
ile köylerin 
mahallelere 
dönüştürülerek 
belediyelere 
bağlanmasından 
sonra buralardaki 
mülklerin ilgili 
belediyelere 
devredilmesi 
sonucu Gemlik 
Belediyesi bu 
mülklerin büyük 
çoğunluğunu 
satarken, satama 
yıp yıllarca

işletmediği
Umurbey Belediye
Düğün Salonu

ile Kurşunlu 
Mahallesi’nde 
bulunan

3 arsayı da 
satışa çıkardı. 
Haberi sayfa 2'de

ItlillRitreMMıln Giresunlular Kültür ve Dayanışma Demeği’nin 
, ■ ■ "■ I». " bulunduğu lokalin karşısına Cumartesi günümuinsin taalaaılmuiH Ma
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Akademi 
kapsamında, 
üyelerinin iş ve 
bireysel gelişimini 
desteklemeye 
devam ediyor. 
Bu kapsamda

ABİGEM'in dene 
yimli eğitmenle 
rinden Ömer 
Bağcı'nın sunu 
mu ile eğitimi 
uygulamalı 
olarak başladı. 
GTSO ilgililerinden 
alınan bilgilere 

göre, eğitim 
süresince;
•Bilgi çalışanlarının 
raporlama beceri
lerini geliştirme 
•Excel'de kısa 
yolları verimli 
kullanma 
•Grafikler ve özet 

tablolar ile etkili 
rapor sunumları 
hazırlayabilme 
•Formüllerle özet 
raporlar hazırlaya 
bilme
•Excel veri analiz 
araçlarını etkin 
olarak kullanabilme 

gibi konular işlendi. 
Kursa katılanlar 
kurs bitiminde 
katılım belgesi 
almayı hak 
kazandı.
Yapılan açıklamada 
GTSO olarak üyeleri 
iş ve bireysel 

gelişimlerini 
desteklemeye 
devam edileceği bu 
nedenle ihtiyaç 
duyulan konularda 
yeni eğitim 
programlan düzen
lenerek kurslar 
açılacağı belirtildi.

Belediye mülklerini satmam sürdürüyor
Gemlik Belediyesi 
belde belediyeleri 
ile köylerin mahal
lelere dönüştü 
rülerek belediyelere 
bağlanmasından 
sonra buralardaki 
mülklerin ilgili 
belediyelere 
devredilmesi 
sonucu Gemlik 
Belediyesi bu mülk
lerin büyük çoğun 
luğunu satarken, 
satamayıp yıllarca 
işletmediği 
Umurbey Belediye 
Düğün Salonu ile 
Kurşunlu Ma- 
hallesi’nde bulunan 
3 arsayı da satışa 
çıkardı.
Gemlik Belediyesi 
internet sayfasında 
yapılan ihale duyu
rusunda, Umurbey 
Belediyesindeyken 
kullanılan, daha 
sonra da ihale ile 
özel kişileri kirala 
nan düğün salonu 
ve bahçesi yarın 
saat 9.oo da açık 
arttırma usulu ile 
satılacak.

Gerekli belgeleri 
tamamlayanlar, 
ihale saatinden 
önce dosyaları ihale 
komisyonuna 
vermeleri gerekiyor. 
Umurbey Mahallesi 
8892 parselde bulu
nan 2 bin 825,95 
metrekare arsada 
bin 355 metrekare 
kapalı alanı bulunan 
düğün salonunun 
ihalesi Belediye 

binasının Kent Kon
seyi toplantı salo
nunda yapılacak.
İhaleye katılmak 
isteyenlerin 67 bin 
500 lira geçici 
teminat yatırmaları 
gerekiyor. 
Ote yandan, 
9 Ekim 2018 günü 
Kurşunlu Ma
hallesinde bulunan 
3 arsa da satılacak. 
Bunun için ihale 

ilanı gazetelere ve 
belediye internet 
sayfası ile MEKAP 
da yayınlandı. 
Birinci ihale saat 
9.oo da Kent Kon
seyi Toplantı Sa- 
lonu’nda satış 
komisyonu huzu
runda yapılacak. 
Bu ihale de 1181/10 
ada/parseldeki 
117.94 metrekare 
arsa 50 bin lira,

151/112 ada 
parseldeki 340.95 
metrekare arsa 140 
bin liradan tahmini 
bedelle, 258/5 ada 
parseldeki 239.84 
metrekare arsa 96 
bin lira tahmini 
bedelle satışa 
çıkarılacak.
SATILMADIK BİR 
ŞEYLERİ 
KALMAYACAK 
Gemlik Belediye

sine belde ve 
köylerden geçen 
Küçük Kumla’da 
benzinlik 2.5 milyon 
liradan, 
İlçe çıkışı Atate- 
pe’de otel arsasını 
4 milyon 500 bin li
radan, Orhangazi 
yolundaki zeytin 
işleme deposu ve 
işyerlerini 2 milyon 
500 bin liradan 
şattı.
Öte yandan, köyden 
mahalleye dönüşen 
yerlerdeki köy 
mallarının büyük 
çoğunluğunu da 
bir bir sattı. 
Satamadığı tek 
kıymetli yer, En- 
gürücük Mahallesi 
sınırlarında 4.5 mil 
yon lira muhammen 
bedelli bir arsası 
kaldı.
Gemlik Belediye- 
si’nin en büyük 
değerli hissesi olan 
GEMORT hisseleri 
ise 2016 yılı so
nunda Yılport 
A.Ş.ye 103 milyon 
liradan satıldı.

cebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Btırsa'da otoparkta yakalandılar!
İnegöl'de yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda Ti kadın 3 
kişi gözaltına alınır 
ken, yüklü miktar 
da uyuşturucu ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Şube ekiplerini 
uyuşturucu madde 
ticareti yapan

şahıslara yönelik 
harekete geçti. 
İnegöl AVM arkasın 
daki otoparkta 
duran ve içerisin 
de 3 kişinin 
bulunduğu 
16 GS 290 plakalı 
araçtan şüphelen! 
lerek arama yapıldı. 
Araçta ve şahıslar 
üzerinde yapılan 
aramada 162 gram

metamfetamin, 1.29 
gram esrar, bir adet 
ruhsatsız tabanca ve 
4 mermi, bir hassas 
terazi ve 22 bin lira 
para ele geçirildi. 
Araçta bulunan 
Emre C., Ayşegül E. 
ve idris G. gözaltına 
alındı. Araç em
niyete çekilirken, üç 
kişi adliyeye sevk 
edildi

Otomobille çarptım kadını dövdü!
İnegöl'de otomobili 
ile çarpıp yere düşür 
düğü Ayşe M.'yi (32), 
yavaş gitmesi 
konusunda kedisini 
uyarınca dövdüğü 
iddia edilen, Uğur P. 
(35), mahkemce tu
tuksuz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Uğur P.'nin 
ifadesinde kastının 
olmadığını Ayşe 
M.'den özür dilediği 
ni söylediği belirtildi. 
İnegöl ilçesi Yenice 
Mahallesi Şehitler 
Sokak'ta dün, Uğur

P. yönetimindeki 16 
JZ 645 plakalı oto
mobil, aynasıyla 
Ayşe M.'ye (32) 
çarptı. Ayşe M. yere 
düştü. Uğur P., iddi
aya göre dikkatli 
olması için kendisini 
uyaran Ayşe M.'yi 
araçtan inip dövdü. 
Ayşe M., polisi ara 
yıp şikayetçi oldu, 
Uğur P.'nin aracının 
plakasını verdi. 
Belediye Kavşağı'n 
da önlem alan poll's, 
Uğur P.'ye 'dur' 
ihtannda bulundu.

Ancak Uğur P. yolu 
na devam edince, 
polis havaya ateş 
açtı. Otomobil, 
sıkışan trafikte 
yavaşlayınca Uğur 
P., etkisiz hale geti 
rilip gözaltına alındı. 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülen Uğur P., 
ifadesinde, ''Çarpa 
rak yere düşmesine 
neden olduğum 
kadına karşı kastım 
yoktu. Hem ondan, 
hem de polislerden 
özür diliyorum" dedi.

İşlemlerinin 
ardından bugün 
adliyeye sevk edilen

Uğur P., çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
adli kontrol şartıyla

tutuksuz yargılan 
mak üzere 
serbest bırakıldı.

Pes artık dedirten hırsızlık!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir fırında 
bulunan sadaka ku
tusunu çalan hırsız 
kayıplara karıştı. O 
anlar ise güvenlik 
kamerasına yansıdı. 
Olay Osmaniye Ma- 
hallesi'nde faaliyet 
gösteren bir ekmek 
fınnda meydana 
geldi. Fınna 
müşteri gibi giren

bir adam, 
tezgah üzerinde 
duran sadaka 
kutusunu alarak 
kayıplara karıştı. 
Sadaka kutusunun 
yerinde olmadığını 
fark eden çalışanlar 
işyerinin güvenlik 
kamera görüntü
lerini inceledi. Fırın 
işçileri, görün
tülerde bir adamın

sadaka kutusunu 
aldığını görünce 
polise ihbarda bu
lundu. Emniyet 
ekip leri güvenlik 
kamerası görüntü
lerinden yola çıka 
rak şahsın yakalan 
ması için çalışma 
başlattı. Sadaka 
kutusunda yakla 
şık 300 TL ol 
duğu öğrenildi.

Esini düğün sabahı katletti!
Bursa'da, resmi 
nikah yaptığı eşi 
Güllü Yurdoğlu'nu 
(21), düğün günü 
sabahı bıçaklayarak 
öldüren Metehan 
Yurdoğlu'nun (22) 
yargılanmasına 
devam edildi. Bursa 
1. Ağır Ceza Mahke 
mesi, sanık Mete
han Yurdoğlu'nun 
cezai ehliyetinin bu
lunup bulunmadığı 
yönünde rapor 
alınması için İstan

bul Adli Tıp Kuru- 
mu'na gönderil me
şine karar verdi. 
Olay, 3 Kasım 2017 
tarihinde Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesi Isabey Ma
hallesi İlkbahar 
Sokak'ta meydana 
geldi. Metehan 
Yurdoğlu, liseden 
tanıştığı Güllü 
Yurdoğlu'nu, kızın 
ailesinin evlenme 
lerine karşı çıkması 
üzerine kaçırdı. Çift, 

resmi nikahla 
evlendi. Metehan 
Yurdoğlu, nikah 
kıydıktan 4 ay 
sonra, düğün günü 
sabahı ailesiyle bir
likte yaşadıkları 
evde, tartıştığı eşi 
Güllü Yurdoğlu'nu 
16 bıçak darbesiyle 
öldürdü. Cinayetten 
bir süre önce bir 
arkadaşı ile eşini 
ormanlık alana 
götürüp ağaca 
bağlayarak bıraktığı 

da ortaya çıkan 
Metehan Yurdoğlu, 
tutuklandı.
Uyuşturucu madde 
kullandığı ileri 
sürülen Metehan 
Yurdoğlu'nun, 
Bursa 1'inci Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde 'yakın 
akrabayı öldürmek' 
suçundan 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
talebiyle yargılan 
masına devam 

edildi. Duruşmaya 
sanık Metehan 
Yurdoğlu, müşteki 
Güven Solak ve 
avukatları 
katı İdi. Olay, 3 
Kasım 2017 tari
hinde Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesi Isabey Ma
hallesi İlkbahar 
Sokak'ta meydana 
geldi. Metehan 
Yurdoğlu, liseden 
tanıştığı Güllü 
Yurdoğlu'nu, kızın 
ailesinin evlen
melerine karşı 
çıkması üzerine 

kaçırdı. Çift, resmi 
nikahla evlendi. 
Metehan Yurdoğlu, 
nikah kıydıktan 4 ay 
sonra, düğün günü 
sabahı ailesiyle bir
likte yaşadıkları 
evde, tartıştığı eşi 
Güllü Yurdoğlu'nu 
16 bıçak darbesiyle 
öldürdü. Cinayetten 
bir süre önce bir 
arkadaşı ile eşini 
ormanlık alana 
götürüp ağaca 
bağlayarak bıraktığı 
da ortaya çıkan 
Metehan Yurdoğlu, 
tutuklandı.
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Güne Bakış
Belediye Zabıtasının koyduğu yaşakl.ayıcı tabela Giresunlu vatandaşların 

sosyal medya üzerinde yayınlanınca, 1 saat sonra kaldırıldı

ıtunnasım ıtiııl ımm Mili
; WKadri GÜLERI 'kadri_guler@hotmail.com 

Yasakçı kafa
Bu bana, "Burada denize girilemez” 

levhalarını hatırlattı.
Ancak, o levhalar orada denize girmenin 

tehlike yarattığını, girildiği takdirde ölüm 
tehlikesinin bulunduğunu anımsatmak için 
konmuş uyarıcı ve doğru levhalar olduğu 
bilinir.

Koca Çarşı Deresinin bir tek Giresunlular 
Derneği önüne siz bu levhayı asarsanız, 
bunun bu dernek üyelerine konmuş bir 
yasak olduğunu açıkça belli eder.

Durmuş Uslu, kendi başkanlığı dönemin 
de belediyenin 3 kez demeğe para cezası 
için tutanak tuttuğunu, gerekçesinin ise, 
şikayet üzerine bu işlemin yapıldığı 
söylediklerini belirtti.

Derneğin kaldırıma sandalye masa 
koyduğu için cezaların kesildiğini söyledi.

Yan sayfadaki haberi okuduğunuzda 
göreceksiniz, Uslu Gemlik’te bir gerçeğin 
altını net olarak çiziyor. Belediye Zabıtası 
işine geleni veya belediyenin sevmediği 
kişilere baskı amacıyla ceza yazdığı aşikar.

Hangi sokak ve caddede kaldırım işgali 
yok.

İlçenin en önemli caddesi olan İstiklal 
Caddesi’nin hali ortada.

Bütün esnaf kapı önlerini işgal etmiş du
rumda.

Hele biri var ki bütün belediyeciler orayı 
kendine mekan yapmış. Hem ana caddeye 
masa koymuş, hem dere boyuna. Bu kadar 
vurdum duymazlık olmaz. Bunu kaç kez 
yazdım ama vatandaş Belediyeden ve par
tiden torpilli.
AKP eski yöneticisi olması yeterli torpil 

değil mi?
Masa sandalye yetmiyor bir de mısır 

satıyorlar caddede.
Bu iş yerine belediye kaç lira ceza yazdı 

bugüne kadar?
Nasıl yazarlar yahu, her gün orada otu- , 

rup, yiyip içiyorlar.
Aoahı utatfır. rahırida tiir nonet satıcısı 

var, yolda bir tane masası yok, İstiklal Cad
desinde Kral dönere! var, arası 10 metre bir 
tane masası yok, koyamıyorlar. Ama torpil
lide 7-8 masa ve çıkması var.

Benim bu şahıslarla hiçbir alıp vere me 
diğim yok. Ama yola masa konacaksa 
herkes koymalı, eşitlik olmalı adalet olmalı.

Bizim partiden diye esnaf ayrımı yapıl 
mamalı.

Durmuş Uslu bu tabelanın kasıtlı kon 
duğunu söylüyor. Başka türlüde 
düşünülemez.

Madem koydunuz, sosyal paylaşım dan 1 
saat sonra neden kaldırdınız?

Bu konuda kaldırın diyen kişinin Kültür 
Müdürü olması da tuhaf değil mi? Bu 
tabelada yazılan yazı ile Kültür Müdürlüğü 
görevlerinin ne ilgisi olabilir?

Vatandaşın derenin betonlarına 
oturmasını istemiyorsanız oralara oturma 
bankı koyun da vatandaş serinde otura
bilsin. Yasakçı kafa İle bir yere 
varamazsınız.

Gemlik Belediyesi 
tarafından Çarşı 
Deresi’nin Giresun
lular Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin bulunduğu 
lokalin karşısına 
Cumartesi günü 
Yasak levhası asma 
sini bazı vatandaş 
ların tepkisi üze 
rine bir saat 
içinde kaldırıldı. 
İlginç olay şöyle 
gelişti.
Çarşı Deresi Irmak 
Sokak’ta bulunan 
Giresunlular 
Derneği’nin karşı 
sındaki demir 
korkuluklarının 
yanına “Dikkat! Bu 
alanda oturmak 
Yasaktır. Tesbiti 
halinde Yasal işlem 
uygulanacaktır.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı” yazan 
bir tabela dikildi.
Bu tabelanın kasıtlı 
dikildiğini söyleyen 
Dernek Eski 
Başkanı Durmuş 
Uslu ve arkadaşları 
tabelanın önünde 
oturarak ofayı 
kınadılar ve face
book sayfasından 
yayınlayarak 
olayı kamuoyuna 
duyurdular.
Durmuş Uslu face- 
bookta yaptığı 
açıklamada, “Biz 
burada oturuyoruz 
saat lO.oo’a kadar 
buradayız. Gelin 
ceza yazın” diye 
paylaşımına birçok 
yorum yapıldı.
Bu paylaşımdan bir 
saat sonra ise bir 
zabıta memuru 
gelerek tabelayı 
sökmeye kalkınca 
vatandaşlar sök
türmedi, “Kim bu 
emri vermişse

gelsin o söksün” 
dediler.
Bunun üzerine, 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Müdürü 
Hüseyin Turhan 
Durmuş Uslu’yu 
arayarak yanlış 
asılmış, o nedenle 
kaldırılmasını ben 
istedim” açıklama 
sında bulundu.
Hüseyin Turhan ile 
Giresunlular 
Derneği Başkanının 
görüşmesi üzerine 
tabela kaldırıldı.

DERNEĞE 3 CEZA 
YAZILDI
Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma Der 
neği eski Başkanı 
Durmuş Uslu, 
Belediye zabıtası 
nın hiç yoktan yere 

kendi döneminde 
“Şikayet var” diye 
rek demek önüne 
masa sandalye kon 
duğu için haksız 
ceza yazıldığını 
belirterek, “Oysa 
ilçedeki tüm kahve
hane ve demeklerin 
büro ve işyerleri 
önünde masa ve 
sandalye konduğu 
nu herkes görüyor 
ve biliyor” dedi.
Uslu, şunları 
söyledi: 
“Gemlik Belediye 
si’nin Giresunlular 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneğine karşı 
bir hasmane tu
tumu var. Dere 
boyunca hiçbir yere 
böyle bir yasakçı 
tabela aşılmazken, 
neden bizim

demeğin karşısına 
bu tabela asıldı.
Bun da kasıt aran
maz mı? Bu konu, 
Belediye Başkanı 
nın bilgisi dışında 
yapılamaz. İstiklal 
Caddesindeki 
işyerlerinin nere 
deyşe tümü kapı 
önüne mallarını 
koyuyor.
Derenin köşesinde 
bir börekçi yolu 
işgal etmiş, 7-8 
masa koymuş ses 
çıkaran yok. Hatta 
zabıta ve Belediye 
Meclis üyeleri, 
Başkan ve zabıta 
orada oturup 
börek yiyorlar. 
Yanındaki dönerci 
nin, cadde üzerin 
deki dönercilerin 
neden caddeye 
koyduğu bir tek 
masa yok?
Zabıta bunları 
görsün, kanuni 
işlem bunlara 
yapılsın. Bizim 
derneğin karşısına 
konan yasaklayıcı 
tabela bizi ere 
karşı yapılmış bir 
işlemedir. Neden 
dere boyunda 
başka yerlere 
konmadı, neden 
benim paylaşımım 
dan bir saat sonra 
kaldırıldı.” dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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av, CEHGll GÖRAL MAKALE YARIŞMASI 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİMİ BULDU

Av. Cengiz Göral 
Makale Yarışması 
ödülleri törenle 
sahiplerine verildi 
Bursa Barosu’nun, 
3 Temmuz 1979 
tarihinde öldürülen 
Av. Cengiz Göral 
anısına ilk kez 
düzenlediği makale 
yarışmasında dere
ceye girenlere ödül 
leri törenle verildi. 
Bursa Barosu 
BAOB Hizmet Bi 
rimi’nde bulunan 
Av. Özgür Aksoy 
Konferans Sa- 
lonu’nda gerçek 
leştirilen törene, 
Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gür 
kan Altun, yönetim 
kurulu üyeleri, 
Uludağ Üniver
sitesi Hukuk Fakül
tesi Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Çağdaş 
Gazeteciler Derne 
ği Bursa Şubesi 
Başkanı Aykut 
Güngör, Av. 
Cengiz Göral’ın 
eşi Ayhal Göral,

salona adı verilen 
Özgür Aksoy’un 
eşi Avukat Çiğdem 
Almak Aksoy 
katıldı. Bursa 
Barosu Baş kanı 
Av. Gürkan Altun, 
ödüllerin hemen 
ardından ruhsat 
alacak genç 
avukatlara da atıfta 
bulunarak “Cengiz 

Ağabeyimizin de 
hayal ettiği hukuk 
ve demokrasi üze 
rine kurgulanmış 
bir geleceği içeren 

anlamlı bir atmos
ferdeyiz. Genç 
meslektaşlarımızın 
da hukuka ve 
demokrasiye ve 
recekleri katkı 
son derece 
önemli” dedi.
Ayhal Göral ile 
Çiğdem Almak 
Aksoy ve minik 
oğlu Civan’ın da 

salonda olduğunu 
hatırlatan Altun, 
“Onların da burada 
olması bize ayrı 
gurur ve sevinç 

veriyor. Göral ve 
Aksoy’u anmalar 
sırasında, geçtiği 
miz yıllarda elim 
bir olayda kaybetti 
ğimiz bir meslekta 
şımızı daha 
hatırladık. Murat 
Karaman aynı za
manda bir fotoğraf 
düşkünüydü. 
O’nun anısına da 

yakında bir fotoğ 
raf yarışmamız ola
cak. Nasıl ki aile 
mizde kaybettikle 
rimizi hatırlıyorsak,

Bursa Barosu 
Ailesi olarak da 
kaybettiklerimizi 
hatırlamayı, anıla 
rını yaşatmaya 
.gayret ediyoruz” 
diye konuştu.
Altun daha sonra 
yarışmaya katılan 
ve dereceye giren
lere teşekkür etti. 
Sırasıyla ödüller 
verildi. Yarışmanın 
birincisi BursalI 
Gazeteci Fırat 
Yılmaz’ın ödülünü 
Ayhal Göral verdi.

İkinci İstanbul’dan 
Av. Çiğdem Koç, 
ödülünü Çağdaş 
Gazeteciler 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı 
Aykut Güngör’den, 
üçüncü Hukuk 
Fakültesi 
Öğrencisi 
Mustafa Gümüş de 
Uludağ Üniver
sitesi Hukuk 
Fakültesi Kurucu 
Dekanı Prof. 
Dr. Doğan 
Şenyüz’den aldı. 
Av. Dilay 
Kuşoğlu’na man
siyon ödülünü 
Bursa Barosu 
Başkanı Av. 
Gürkan Altun 
verdi. Altun 
ayrıca dereceye 
girenlere, Cengiz 
Göral’ın Gemlik 
Körfez Gazete
sinde yayın 
lanan makalelerini 
içeren “Demok 
rasi Adına” 
adlı kitabın ilk 
baskısından 
hediye etti.

Waift palamut bolluğu! 5 The ge riledi
Karadeniz'de, 1 
Eylül'de av yasağı 
nın sona ermesiyle 
"Vira bismillah" 
diyen balıkçıların avı 
sürüyor. Bu yıl 
Karadeniz'de 
bolluğu yaşanan 
palamutun tanesi 5 
liraya geriledi. 
Denizlerde av yasağı 
1 Eylül itibarıyla 
sona ererken, balık 
çılann Karadeniz 
sularına bıraktığı 
ağlar, palamutlarla 
doluyor. Balıkçı 
tezgahlarında pala

mut bolluğu 
yaşanıyor. Av sezo
nunun ilk haftasında 
tanesi 12,5 ile 15 lira

arasında satılan 
palamutun fiyatı 5 li
raya geriledi. Sinop 
açıklarında avlanan

Karadenizli balıkçılar 
da limana dolu 
kasalarla dönüyor. 
Balıkçı Adnan Demir,

tezgahların çeşit 
çeşit balık tür 
teriyle doldu 
ğunu belirterek, 
"Vatandaşlarımız 
istedikleri balıkları 
çok uygun fiyatlara 
alabiliyorlar. 
Palamut tanesi 5 
liradan alıcı 
buluyor. Barbunya 
gibi balık kilogramı 
15 liradan satılıyor. 
Çok şükür deniz bu 
av sezonunda 
bereketli. Deniz suyu 
sıcaklığı düştükçe 
daha da artacaktır.

Palamut avının 
birkaç ay daha 
bollaşarak devam 
etmesini arzu 
ediyoruz. Çünkü 
palamut maddi 
açıdan en çok 
kazandıran balık 
türleri arasında. 
İnşallah hamsi de 
bol olacak.
Deniz verdikçe 
hem vatandaş 
ucuz balık 
yemeye hem 
de biz daha çok 
kazanmaya devam 
edeceğiz" dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GOl-ER ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK _____

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
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TEKNOFEST'e Bursa damgası
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye 
Teknoloji Takımı (T3) 
Vakfı ve İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından organize 
edilen, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile 
bilim merkezleri ve 
paydaşları 
tarafından destekle
nen Türkiye'nin ilk 
havacılık, uzay ve 
teknoloji festivali 
TEKNOFEST renkli 
görüntülere sahne 
oldu. İstanbul Yeni * 
Havalimam'nın ev 
sahipliği yaptığı 
festivalde kurum, 
kuruluş ve firmaların 
"milli teknoloji 
hamleleri" görücüye 
çıktı. Türkiye'nin 
dört bir yanından 
ziyaretçi akınına 
uğrayan festivale, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi'nin

standı damgasını 
vurdu. "Ayakları yere 
basmayan festival" 
sloganıyla duyurulan 
programda Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nin stant ve 
kendi ürettiği deney 
düzenekleri zi
yaretçilerden ilgi 
gördü. Bursa BTM 
standını ziyaret 
edenler, deney 
düzeneklerini

tecrübe etmenin 
yânı sıra merkezin 
organizasyonları ve 
faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, TÜBİTAK 
ve BTSO iş birliğiyle 
yapımı devam eden 
Türkiye'nin ilk uzay 
ve havacılık temalı 
girişimi, Gökmen 
Uzay Havacılık ve 
Eğitim Merkezi'nin

(GUHEM) Bursa BT- 
M'nin standında yer 
alan maketi de bilim 
severlerin ilgisini 
çekti.
Gençlerin kendi 
teknoloji projelerini 
geliştirmesi ve 
üretmelerinin 
hedeflendiği festivali 
önemsediklerini 
ifade eden Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi Genel Koor

dinatörü Fehim 
Ferik, Bursa BTM'ye 
gösterilen ilginin 
kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi. BTM 
Exhibit markasıyla 
tamamen yerli ve 
milli sermaye ile 
ürettikleri deney 
düzeneklerinin fes 
tivalde ilgi odağı 
olduğunun altını 
çizen Ferik, "İstan
bul havacılık, uzay 
ve teknoloji festivali 
TEKNOFEST, ülke 
mizin geleceğini 
emanet edeceğimiz 
gençlerimiz için 
önemli bir fırsat. 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yerli ve 
millî üretim modeli 
doğrultusunda millî 
teknolojiyi hedef 
liyor, yerli deney 
düzenekleri ve ser 
gilerimizle şehir 
ekonomimize

katkıda 
bulunuyoruz. 
TEKNOFEST'te de 
gördük ki, Bursa 
BTM, ürettiği de 
ney düzenekleri, 
bilimsel sergi 
alanları ile 
Türkiye'ye örnek 
oluyor. Ülkemizin 
millî teknoloji he 
defi doğrultusunda 
Bursa BTM'ye gös
terilen ilgi doğru 
yolda olduğumuzu 
ispatlıyor. Böylesine 
mükemmel bir 
organizasyonun 
gerçekleşmesini 
sağlayan başta 
Türkiye Teknoloji 
Takımı (T3) 
Vakfı Mütevelli 
Başkanı Selçuk 
Bayraktar olmak 
üzere ve emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyo 
rum" diye 
konuştu.

Bursa'ya iki dev yatırım
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından BTSO 
Eğitim Kampusu'na 
inşa edilen cami ile 
TOBB ve Bursa 
Valiliği'nin katkıla 
rıyla yapılan 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi törenle 
hizmete açıldı. 
Atıcılar'da bulunan 
BTSO Eğitim Vadis
indeki eserlerin 
açılışında konuşan 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbrahim 
Burkay, oda olarak 
bugüne kadar eğitim 
alanında yaptıkları 
yatırımlann toplam 
tutarının 600 milyon 
lirayı aştığını 
söyledi. TEKNOSAB, 
Gökmen Uzay_____

Havacılık ve Eğitim 
Merkezi, ile Model 
Fabrika, Bursa 
Teknoloji Koordi
nasyon ve Ar-Ge 
Merkezi (BUTEKOM) 

ile Bursa'yı yeni 
sanayi devrimine 
hazırlarken, genç 
kuşak için de güçlü 
bir gelecek inşa et
tiklerini dile getiren

Burkay, "BTSO 
MESYEB, BUTGEM 
ve Mutfak Akademi 
gibi Bursa'ya özel 
projelerle de nitelikli 
insan kaynağına 

katkılarımızı daha da 
artırıyoruz. Bu 
çalışmalarımızın 
yanı sıra ülkemizin 
ilk yüksek teknolojili 
endüstriyel üretim 
üssü TEKNOSAB 
içerisinde kuracağı 
mız BTSO Teknoloji 
Üniversitemiz de 
kentimizin gelecek 
vizyonuna hizmet 
edecektir" ifadelerini 
kullandı.
"Eğitim sistemini 
teknolojik değişim 
lere ve çağın ihtiyaç 
larına göre kurgu
larken içeriğini 
kadim kültürümüz ve 
ortak millî değerle 
rimiz üzerine inşa 
etmeliyiz" diyen 
Burkay, "Millî 
ekonomi ruhunun 

hakim olduğu 
bugünkü süreçte, 
eğitimin içeriğinin 
de millîleşmesi ve 
öğrencilerimizin 
ortak inanç ve 
ahlak değerleriyle 
yetişmesi di
namizmimizi de 
artıracaktır. Bizim 
hayâl ettiğimiz 2023, 
2053 ve 2071 he 
deflerinin mimarları 
bu okullarda yeti 
şen evlatlarımız ve 
onların değerli 
öğretmenleri 
olacaktır. Eğitim 
sadece bugüne 
değil, geleceğe de 
yatırımdır. Hayırla 
yad edilen bu 
yatırımlarda kay
betme riski yoktur" 
diye konuştu

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEH SATILIK 
0 535 37818 06

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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^SAATTE TESLİM EDİLİR
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Elektrik faturalarımla SMS dönemi haşladı
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru- 
mu'nun mayısta 
yaptığı düzenle
meyle elektrik 
sözleşmelerinde 
yeni bir döneme 
girildi. Abonelik 
süresi kısalırken 
ödenmemiş fatura 
için de artık SMS 
atılacak. Yeni 
düzenlemeden 
yararlanılması için 
tüketicilere iletişim 
bilgilerini güncel 
tutmaları yönünde 
çağrı yapıldı.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), geçtiğimiz 

mayısta Tüketici 
Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde 
değişikliğe gitmişti. 
Bu değişiklikle bir
likte elektrikte, 
abonelik 
sözleşmesinin aynı 
gün içinde 
tamamlanması 
ve ödenmemiş 
fatura bilgisinin 
aboneye SMS 
yoluyla iletilmesi 
gibi tüketicinin 
hayatını 
kolaylaştıracak 
düzenlemelere 
imkan tanınmıştı. 
Hatırlatma yapıyor 
Yönetmelikle bir-

likte yeni döneme 
girildiğini söyleyen 
CK Enerji Boğaziçi

1 Elektrik Genel 
Müdürü Halit Bakal, 
“Elektrik sözleşme 
si başvuru ve

elektriğin bağlanma 
süreleri kısaldı. 
Ayrıca tüketici her 
konuda anında bil
gilendin liyor. Artık 
unutulan ödenme 
miş fatura yüzün

den elektrik ke
silmiyor. Çünkü 
işlem yapmadan 
önce SMS’le tüketi
ciye faturası 
hatırlatılıyor” dedi. 
Bilgileri

güncelleyin 
Şirket olarak 4.5 
milyondan fazla 
tüketiciye hizmet 
verdiklerini dile ge
tiren Halit Bakal, 
şöyle devam etti: 
“Yapılan değişik 
sayesinde tüketici 
elektrik hizmetleri 
konusunda hemen 
her adımda bil
gilendiriliyor. Bu 
bilgi akışının yerine 
getirilebilmesi için 
gerekli olan teknik 
altyapımız hazır. 
Ancak; tüketicilerin 
de iletişim bilgilerini 
güncel tutmaları 
gerekiyor."

Kiradan kurtulmak için yeni ev alana 2B Hin TL'lik destek!
Bankada birikim 
yapıp ilk evini alan
lara devlet katkısı 
verilmesi için 
başlatılan konut 
hesabında 13 bin 
vatandaşa ve 81 
milyon lira birikime 
ulaşılırken, desteğin 
artırılması ilgiyi de 
büyütecek. 5 yılda 
80 bin lira birik
tirene, devlet de 20 
bin lira ödeyecek 
Son dönemde artan 
faiz oranlarıyla bir
likte ev almak ciddi 
anlamda zorlaştı. 
Hal böyle olunca ev 
almak için sıkıntı 
çekenlere “devlet” 
destek vereceği 

açıkladı. Özellikle 
kiradan bir an önce 
kurtulmak ve kira 
öder gibi ev bor 
cu ödemek isteyen
lerin ilgi duyduğu 
ev fiyatları günden 
güne artarken 
bir yandan da 
kampanyalar 
vatandaşı mutlu 
etti. 2018 yılı 
itibariyle milyon
larca kişinin 
yararlanabileceği 
yeni ev alana devlet 
desteği ile ilgili 
ayrıntılar belli 
olmaya başladı.

YENİ EV ALANA 20 
BİN TL DESTEK

'Konut Hesabı ve 
Devlet Katkısı' 
uygulaması 
sayesinde ilk evini 
alacaklara devlet 
tarafından 20 bin 
TL’ye kadar katkı 
sağlanacak.
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan bir düzenle
meyle maksimum 
devlet katkısı tutarı 
da 15 bin liradan 20 
bin liraya yük
seltildi. Böylece 
konut hesabı açıp 
birikim yapanlar, ev
lerini aldıklarında 20 
bin liraya varan de
vlet katkısından 
yararlanabilecek. 
Peki kiradan kurtul» 

mak ye ilk evini 
almak isteyenler 
için devlet desteği 
şartları neler olacak

DEVLET KATKISI 
İÇİN ŞARTLAR 
NELER?

- Konut hesabı 
bankaların yurt içi 
şubelerinde TL 
cinsinden mevduat 
veya katılım fonu 
hesabı olarak 
açılabilecek.
- Konut hesabı 
kesinlikle ortak 
hesap olamayacak 
ve sisteme girenler 
birden fazla konut 
hesabı

açtıramayacak. 
Bununlar birlikte 
konut hesabına 
düzenli ödeme yap
mayanlar sistemden 
çıkarılacak 
- Ev almak için 
uygulamaya 
katılanlar aylık 
ödeme planında bir 
dönem içerisinde 
her ne sebep olursa 
olsun en fazla 3 
defa ödemeyi yap
mayabilecek.
- Aylık ödemelere 
ilişkin alt sınır 250 
lira, üst sınır 2 bin 
500 lira olarak belir
lendi. Fakat il
erleyen dönemde 
alt ve üst sınır

tutarının esnetilme 
si ön görülüyor.
- Konut hesabı açıp 
birikim yapanlar, ev
lerini aldıklarında 
en fazla 20 bin TL 
devlet katkısından 
yararlanabilecek.

İLK ÖDEMELER 
NE ZAMAN 
BAŞLAYACAK?

Uygulamanın 
başladığı Mayıs 
2016 tarihi dikkate 
alındığında, konut 
hesaplarında 
biriken paralara ilk 
devlet katkısı 2019 
senesinde öden 
meye başlayacak.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - GülerAjans
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye «0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95

i OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94H VAPUR-FERİBOT

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet M0d. 513 10 28

1 
K

OTOBÜS

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

ULAŞIM

R
Pamufcksls *12 <>O 26
DENİZ UÇAOl »13S»13
Fsflasus Akmfs Seyahat 614 ®3
METRO **2 12
Aydın Turizm 61 • 20 77
SOser Turizm 612 1O 72
Kanberoftlu-Esadas 614 46 4S

Kam N Koç 012 0133

DAĞITICILAR

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

IIIH 1 HASTANELER

h
 es

 ı Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİVE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

1 B TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Takel 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

' Manastır Taksi 517 33 94

11 Akcan Petrol B13 İO TO
MAR-PET 0-13 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 46
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Ksrfez
^OEMtliriN İLK 9ÜNLÛK Si YAS.İ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6183 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLERAJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

hhaan
VENÜS SİNEMASI
ORGANİK AŞK

18.30-20.45
DEHŞETİN 

YÜZÜ 
ir.3tf-K0iMtf.1a.- 

18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Katılım Koşulları:
7 - 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Özdilek Departman Mağaza, Hipermarket, Kafe Safahat ve Safahat Lokantasından tek seferde 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 TL İNDİRİM KUPONU hediye 
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılacak her 100 TL’lik 
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018’dir. Kazanılan ayrı 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade işlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.
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YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
XAVLAKI

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

W W
ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

MRK:UmurbeyMh.YalovaYoluCdrN:42 Gemlik,-BURŞA FABRİKAîUmurbeyMh.YalovaYoluCd.No:44 Gemlik-BURSA 0224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLALCAD. Şube 2: OKSİJEN 68tİSTANBULYÖNÜ Şubei :OKSÜEN68-İZMİRYÖNÜ | "1

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

Su Faturaları...
CHP İlçe Başkanı Cemil Acar basına 

yaptığı açıklamada, BUSKİ’nin su fatura 
lanndaki rakamları gündeme taşımış.

İyi de yapmış.
Her birimizin ev ve işyerine su fatura 

lan geliyor.
Bunlan incelediğimizde kullanılan su 

yun metre küpü, kademeleri, Su Bedeli, 
Atık Su Bedeli, Bakım bedeli, ÇTV Bede 
li, Katı Atık Su bedeli, Katı Atık Brt. Bede 
li gibi bölümlerin karşıIannda ödenecek 
paralar yazıyor Altında ise %8 ve % 18 
KDVrakamlan var.. Devamı sayfa 4’de

Kurşunlu Mahal 
leşi Muhtarı Hü 
şeyin Ormancı 
lar, “13 kilometre 
sahili ile Kum- 
saz’dan, Altın 
taş’a kadar sahi 
li, toplam 12 bin 
konutu olan 3 
mahalleyiz. Han 
gi çağda yaşadı 
ğımızı bile bilmi 
yoruz. 200 haneli 
komşu mahalle 
miz de doğalgaz 
var, bizde yok.” 
diyor. Gençali 
Mahallesi muhta 
n Mürüvet Gü

nay ise, “Bizim 
mahallemizde 7 
bin 60 abonemiz 
var ve bu gün

den güne artıyor. 
Buradaki esnaf 
da hep tüplerle 
işlerini yürütme

ye çalışıyor. Bu 
sıkıntının gideril 
meşini istiyo 
ruz.” dedi. 2’de

ICKlMııMntann ralarda vergi oranlarının ve bir takım giderlerin 
m gerçek rakamlardan kat kat uzak olduğunu,

inikli dltinild P7İİIY1GCIH faturaların belirli bir metreküpten sonra ke-JİIMI IIIIIIIIM utlIllluOIII silmesi gerektiğini vurguladı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

TRAFİK SİGORTASI w\\
SAĞLIK KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI

«Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. ishkialCOorSZ/AGENLiK., 
«Şube : Dr, Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: H/B GEMLİK '

K erdogansaglik@hotmail.com

SİG0RT9CILIK

+905324143628
+902245122239
+902245122238
+908503042239

A • İDRAR TAHLİLİ 
İKAN TAHLİLİ 
«RÖNTGEN 

W J «ULTRASON 
aK. * UCUZ mama
W • KISIRLAŞTIRMA 

HANVET »OPERASYONLAR 
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: O 2245135152GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, faturalara gelen zamlar ve ekstra ödemelerin milletin boynunu büktüğünü söyledi.

lHf,lill8iMfiıiyıalaı^ialiı^{iilııi8sir
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, BUSKİ’ye 
faturalarla ilgili 
serzenişte bulundu. 
Faturalarda vergi 
oranlarının ve bir 
takım giderlerin 
gerçek rakam 
lardan kat kat 
uzak olduğunu 
ifade eden Acar, 
faturaların 
belirli bir metre 
küpten sonra ke
silmesi gerektiğini 
vurguladı.
Son zamanlarda 
faturalara gelen 
zamlar ve ekstra 
ödemeler mil
letimizin boynunu 
büküyor diyerek

konuşmasına 
başlayan Acar, 
“BUSKİ tarafın 
dan bir fatura 
gönderilmiş. Fatu
radaki rakamlarla 
gerçek hayattaki 

rakamlar bir
birinden çok uzak 
ve olması gereken 
den kat ve kat 
pahalı bu durum 
vatandaşımızı 
mağdur ediyor ve 

faturalarını ödeye
mez hale geliyor. 
Milletimiz faturala 
nn yükü altında 
ezilmesin” dedi.

“1 METREKÜP 
SUYA 38 TL 
FATURA”

Bursa’nın su kulla 
mm ücretlerinin 
diğer şehirlere göre 
çok pahalı olduğu 
nu ifade eden Acar, 
“Gelen su faturasını 
sîzlerle paylaşmak 
istiyoruz, sîzlerle 
paylaştığımız bu 
fatura da görüldüğü 
gibi 1 metreküp 
suya 38 tl fatura 
kesilmiş, ve suyun 

kullanımı sadece 
9 tl biz geri kalan 
tutarı devletimize 
vergi olarak ödeye 
ceğiz. Her ay 
su faturasına 
eklenen ve bizim 
faturamızda 6 tl 
olan bakım ücreti 
de nedir” dedi.

“BELİRLİ BİR 
KULLANIMA 
KADAR FATURA 
GÖNDERİLMESİN”

Her faturada ek 
vergiler oluştuğunu 
belirli bir kullanıma 
kadar fatura gön
derilmemesi gerek 
tiğini belirten Acar, 
“Su faturalarında 

belirli bir miktara 
kadar fatura gön
derilmesin. En 
ufak su kullanımına 
fatura kesilince 
her faturada bulu
nan ama henüz 
anlayamadığımız 
bakım bedeli iki 
adet kdv tutan gibi 
çeşitli bedelleri 
ödüyoruz. Yetkililer 
acil olarak bu soru 
na bir çözüm ge
tirmesi gerek 
inektedir. 
Büyükşehir 
Belediye mecli 
sine gerekli öner 
geyi verdik ama 
kabul edilmedi.” 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

Kurşunlu ve Gemsazlılar doğal naz istiyorlar
• Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ormancılar, “13kilometre sahili ile Kumsaz’dan, Altıntaş'a kadar 

sahili, toplam 12 bin konutu olan 3 mahalleyiz. Hangi çağda yaşadığımızı bile bilmiyorüz. 200 haneli komşu 
mahallemiz de doğalgaz var, bizde yok." diyor. _
• Gençali Mahallesi muhtarı MürüvetGünây ise7nBizim rhahallemizde'7 bin 60 abonemiz var ve bu günden 

güne artıyor. Buradaki esnaf da hep tüplerle işlerini yürütmeye çalışıyor. Mutfakta, banyoda insanlarımız sürekli 
tüp kullanıyorlar. Bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz.” dedi.
13 kilometrelik 
sahili ile yaz ayları 
nın önemli tatil 
yerlerinden olan 
Kurşunlu, Kumsaz 
ve Gençali Mahalle
sinde yaşayan 
vatandaşlar bir an 
önce doğalgaza 
kavuşmak istiyor. 
Kurşunlu’da 6 bin, 
Gençali’de ise 7 
binden fazla konu
tun doğalgazı 
verecek şirketten 
kaynaklı gaza 
kavuşamadığını dile 
getiren vatandaşlar, 
200 hanelik mahal
lelerde doğalgazın 
olduğunu dile 
getirdiler.
Kurşunlu Mahalle 
Muhtarı Hüseyin 
Ormancılar, “Hangi 
çağda yaşadığımızı 
biz de bilmiyoruz. 
13 kilometre sahili 
ile Kumsaz’dan, 
Altıntaş’a kadar 
sahili, toplam 12 bin 
konutu olan 3 ma
halleyiz. 200 hanelik

komşu mahallemiz 
de doğalgaz var, 
biz de yok.
Doğalgaz şirketine 
gidiyoruz, bizi 
oyalıyor. Biz insan 
değil miyiz? 
2019’da gelecek 
dediler, şimdi kriz 
var diyorlar. Kriz 
dünyada var. 
Sen şirketsin 
yapmıyorsan,

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
m ız Alinur Aktaş 
söz verdi. Bursa 
gaz’ı Gündoğdu 
köyünden getirece 
ğini söyledi. Mil- 
letvekillerimden, 
bakanlarımdan, 
Cumhurbaşkanım 
dan bize yardımcı 
olmalarını talep 
ediyorum” dedi.

Gençali Köy 
Muhtarı Mürüvet 
Günay 2018 yılında 
çalışmalara başlana 
cağının sözünü 
aldıklarını be
lirterek, “2019’da 
doğalgaza kavuşa 
caksınız’ diye 
söylediler. Bizim 
mahallemizde 7 bin 
60 abonemiz var ve 
bu günden güne 

artıyor. Buradaki 
esnaf da hep 
tüplerle işlerini 
yürütmeye 
çalışıyor. Mutfakta, 
banyoda insanları 
mız sürekli tüp 
kullanıyorlar. 
Bu sıkıntının gide 
rilmesini istiyoruz. 
Kurşunlu’da bir 
revizyon sıkıntısı 
olduğunu söylendi.

Onun da çözüldüğü 
an çalışmalara 
başlanacak denildi. 
Hala bekliyoruz” 
diye konuştu. 
Bir vatandaş ise, 
“10 yıldır, ha 
öbür sene ha öbür 
sene diye diye bizi 
oyalıyorlar. Bu işi 
hallederse Bur 
sa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş 
halleder. Gerekirse 
Cumhurbaşkanına 
kadar gideceğiz” 
dedi.
35 yıldır doğalgaz 
bekleyen bir diğer 
vatandaş da, 
“35 yıldır ben bu
rada oturuyorum. 
35 yıldır tüplerle 
yaşıyoruz. Doğal 
gaz niye gelmiyor. 
Vatandaş ağla 
yarak sızlayarak 
mı getirecekler 
bunu. Biz burada 
mahzun çocuklar 
mıyız” şeklinde 
konuştu.
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Ceırâ ttmlanıak istedi canından oluııorıhı
* İnegöl ilçesinde 
- ceviz toplamak için 

ağaca çıkan Remzi
’ Ş.(83) bastığı dalın 

kırılmasıyla yere 
düştü. Ağır yarala 
nan Remzi Ş. has* 
tanede tedavi 
altına alındı. 
Olay, kırsal Esen 
köy Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Ceviz bahçesine 

giden Remzi Ş., 
ağaçlardan birine 
çıkarak ceviz top 
lamaya başladı. 
Ağacın tepesine 
kadar çıkan yaşlı 
adam, bastığı dalın 
kırılmasının üzerine 
yaklaşık 8 metRE 
yükseklikten 
düşerek ağır 
yaralandı.
Çevredekilerin

haber vermesi üzeri 
ne olay yerine sevk 
edilen sağlık eki 
binin İlk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
altına alınan Rem 
zi ş.'nin sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.

Bursa polisi hiiwiK vurgunajlur dedi
Sursa Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri aylarca 
yapılan teknik 
takiple.ulusal bahis 
Srubunu çökertti, 

er gün binlerce lira 
kazandıkları öne 
sürülen bahis 
zanlılarının, haberleş 
mek İçin de şifreli bir 
haberleşme ağı 
oluşturduğu, yaka 
(andıklarında tele 
fonları sıfırlayan bir 
yazılım kullandıkları 
da öğrenildi. 
Siber Polis, Türkiye

genelinde yasa dışı 
bahis oynattıkları 
tespit edilen bir ekibi 
teknik takibe aldı. 
Aylarca süren teknik

takibin ardından 10 
kişi İstanbul'dan 
Bursa'ya gelerek 
bahisten kazanılan 
parayı banka

ATM'lerinden anlık 
olarak çektikleri 
sırada yakalandı. 
Şahısların üzerinde 
yapılan

aramada bahisten 
kazanılan 74 bin 
500 lira para ile çok 
sayıda akıllı telefon 
ele geçirildi.
Şahısların 
telefonlarını ince 
lemeye alan Siber 
ekipleri zanlıların 
ulusal çapta 
çalıştığını, haber 
leşmek için şifreli 
haberleşme progra 
mı kullandığını belir
lendi. Bahis üyeleri 
nin kullandıkları 
telefonlarda da 
yakalanma duru
muna karşı telefonu 
tek tuşla sıfırlayan 

bir yazılım olduğu 
öne sürüldü. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğünce 
konuyla ilgili yapılan 
incelemelerde 
bahis zanlılarının 
ülke genelinde 
yüklü miktarda bir 
gelir elde ettiği 
ortaya çıktı. Bahis 
paralarına ve 
telefonlarına el 
konulan zanlılar 
emniyetteki ilk 
işlemlerinin ardın 
dan sevk edil 
dikleri savcılık 
tarafından serbest 
bırakıldı.

Bursa'da 2 sene 
önce metroya be
dava binmeye 
çalışan kişilere izin 
vermediği için kendi 
copuyla öldüresiye 
dövülüp öldü diye 
olay yerinde bırakı 
lan güvenlik görev 
lisi, zanlılar için ve 
rilen 9 aylık hapis 
cezasına isyan etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa metro
sunda özel güvenlik 
görevlisi olarak 
çalışan Orhan At
maca (30), 2016 yılı 
Nisan ayında Os- 
mangazi İlçesindeki

Gökdere Metro Istas 
yonu'na gelip be- 
deva yolculuk etmek 
İsteyen Enes D. (26) 
ve Adil K.'ya (27) izin

vermedi. Gişelerden 
geçen 2 şahsı 
uyaran güvenlik 
görevlisi Orhan At
maca, saldırıya

uğradı. 2 zanlı, 
Atmaca'nın kafasına 
kendi copuyla 17 kez 
vurdu, daha sonra 
da tekmeledi.

Güvenlik kamera 
sına yansıyan olay 
sonrası saldırganlar, 
'öldü'sandıkları 
Orhan Atmaca'yı 
bırakıp kaçtı. Has
taneye kaldırılan 
Atmaca ise te
davisinin ardından 
20 gün iş göremez 
raporu aldı.
İki sanığa 9 ay ceza 
Olayın ardından 
Enes D. ve Adil K. 
yakalandı. Mahkem
eye çıkarılan 
şüpheliler tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Haklarında 'Güvenlik

görevlisini basit 
yaralamak' suçun
dan dava açılan 2 
şüpheli 9'ar ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı. Olay 
sonrası işinden 
istifa etmek zorunda 
kalan ve bir süre 
psikolojik problem
ler yaşayan güven 
lik görevlisi 
Orhan Atmaca, 
yaşanan olayın 
basit bir yaralama 
suçu olarak 
nitelendirildiğini 
bu yüzden verilen 
cezanın komik 
olduğunu ifade etti

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

i 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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Güne Bakış
6 Ekim cumartesi günü Konser, 19 Ekim günü ise

“Buyur Burdan Kaç” adlı oyun sahnelenecek

IBIİBİIİIİIMIIBIIMİIKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Su Faturaları...
BUSKİ faturalarının bu bilgilerinin altında 

ise kurumlara verilen ücret dağılımı konu 
sunda bilgiler var.

Bunlar; BUSKi (Su, Atık su ve Bakım Be
deli), İlçe Belediyeleri (ÇTV ve Katı Atık 
Tpl. Bedeli), Maliye Bakanlığı: (yüzde 8 ve 
18 KDV)
Örneğim bizim evde 18 m3 su tüketilmiş, 

ödenecek rakam ise 117.50 lira.
Buna göre evlerde kullanılan suyun m3 ü 

6.583 liraya geliyor.
Cemil Acar’ın açıklamasında ise bir 

vatandaşın kullandığı su bedelinden 38 Hra 
ödenmesi istendiği belirtiliyor.
Büyük çelişki.
Su faturalarında bir BUSKİ Atık Su Bedeli 

alıyor, İlgili Belediye ise Çevre Temizlik 
Vergisi ve Katı Atık Toplama Bedeli alıyor.

Yani bir taraftan BUSKİ diğer taraftan 
vatandaşın bulunduğu ilçe belediyesi Katı 
Atık vergisi alıyor.

Bu ne biçim iştir kimse anlamıyor.
BUSKİ bir ticari işletme olduğundan 

doğal olarak biri de tükettiğimiz su için 
Katma Değer Vergisi ‘(KDV) alıyor (Yüzde 8 
ve Yüzde 18 olarak) veriler alınıyor.

Bakın Cemil Acar bu konuda ne ediyor: 
“Su faturalarında belirli bir miktara kadar 

fatura gönderilmesin. En ufak su kullanı 
mına fatura kesilince her faturada bulunan 
ama henüz anlayamadığımız bakım bedeli 
iki adet kdv tutan gibi çeşitli bedelleri 
ödüyoruz. Yetkililer acil olarak bu soruna 
bir çözüm getirmesi gerekmektedir. 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gerekli 
önergeyi verdik ama kabul edilmedi.”

Evet, BUSKİ faturalanndan tüm abonele 
rin büyük şikayetleri var.

Acar’ın dediği gibi Büyükşehir Belediye 
Meclisi bu konuyu ele almalı ve su 
faturalannı çifte ödemelerden kurtarmalı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi geleneksel 
hale getirdiği maddi 
durumu yeterli ol
mayan Atatürkçü 
öğrencilere Bursa 
Projesi kapsamında 
konser ve tiyatro 
oyunu sahne
lenecek.
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Muham 
met Usta yaptığı 
yazılı açıklamada, 
TRT Ankara’nın 
sevilen sanatçısı 
Elif Doğan ile TRT 
İstanbul sanatçı 
larından öğretmen

Dojolulardan 5 maüalııa

YERELSEÇİMLER BU YIL
YAPILACAK GÖRÜLÜYÜYOR
MHP nin teklifi öne alınan Cumhurbaş 

kanlığı seçimleri gibi şimdi de yerel seçim
lerin öne alınması planlan yapılıyor.

Bu konuda AKP ve MHP şimdiden tavır 
lannı açıkladılar ve MHP Cumhur ittifakının 
Yerel Seçimlerde de sürmesini istiyor.

AKP tam olarak EVET de demesine kar 
şın, kapıyı kapatmıyor, açık bırakıyor.

Bu arada MHP’nin Cumhurbaşkanı seçim 
terinde gündeme taşıdığı Genel Af Konusu 
yine gündeme geldi.

Bu kez MHP bunu bir kanun teklifi olarak 
TEMMı 'oa^Karftığına sundu.

Türkiye’nin tarihinin en büyük ekonomik 
krizlerinden birini yaşadığı bir dönemden 
geçerken, sırf oy getirsin diye af konusu 
nu gündeme taşımanın hiçbir haklı 
gerekçesi olamaz.

Bu konuda vatandaşın düşüncesi alın 
malı ger kirse halk oylaması yapılmalı.

Gemlik’te 
Cumartesi günü 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda düzen
lenen iller arası 
KARATE-DO 
şampiyonasında 
Dojo Karate Do 
Gemlikspor 
Kulübü olarak 5 
madalya elde etti. 
7 il kulübünden 360 
sporcusunun 
yarıştığı Karate-Do 
şampiyonasına 
Gemlik’ten ise 4 
kulüp sporcula 
rıylakatıldılar.

Meteoroloji'den son dalılka uyarısı
Gece saatlerinden 
sonra İstanbul'un 
Anadolu yakası, 
Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Bursa, 
Düzce, Zonguldak 
ve Bartın çevreleri 
ile Balıkesir'in 
kuzey ilçelerinde 
yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, yurdun kuzey 
kesimlerinin parçalı

ve koro şefi 
Ayşe Mumcu’nun 
ilçemizde konser 
vereceğini söyledi. 
Usta, bu yıl 15’in 
üzerinde öğrenciye 
burs vermeyi planla 
dıklarını belirterek, 

Dojo Karate Do Gökhan Özler,
Kulübü Antrenörü gazetemize yaptığı

ve çok bulutlu, 
gece saatlerinden 
sonra İstanbul'un 
Anadolu yakası, 
Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Bursa, 
Düzce, Zonguldak 
ve Bartın çevreleri 
ile Balıkesir'in 
kuzey ilçelerinin 
yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yer
lerin az bulutlu ve 
açık geçeceği tah
min ediliyor. Bu 

şunları söyledi: 
Öğrencilere verece 
ğimiz burslar için 
gönüllü yardımların 
yanında düzenledi 
ğimiz etkinliklerde 
elde edeceğimiz 
gelirlerin yüzde 80’ 

sabah saatlerinde 
Marmara'nın 
doğusu ile Batı Ka
radeniz'in batı kes
imlerinde yer yer 
sis ve pus bek
leniyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklı 
ğında önemli bir 
değişiklik olmaya 
cağı tahmin 
ediliyor.
Rüzgarın ise genel
likle kuzey yönler

ini bu amaçla kulla 
nacağız. Bunun 
için 6 Ekim günü 
Manastır Yunus 
Emre Kültür 
Merkezi’nde 
verilecek konser 
TRT sanat çılan 
Ayşe Mumcu ve 
Elif Doğan’ın 
sahne alacağını, 
19 Ekim cumartesi 
günü işe saat 
20.30 da Sevtekin 
Sanat Tiyatrosu 
oyuncularının 
“Buyur Buradan 
Kaç” adlı oyunun 
sahneleneceğini 
söyledi.

açıklamada, değişik 
branşlarda şampi 
yonaya 18 sporcu
nun katıldığını be
lirterek, 5 sporcu 
nun madalya 
kazandığını belirtti. 
Beyzanur Kahya, 
Buse Kızılırmak, 
Dilara Öztürk, Kadir 
Furkan Genç, Yaren 
Irmak 3. oldular. 
Özler, bu hafta so
nunda ise Mu
danya’da yapılacak 
olan şampiyonaya 
katılacaklarını 
söyledi.

den, Akdeniz 
kıyılan ile 
güneydoğu kesim
lerde batı ve 
güneybatı yönler
den hafif, ara sıra 
orta kuvvette 
eseceği tahmin 
ediliyor.
En yüksek sıcak 
tıkları ise şöyle: 
Bursa: Parçalı ve 
çok bulutlu, gece 
saatlerinden sonra 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı
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Oeprem uzmanından "2018" ıınansı
Deprem uzmanı 
Kadir Sütçü, 2019 
yılı için Türkiye'de 7 
büyüklüğünde 
depremler olabilece 
ğini söyledi.
Daha önce yaptığı 
tahminlerdeki 
başarılan ile bilinen 
deprem uzmanı 
Kadir Sütçü, yeni 
tahmininde 2019 
yılında Türkiye'de 7 
büyüklüğünde 
depremler gerçekle 
şebileceğini iddia 
etti. 2018 yılındaki 
yüksek sıcaklıklar 
ve depremlerin 
azlığının 2019'da 
afetlere sebep 
olabileceğini söy 
leyen uzman, "2019 
yılı Türkiye'nin afet 
yılı olabilir" dedi. 
Türkiye'de 2011 
yılında yaşanan Van 
ve Gediz deprem
lerini 2010 yılında 
yaşanan sıcaklık 
rekorlannın tetikle 
diğini söyleyen 
Sütçü, 2018 yılında 
yaşanan 
sıcaklıkların da bir

afeti getireceğini 
belirtti.
Sütçü, "Depremle 
iklim elemanları 
sıcaklık, basınç, 
yağış, rüzgâr, bu
lutla ilgili çalışma 
lara 2008 yılında 
başladım. 2008 
yılından bu tarafa 
şu ana kadar 
yaklaşık olarak 280 
bin uydu görüntüsü 
arşivimde var. Bu 
uydu görüntülerini 
takip ederek dep 
remTerfn uytfu 
görüntülerindeki 
işaretlerini algıladık 
ve son zamanlarda 

bu daha fazla 
berraklaştı. Şu an 
deprem ile basınç 
arasındaki ilişkileri 
görmüş durumda 
yız. Deprem ve 
sıcaklık arasında 
ilişki var. 2010 
yılında Türkiye'de 
1971 yılından beri 
en yüksek sıcaklık 
rekorları kırmış. Bu 
sene eğer sonba
harda depremler 
daha seyrek olursa, 
sanıyorum ki bu yıl 

yitim* retiur 
olarak geçebilecek 
bir durumda olaca 
ğını düşünüyoruz.

Türkiye'deki fay sis
temi bir zincir şek 
linde veya bir 
teşbih şeklinde 
diyebiliriz. Yani 
DAF, KAF ve Ege 
bunu ele aldığımız 
da bir üçgen 
şeklinde değerlen 
diriyoruz. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde bu 
şekilde deprem fay 
sistemi yok. Bu fay 
sistemi dünyadaki 
büyük depremler
den de etkileniyor. 
Eğer bu seneki 
sıcaklığı 2010 yılına 
göre değerlendi 
rirsek 2010 yılındaki 
sıcaklığı 5,9 büyük 
lüğündeki Kütahya 
depremi ve 7,2 
büyüklüğünde Van 
depreminden kay
nak lı olduğunu 
2010 yılında 
görmüş olabiliriz. 
2018 yılı sıcaklığına 
hangi fayların bizi 
ısıttığını düşünecek 
olursak bunu gele
cekte söyleyeceğiz 
ama 2019 yılı 
Türkiye'nin afet yılı 

olabilir. Yani 6.5 üz
erinde 3-4 tane ola
bilir ya da 7 ve 7.5 
üzerinde depremler 
meydana gelebilir 
Türkiye'de diye 
düşünüyorum" 
ifadelerini kullandı. 
Son olarak basınç 
ile deprem arasın 
daki ilişkilerin net 
leştiğini ve bu 
sayede tahmin
lerinin daha net 
olduğunu söy 
leyen Sütçü, 
"Tahminlere 2010 
yılında başladık. 
2010 yılından 2013 
yılına kadar olan 
tahminlerimiz yüzde 
60 gerçekleşti. Bu 
tahminleri 2013 
yılında yapılan 
coğrafya sem
pozyumunda 55 
ülkeden gelen 400 
tane bilim insanına 
bilimsel olarak 
anlattık. 2013 
yılında sıfırladık 
tahminlerimizi, 
tekrar başladık. 
2015 yılına kadarki 

tahminlerimiz 
de başarı ora 
nımız yüzde 
80 idi. 2016 yılın 
dan sonra tekrar 
sıfırladık ve şu 
ana kadar tahmin
lerimizin tutma 
oranı ise yüzde 
92 oranına çıktı. 
Biz bu tahminler 
yüzde 92 oranına 
çıktığı zaman 
biraz daha 
bilimse! olarak 
basınç ve deprem 
arasındaki ilişkiler 
netleştiği için daha 
yüksek oranlara 
çıkacağını 
bildiğimiz için 
tekrar başladık. Şu 
ana kadar 28 tah
min yaptık.
Bu tahminlerden 
tutmayan sadece 
bir tanesini yarım 
olarak görebili 
yoruz. Bundan 
sonraki tahmin 
Jerimizin daha yük
sek oranda olaca 
ğını düşünüyoruz" 
şeklinde konuştu.

Otonomide BTV müjdesi! İşte yeni fiyatla
Otomotiv sektörün
deki ÖTV matrah 
limitlerinin yeniden 
belirlenmesine 
ilişkin karar, Resmi 
Gazete'de yayımladı. 
Karara göre, motor 
silindir hacmi 1600 
cc ve altı araçlar için 
ÖTV matrahının alt 
limiti yüzde 52 artışla 
46 bin liradan 70 bin 
liraya, üst limiti ise 
yüzde 50 artışla 80 
bin liradan 120 bin li
raya yükseltildi. 
Kur ve faiz 
artışlarıyla son 2 
aydır yüzde 50'nin 
üzerinde daralan 
otomotiv sektörünün 
uzun süredir 
beklediği müjdeli 
haber dün gece ni
hayet geldi.
Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla otomobil 
vergisine konu olan 
ÖTV matrah (vergisiz 
çıplak fiyat) limitleri

yeniden belirlendi ve 
sektör rahatlatıldı. 
Buna göre, motor 
silindir hacmi 1600 
cc ve altı araçlar için 
ÖTV matrahının alt 
limiti yüzde 52 artışla 
46 bin liradan 70 bin 
liraya, üst limiti ise 
yüzde 50 artışla 80 
bin liradan 120 bin li
raya yükseltildi 
Bu kararla bugünden 
itibaren matrahı 70 
bin TL'yi aşmayan 

otomobiller için ÖTV 
yüzde 45 olarak 
uygulanırken, 
matrahı 70 bin lirayı 
aşıp 120 bin lirayı 
aşmayanların ÖTV 
oranı ise yüzde 50 
olacak. Matrahı 120 
bin TL'yi aşan 1.6 
litre ve altı otomo
billerde ise yüzde 60 
ÖTV uygulanacak. 
Matrah limitlerinin 
artmasıyla ÖTV ve 
KDV dahil 120 bin TL 

değerindeki otomo
biller en alt dilime, 
212 bin 400 TL 
değerindeki otomo
biller ise üst dilime 
girecek. Daha önce 
bu limitler 78 bin TL 
ile 141 bin TL 
arasındaydı. 141 bin 
TL'nin üzerindekiler 
yüzde 60'lık ÖTV dil
imine giriyordu.
Şimdi 1.6 litre ve altı 
motora sahip 
araçlardan sadece

212 bin 400 TL 
üzerindekiler 
yüzde 60'hk dilime 
girecek.

BÜYÜK MOTORLAR 
DA DEĞİŞTİ
Diğer taraftan ma
trah düzenlemesi 
sadece motor silindir 
hacmi 1600 cc ve altı 
için değil 1600 cc'yi 
geçen ancak 2000 
cc'yi geçmeyen 
araçlar için de 
yeniden düzenlendi. 
Buna göre bu seg- 
mentte matrah alt 
limiti 114 bin liradan, 
85 bin liraya inerken, 
üst limit 170 bin TL 
oldu. Matrahı 85 bin 
TL'yi aşmayan oto
mobillerin OTV'si 
yüzde 45 olurken, 85 
bin TL'yi aşıp 135 
bin TL'yi aşmayan 
otomobillerin ÖTV 
oranı ise yüzde 50 
olarak belirlendi. Bu 

segmentte bir tek 
matrah değeri 170 
bin TL'yi aşan oto
mobillerin ÖTV 
oranları yüzde 100 
ve yüzde 110 olarak 
değişiyor. Bu sınıfta 
elektrik motoru da 
olanlardan motor 
gücü 50 kilovatı 
geçip motor silindir 
hacmi 1800 cc'yi 
geçmeyen araçlar 
için ÖTV matrahının 
limitleri normal mo
torlu araçlarla aynı 
olarak belirlendi. 
Motor silindir hacmi 
2000 cc'yi geçenler 
için ise limitler 170 
bin TL'yi aşmayanlar 
ve 170 bin TL'yi 
aşanlar olarak belir
lendi. 170 bin TL'yi 
aşmayanların vergisi 
yüzde 100 ve 110 
olurken, 170 bin 
TL'yi aşanların ise 
ÖTV oranı yüzde 160 
olarak aynı kaldı.
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"Süslü Kamnlar Bisiklet Turu" etkinliği

Bursa'da da bisiklet 
kullanımı yaygınlaş 
tırmak amacıyla 
düzenlenen etkin
likte, bisikletlerini 
süsleyen ve çeşitli 
yazılar asan 
yaklaşık 100 kadın, 
Fatih Sultan Meh 
met Bulva rı'nda bir 
araya geldi.

Kadınlar adına 
konuşma yapan 
Sümeyra Altan, 
Bursa'da bu yıl 
üçüncü sünü 
yaptıkları etkinliğe 
kadınların yoğun 
ilgi gösterdiğini 
söyledi.
Altan, amaçlarının 
bisikleti yaşamın bir

parçası haline ge
tirmek ve daha fazla 
kadının bisiklet 
kullanmasını sağla 
mak olduğunu ifade 
ederek, şunları 
kaydetti: "Bisiklete 
herkesin binebile 
ceğini göstermek 
istiyoruz. Süslendik 
ve bisikletlerimizle

yola çıktık. Her 
şeyden önce 
gelecek nesillere 
yaşanabilir bir 
çevre bırakmak 
istiyoruz. Bu 
etkinlik 60tan 
fazla şehirde eş 
zamanlı olarak 
düzenleniyor. 
'Egzoz kokusuna

karşı çiçek 
kokusu.' 
diyoruz. Biz yolların 
sadece motorlu 
taşıtlara ait olma 
dığına eminiz. Biz 
Bursa'da bisiklete 
binen kadınlar ola 
rak, motorlu taşıtla 
rın olmadığı yollarda 
bisiklete binmenin

ne kadar keyifli 
olduğunu göster 
mek için bura 
dayız." Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvan'ndan ha 
reket eden 
kadınlar, 
bisiklet turunu Oç 
Fidan Parkı'nda 
tamamladı.

Sanal güneşi Bursa'da mean basında anıldı
Sanat güneşi Zeki 
Müren, ölümünün 
22. yılında Bursa'da 
kabri başında du
alarla anıldı.
Türk sanat müziğinin 
'batmayan güneşi' 
olarak bilinen Zeki 
Müren, Emir Sultan 
Mezarhğı'ndaki kabri 
başında ölümünün 
22'nci yılında anıldı. 
Düzenlenen anma 
törenine ailesi, 
dostlan, kendi adını 
taşıyan lisenin 
öğrencileri, Türk, 
Eğitim Vakfı (TEV) ve 
TSK Mehmetçik

Vakfı yetkilileri 
katıldı. Duaların 
ardından konuşan

Zeki Müren'in 
yeğeninin eşi İlknur 
Güner, "Biz her sene

buraya geldiğimizde 
duygu yüklü olu 
yoruz. Onun ailesin

den olmak bizim için 
iftihar vesilesidir. 
Zeki Müren, Türk 
toplumunu hüzünde, 
mutlulukta, neşede 
ve sevinçte birleş 
tiren bir sanatçıydı. 
Türk sanat müziğini 
halk müziği kadar 
sevilir hale getiren 
bir duayen oldu. 
Zeki Müren'in ailesi 
olmak bize mutluluk 
veriyor. Bugün vefat 
ettiği İzmir'de bir 
anma gecesi 
yapılacak. Ölümün
den 22 yıl geçmesine 
rağmen Zeki Müren

hâlâ saygıyla anılan 
bir kişidir. Toplum 
önderlerinden 
Müren'in bütün mal 
varlığını bıraktığı 
TEV ve TSK 
Mehmetçik Vakfı'nı 
desteklemelerini 
istiyorum. Çünkü 
Türkiye'nin 
gelişmesinin yolu 
çağdaş bir nesilden 
geçiyor” diye 
konuştu.
Edilen duaların 
ardından öğrenciler 
ellerindeki karanfil
leri Zeki Müren'in 
kabrine bıraktı.

UÇUK KUMU 
ÖZGbZELYAU SİTESİNDE
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Şikayet yağıyordu! Artık bunu yapamayacaklar
Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE), 
tüketicilerin tele
fonla sık sık aradığı 
müşteri iletişim 
merkezleriyle İlgili 
şikayetlerin ortadan 
kaldırılması için bel
gelendirme hizme
tine başlarken, bu 
standartla hatta 
uzun süre beklemek 
zorunda kalan 
müşterilerin mem
nuniyetinin artırıl 
ması amaçlanıyor. 
TSE, tüketicilerin 
telefonla sık sık 
aradığı müşteri 
İletişim merkez
leriyle ilgili 
şikayetlerin ortadan 
kaldırılması için bel
gelendirme hizme
tine başladı. 
Enstitünün 
standardına göre, 
müşteri iletişim 
merkezindeki bek
leme süreleri ücret
siz olacak, 
müşteriye, sıraya 
girdikten 1 dakika 

sonra temsilciye 
bağlanma ya da geri 
aranma seçeneği 
sunulacak. İletişim 
merkezi, basınçlı 
satış taktikleri kul
lanmayacak, müş 
teriyi İstismar et
meyecek, müşteri 
nin istemediği bir 
bağlantı sonlandı 
rılacak ve müşte 
riyle tekrar iletişim 
kurulmayacak. 
Bu çerçevede 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi (MEŞKİ) 
çağrı merkezi belge 
alan ilk kuruluş 
oldu. TSE'den belge 
alan müşteri iletişim 
merkezi sayısının 
kısa süre içinde 
artması bekleniyor. 
Bu belgelendirme 
sistemi, müşterinin 
yasal organlara 
müracaat gibi dış 
çözüm yollarına 
gitmesini ve mem 
nuniyetsizliğinin

artmasını engelle
meyi amaçlıyor. 
İlgili standarda 
göre, müşteriler, 
iletişim merkeziyle 
ses, e-posta ya da 
web sohbet üzerin 
den iletişime geçe
bilecek. Çağrı 
merkezlerince, 
müşterilere iletilen 
tüm bilgiler, doğru, 
alakalı ve kolay 
anlaşılır olacak, 
müşterinin okur 
yazarlık düzeyi gibi 
iletişim ihtiyaçları 
dikkate alınacak.
Gizli satış

yapılmayacak 
İletişim merkezi bir 
soruya anında yanıt 
vermediğinde, 
çözüm için tahmini 
zamanı sunacak. 
Müşteri iletişim 
merkezleri, 
tüketicinin mem
nuniyetini de 
ölçerek, tüm 
şikayetleri kabul 
edecek. Bu 
şikayetler belirli 
aralıklarla ince
lenecek ve eyleme 
geçilecek. Buna 
göre, hizmet kalitesi 
artacak.

Müşterilere, maruz 
kalabilecekleri 
artırılmış ücretlerle 
ilgili açık bilgi 
sağlanacak ve her
hangi bir ücret gi
zlenmeyecek. 
İletişim merkezi, 
basınçlı satış taktik
leri kullanmayacak 
ve müşteriyi is
tismar etmeyecek. 
Satış ve pazarlama 
girişimleri, pazar 
araştırması ya da 
anket olarak gizlen
meyecek. Müşteri 
nin istemediği bir 
bağlantı sonlan

dırılacak ve müşte 
riyle tekrar iletişim 
kurulmayacak.
Tüketiciyle ulusal 
olarak kabul edilen 
zaman aralıklarında 
irtibat kurulacak, 
bekleme süreleri ve 
sıra bekleme ücret
siz olacak.
En iyi uygulama 
olarak, müşteriler 
sıraya girdikten bir 
dakika sonra 
etkileşimli yanıt 
sistemi sonrasında 
bir temsilciye 
bağlanması ve 
müşterinin geri 
aranması isteğinde 
bulunması için bir 
seçenek sunacak. 
Müşteri iletişim 
merkezindeki tem
silciler, dinleme, 
iletişim ve anlama 
becerisine sahip 
olacak, hassas 
müşteriler de dahil 
farklı durumları ve 
müşterileri idare 
etmede uyum yete 
neği bulunacak

İşsizlik Fonu ndan işsizlere 2,9 milyar lira
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan bu yılın 
ocak-ağustos döne
minde işsizlere 2 
milyar 942 milyon 
lira ödeme yapıldı.
Büyüklüğü 2018 
Ağustos sonu itiba 
nyla 124 milyar 
lirayı aşan fona,

geçen ay 106 bin 
213 kişi başvuruda 
bulundu.
işsizlik Sigortası 
Fonu'ndan bu yılın 
ocak-ağustos döne
minde işsizlere 2 
milyar 942 milyon 
146 bin lira ödeme 
yapıldı. 

işsiz kalan sigor 
falıların, işsiz 
kaldıkları sürenin 
belirli bir bölümün 
de geçinebilmeleri 
için 2002 Mart 
ayında kurulan 
İşsizlik Sigortası 
Fonu, işsizlerin 
güvencesi olmayı 

sürdürüyor. 
Ağustos 2018 
sonu itibarıyla 
büyüklüğü 124 mil
yar lirayı aşan fona, 
geçen 
ay 106 bin 213 kişi 
başvurdu.
Önceki dönemden 
ödemesi devam > 

edenlerle birlikte 
ağustosta 426 bin 
507 kişiye toplam 
388 milyon 322 bin 
113 lira ödeme 
yapılırken, bu yılın 
ocak-ağustos döne
minde işsizlere öde
nen miktar 2 milyar 
942 milyon 146 bin 

lirayı buldu. 
Fondan işsizlere 
2014'te yapılan 1 
milyar 657 milyon 
723 bin lira olan 
ödeme miktarı 
2017 yılında 4 
milyar 169 milyon 
246 bin liraya 
yükselmişti
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜsIT
İtfaiye 
Polis İmdat
Jandarma imdat
Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

i 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
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Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

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

__________ ULAŞIM
Pamukkale 
DENİZ UÇAÖI 
P«ç»»u» Akmla Seyahat 
METRO 
Aydın Turtam

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sag.OcaQi 
Tomokay Tomografi

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Bol.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
MalMüd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

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

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46

BELEDİYE

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık

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

51345 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

5134521-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa
Mudanya
Yanlkapı ,
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

VAPUR-FERİBOT

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz
Habaşgaz
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
BOtünlor Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Patrol 
MAR-PET

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6184 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Gûnleri.ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİHİIİ
VENÜS SİNEMASI 
ORGANİK AŞK 

fiMWIb- 
18.30-20.45 
DEHŞETİN

YÜZÜ 
1f.3(A14“.0ıl'-1tf.b.- 

18.30-20.45
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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tIDO ve Bzeri
M___________ ______________

I

100 ve Uzeri
Kırtasiye Alışverişlerinde Kullanılmak Üzere

uzdıiek Departman Mag 
Kafe Safahat ve Safahat Lokan

indirim kuponu

Katılım Koşulları:
7 - 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Özdilek Departman Mağaza, Hipermarket Kafe Safahat ve Safahat Lokanta^’^^^^ 
yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlere, 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde kullanılmak üzere 15 .L
verilecektir. Kampanya kapsamında en fazla 5 adet kupon kazanılabilecektir. Kazanılan kuponlar, tek seferde yapılaca
kırtasiye alışverişinde 1 adet olacak şekilde kullanılabilecektir. Kazanılan kuponların son kullanım tarihi 14 Ekim 2018 dırKazanılan ayr 
indirim kuponları birleştirilemez. İndirim kuponları para yerine geçmez. İade İşlemlerinde kuponun nakit değeri yoktur. Kupon Karşılığı 
para iadesi yapılamaz. Alkol ve tütün ürünleri kampanyaya dahil değildir.
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jiç

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK
KAVLAK]

DOĞANIN HÂZİNESİ Br I

.YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
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GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Eylül 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 

Tel: 0224 513 06 77 Fax: 51330 30

Ayşe Ziver Karataş İlköğretim Okulu’na düşen yıldırımı okula konan cihaz yangından korudu.
II II II II aşure dağıttılar, 

dert dinlediler

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Aşure...
Hicri takvime göre Muharrem ayı bilhassa 

Alevi vatandaşlarımız için kutsal bir aydır.
Çünkü Kerbela da Hz. Hüseyin ve yakınla 

nnın Muaviye askerlerince öldürüldüğü gün 
Muharrem ayının 10. günüdür.

Bu nedenle aleviler bugün başlamak üzere 
oruç tutarlar.

Muharrem orucu aynı zamanda Hasan ve 
Hüseyin'in yakınlarıyla öldürülmesi ne
deniyle aleviler İçin bir matem orucudur.

Bu günlerde aşure dağıtmak adet olmuştur.
Devamı sayfa 4’de

Kaymakam Gürbüz Karakuş’u ziyaret eden 
ELYAK Yönetim Kurulu üyeleri, ‘Aşırı Gerilim 
Sönümleylcl Cihaz’ ve Bursa Valiliği ile birlikte 
hayata geçirilen proje hakkında bilgilendirme 
lerde bulundu. ELYAK Yönetim Kurulu sayman 
üyesi Atilla Yurttaş, "Bu projeyle 50 okulumuza, 
yaklaşık 500 bin Hra değerinde 500 adet Trimbox 
cihazı taktık. Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te 
yaşanan olayda bu projenin ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıktı. Aşırı gerilim sönümleyici ci 
haz kullanımının tüm okullar da kullanılması 
İçin Milli Eğitim Müdürlüğüyle bir proje gerçek 
leştirildi” dedi. Haberi sayfa 2’de

Muharrem ayı nedeniyle Gemlik Beledi 
yesi Ahmet Dural Meydam’nda çadır ku
rarak aşure dağıttı. Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz Başkan Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Belediye Meclisi üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu ve Fehmi Aslan’ın katıldığı 
aşure dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi 
gösterdi. Haberi sayfa 2’de

Marketler poşetlerden 
ücret almaya başladı
Alışverişlerde kullanılan naylon poşet 
lerin ücretli verilmesine yönelik çalışma 
nın gündeme gelmesinin ardından bazı 
marketler yönetmeliğin yürürlüğe girme 
sini beklemeden poşetlerden ücret al-
maya başladı. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

1 SAĞLIK
SİGO RT8CILIK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

o +905324143628
S’+90 22451222 39

+9022451222 38
+90 850 30422 39

A Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GENLİK 
• Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GENLİK

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

® erdogansa9iik@hotmai1.com Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

26_Eyl%25c3%25bcl_2018_%25c3%2587ar%25c5%259famba_www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansa9iik@hotmai1.com
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fisure flasıttılar, dert dinlediler Ayşe Ziver Karataş İlköğretim Okulu’na düşen yıldırımı okula 
konan cihaz yangından korudu.

Muharrem ayı ne
deniyle Gemlik 
Belediyesi Ahmet 
Dural Meydanı’nda 
çadır kurarak 
aşure dağıttı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Belediye Meclisi 
üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Fehmi Aslan’ın 
katıldığı aşure 
dağıtımına vatan 
daşlar büyük ilgi 
gösterdi.

VATANDAŞLARLA 
BULUŞTU

Ahmet Dural Meyda 
m’nda kurulan

çadırda bir yandan 
aşure dağtıhrken, 
öte yandan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
daire amirleri 
vatandaşların 
sorularını dinle 
yerek cevap 
tandırdılar.
Yılmaz, her mahal 

lede ve kentin 
merkezinde vatan 
daşın ayağına 
giderek dertlerini 
dinliyor ve çözüm 
üretiyoruz.” dedi. 
Başkan Refik 
Yılmaz halkla 
buluşmaların 
süreceğini 
söyledi.

Kaymakam Gürbüz 
Karakuş’u ziyaret 
eden ELYAK Yöne
tim Kurulu üyeleri, 
‘Aşırı Gerilim 
Sönümleyici Cihaz’ 
ve Bursa Valiliği ile 
birlikte hayata geçi 
rilen proje hakkın 
da bilgilendirme 
lerde bulundu. 
Geçtiğimiz gün
lerde Gemlik ilçe 
sinde bulunan 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’na 
öğrencilerin ve 
öğretmenlerin okul 
da olduğu sırada 
yıldırım düşmüş, 
fakat okulda bulu
nan ‘Aşırı Gerilim 
Sönümleyici Cihaz’ 
sebebiyle herhangi 
bir can ve mal kay 
bı yaşanmamıştı. 
ELYAK Yönetim Ku
rulu sayman üyesi 
Atilla Yurttaş ziya 
ret sırasında yaptı 
ğı konuşmada, “Bu 
projeyle 50 okulu
muza, yaklaşık 500 
bin lira değerinde 
500 adet Trimbox 
cihazı taktık. Geçti 
ğimiz günlerde

Gemlik’te yaşanan 
olayda bu projenin 
ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıktı. 
Aşırı gerilim sönüm 
leyici cihaz kul lanı 
minin tüm okullar 
da kullanılması için 
Milli Eğitim Müdür 
lüğüyle bir proje 
gerçekleştirildi" 
dedi
Yurttaş, yönetme 
liğe uygun yapılar 
da kullanılan aşırı 
gerilim sönümleyi- 
ciler ile elektrik 
kaynaklı yangınla 
rın yüzde 100’e 
yakının önüne geçe 
bileceğini ve Ayşe 
Ziver karataş İİköğ 
retim Okulu’nda 
yaşanan olaydaki 
gibi yıldırım düşme 
lerinin etkilerinin 
ortadan kaldırıla 
cağını sözlerine

ekledi.
Gemlik Kayma 
kamı Gürbüz Kara 
kuş ise, "Böyle 
yararlı buluşlara ve 
projelere imza atan 
ELYAK Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Evren Yurttaş’ı ve 
siz demek üyelerini 
tebrik ediyorum. 
Yerli ve milli giri 
şimlerin önünü 
açıp, yararlı buluş 
lan halka tanıtarak, 
hem ülkemiz ekono 
misine katma değer 
sağlanmasını, 
hem de insanları 
mızın bilinçlen 
dirip, daha gü 
venli ortamlarda 
yaşaması, çalışma 
sı, eğitim görmesi 
için ortaya ko 
nulan çabayı 
takdir ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Her biri 5 metreküp çöp alan yeraltı konteynerleri 11 farklı noktaya kondu, sayıları ise 2Te ulaştı.

Veraltı çöp konıeynerleri yaygınlaşıyor
Gemlik Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü’nce 
başlatılan 
uygulamayla ilçe 
genelinde yeraltı 
çöp konteyner 
sayısı her geçen 
gün artıyor. 
Modem yeraltı çöp 
konteyneri sis
temiyle, çöp ve atık 
lan yer altında izole 
ederek, koku, bak
teri, hastalık ve 
benzeri istenmeyen 
sonuçların önüne 
geçerken, görsel 
kirliliği de tamamen 
ortadan kaldırıyor. 
Gemlik’te yaşayan 
vatandaşlann 
ihtiyaçları ve atık 
eğilimleri 
önüne ak ’'arak 
hizmete ’îiulanhij

yenik, uzun ömürlü 
ve estetik görünü 
me sahip modern 
yeraltı konteyner 
leri, çevredeki hoş 
olmayan görüntü
lerin oluşmasının 
da önüne geçiyor. 
Bu kapsamda 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafın 

dan üç noktaya 
daha 5 metreküp 
çöp alma kapasite
sine ve 2,5 metre 
derinliğe sahip yer 
altı çöp konteyneri 
yerleştirildi. 
Hükümet Konağı ve 
Yunus Emre Çocuk 
Parkı önüne yerleş 
tirilen konteyner- 

lerle ilçe genelinde 
bulunan toplam 
yeraltı çöp kontey 
neri sayısı Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 2017 
yılından bu yana 11 
farklı noktada 21 
yeraltı çöp kontey 
nerleri hizmete 
sunduklarını

söyledi.
Yeni sistem de 1 
yeraltı çöp kontey 
netinin, 3 eski çöp 
konteyneri kapa
sitesi kadar çöp 
alabildiğine dikkat 
çeken Yılmaz, 
“İlçemizin daha 
yaşanabilir ve daha 
güzel hale gelmesi 
adına, modem 
yeraltı çöp kontey 
neri sistemini önü 
müzdeki günlerde 
de yaygınlaştırmaya 
devam edeceğiz” 
dedi.
Modem yer altı çöp 
konteynerleri ile 
çevredeki hoş ol
mayan görüntülerin 
oluşmasının da 
önüne geçildiğine 
değinen Başkan 
Yılmaz, “Daha temiz 

bir Gemlik için 
attığımız bu tür 
adımlarla Gemlik'i 
çağdaş ve modern 
görümüyle herkesin 
yaşamaktan mutlu 
olduğu bir kent 
haline getiriyoruz. 
Şehir estetiğine 
uygun, görüntü 
kirliliğinden uzak 
konteynerler 
çevrenin korun 
ması, insanlann 
daha sağlıklı ve 
güvenli bir 
ortamda 
yaşamalarına ola 
nak sağlayacak. 
Yaşamın her alanın 
da hayata geçirdi 
ğimiz hizmetlerle 
Gemlik' in marka 
değerini yükselt 
meye devam 
edeceğiz" dedi
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Kaçak kazı yaparken yakalandılar
Bursa'da 7 kişi 
kaçak kazı yaparken 
suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma 

ve Karacabey İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları neti 

cesinde 7 kişilik 
grubun Akça* 
susurluk Mahalle- 
sl'ndeki ormanlık 
alanda kaçak kazı 

yaptığını belirledi. 
Yapılan ope 
rasyonda T.K., D.F., 
A.B., Ç.Ç., M.T., C.H; 
ve I.D. suçüstü 

yakalandı. Yapılan 
aramada 8 adet kazı 
malzemesi, 2'şer 
adet hilti ile gaz 
maskesi filtresi ve

Ter adet jeneratör, 
testere, gaz maskesi 
ve projektör ele 
geçirildi. 7 şüpheli 
gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Bursa'da yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda bir kilo 
esrar ele geçirildi. 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu 
kullanan 6 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Uyuşturucu maddeyi 
kimden aldıklarına 
dair ifadelerine baş 
vurulan şahısların

verdikleri bilgiler 
doğrultusunda 3 
zehir tacirinin kimlik 
bilgisine ulaşan 
ekipler operasyon 
için, düğmeye bastı. 
Polisi, ^ehir ticareti 
yaptıkları iddia 
edilen 3 kişiyi takibe 
aldı. Yapılan takipler 
sonrasında adresleri 
tespit edilen 
şahısların evlerine 
baskın düzenlendi. 
Baskında M.K, S.Ç.

ve M.S isimli 3 şahıs 
gözaltına alınırken, 
evlerinde detaylı 
arama yapıldı. Ara
mada bir kilo esrar, 
45 gram metamfeta- 
min île b; 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 3 
şahıs emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edildi.

Sadaka kutusunu çalan hırsız yakalandı
İnegöl'de bir 
fırındaki sadaka 
kutusunu çalan 
şahıs tutuklandı. 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi Şebboy 
Caddesi üzerinde 
geçtiğimiz cuma 
günü gece 03.00 
sıralarında bir 
fırına giren hırsız, 
sadaka kutu

sunu çalarak 
kaçtı. İş yeri 
sahibi kutunun 
yerinde olmadığını 
görünce kamera 
kayıtlarını 
incelediğinde 
hırsızlık olayı 
ortaya çıktı. 
Emniyet ekipleri 
güvenlik kamera 
görüntülerinden

zanlının A.A. 
olduğunu 
belirledi. Gözaltına 
alınan şahıs, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. A.A., 
çıkarıldığı mahke
mece tutukla 
narak cezaevine 
gönderildi.

MztieinitrHastasiKayiiaiiasiriiSclialiOrtasinJaOwpttli
Bursa'da bir kadının 
82 yaşındaki 
alzheimer hastası 
kaynanasını sokak 
ortasında darp ettiği 
anlar, yürekleri 
sızlattı. Harekete 
geçen Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
yaşlı kadını huzur 
evineyerleştirdi. 
Olay, iki gün önce 
Bursa'da meydana 
geldi. 55 yaşındaki 
gelin, güpegündüz 
sokak ortasında 
mahallelinin 
bakışları altında 
alzheimer hastası 
82 yaşındaki 
kayınvalidesi Fatma 
A.'yı darp etti.
Görüntü sosyal me
dyada yayılınca du
rumdan haberdar 
olan Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı, 
hemen harekete 
geçti. Gelin göz 
altına alınırken, 
mağdur yaşlı 
kadın da bakanlık 
koruması altına 
alındı ve huzur 
evine yerleştirildi. 
Bursa Aile ve 
Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Erkut 
öneş, "Bakanımız da 
talimatıyla hemen 

harekete geçtik ve 
Fatma teyzemizi 
bulunduğu evden 
aldık, önce has
tanede muaye 
neleri gerçekleş 
tirildi. Raporlarını 
aldık. Tedavisi 
tamamlanınca de
vletin emin ellerine 
teslim aldık" dedi.

"KİLOSU ÇOK 
DÜŞÜK, DİRENCİ

DÜŞMÜŞ 
DURUMDA"

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün de 
savcılık talimatıyla 
soruşturma başlat 
tığını hatırlatan 
öneş, "Darp raporu 
alınmış, onların adli 
süreçleri devam 
ediyor. Fatma teyze 
miz bir süre bizde 
kalacak, ilaçlarını 

kullanmı yormuş, 
onu öğrendik. İleri 
seviyede bir 
alzheimer var. Ancak 
hiç ilaç kullanmıyor, 
bu da kendisi için 
oldukça tehlikeli. 
Gördüğünüz gibi 
zaten kilosu da çok 
düşük. Yani direnci 
düşmüş durumda. 
İnşallah biz burada 
en iyi şekilde bak
maya çalışacağız. 
Bir süre burada 
kaldıktan sonra yine 
devletimizin hizmet 
verdiği özel rehabili
tasyon merkezler
imiz var, neresi 
uygunsa teyzemizi 
oraya naklede 
ceğiz" diye 
konuştu. Fatma 
Teyze'nin hemen 
karnını da

doyurduklarını 
kaydeden Öneş, 
"O şu anda kendi 
dünyasında 
yaşıyor. Hala 
kocasının sağ 
olduğunu, 
koyunlarının, 
keçilerinin olduğunu 
sanıyor, o şekilde 
giriyoruz bizde lafa. 
Uzun süredir yemek 
yemediğini, yolda 
olduğunu söyledi. 
Tabi biz bunu 
bilemiyoruz. 
Alzheimer olduğu 
için belki de bir 
saat önce yemek 
yedi. Ama 
gördüğünüz 
gibi çok zayıf, 
inşallah bura 
da ona iyi 
bakacağız" 
şeklinde konuştu.
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Güne Bakış
Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mahallelerde temizliği sürdürüyor

KıımlaılaaınlıınıııteııMiiülıasUtıklı
Kadri GÜLER

s kadri_guler@hotmail.com

Aşure...
Herkesin severek yediği aşure, pişirme 

ve dağıtımı yalnız müslümanlara ait bir ge
lenek değildir. Aşurenin tarihçesine bir 
göz attığımızda, aşure yapımının Nuh 
Peygamber ile başladığı rivayet edilir.

Nuh peygamberin gemisinin Ağrı Dağı’n 
da karaya oturmasından sonra, gemi de 
bulunan son yiyecekler bir kazana konarak 
kaynatılmış ve bu tatlı çorba meydana 
gelmiş.

Geleneklere göre, aşurenin içinde en az 
12 tane farklı bileşim vardır.
Bunlar genel de buğday fındık, kuru incir, 

kuru üzüm, ceviz, nohut, fasulye ve benzer 
yiyeceklerdir.

Aşurenin içindeki bu yiyeceklerin 
çokluğu birlik ve beraberlik anlamına da 
gelir. Aşurenin Arapça okunması aslında 
Aşura’dır ve 10 anlamına gelir.

Islamivetten önce İsrailoğullanda bugün 
de oruç tutardı.

Efsanelere göre, bu günde önemli ve 
insanlığın kaderini etkileyen, geleceğine 
yön veren olaylar gerçekleşmiştir. Adem 
peygamberin tövbesinin kabul edildiği, 
Halil peygamberin Nemrut'un ateşinden 
kurtulduğu, Hz. Musa'nın kavmini Firavun 
'un zulmünden kurtardığı, Yunus peygam
berin balığın karnından kurtulduğu, Eyüp 
peygamberin dertlerine şifa bulup yarala 
nnın iyileştiği, Hz.Yakub'un oğlu 
Hz.Yusufa kavuştuğu ve gözlerinin 
açıldığı, Nuh peygamberin gemisinin 
karayı oturduğu gündür.

Müslümanlar için aşurenin anlamı Hz 
Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesidir.

Dün tesadüf olarak Ahmet Dural M ey da 
nından geçerken, Belediyenin kurduğu 
çadınn altında büyük bir kazanda aşure 
dağıtması oldu.

Cep telefonumla fotoğrafını çekti. 
Vatandaşlar dağıtılan aşureyi zevkle yedik
lerini gördüm.

Canım çekti ama zamanım olmadığı için 
fazla kalamadım. Şimdi ise aşureyi 
anlatıyorum sizlere.

Dedesi imam, babası hoca olarak bilinen 
hacı Vır amerim oğluyum.

Evimizde İslamiyet'in tüm kuralları uygu 
tanırdı.

Babama İmam Mehmet veya Hoca’nın 
Mehmet derlerdi.

Bu nedenle Balıkpazanndaki evimizde 
her muharrem ayı aşure yapılır, bizler de 
komşularımıza dağıtırdık.

Komşularımızda bize aşure getirirdi.
Ben, aşure içinde fasulye ve nohut kon 

masını hiç sevmezdim. İncir ve kayısı ile 
fındık, fıstıklısı tercihimdi. Şimdi de öyle.

Bu geleneği yeni kuşaklar sürdüremiyor. 
Ama iyi pişirilmiş aşure her zaman yenir.

Hele çocukluğumuzun Tatlıcı Hasan’ın aşu 
resi olursa afiyetle yenir. Alevi kardeşle 
fimizin r. harrem ayı kutlu olsun.

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Mü 
dürlüğü ekipleri 
kentin genel temiz 
liği ile ilgili yürüttü 
ğü temizlik çalışma 
larının yanı sıra ma
halle statüsüne 
dönüşen köylerde 
de sonbahar 
temizliğine başladı. 
Planlanmış günlük 
rutin temizlik çalış 
malarını aksatma 
dan sürdüren bele 
diye temizlik ekip
leri, son olarak 
Küçük Kumla Ma
hallesi Köy içinde 
kapsamlı bir temiz
lik operasyonu 
gerçekleştirdi. 
Sokak ve caddele

Dt. Onur Sarıca ve Dt. Bahar Çokal Üstay tarafından terminal karşısındaki
sokakta yeni Diş Kliniği düzenlenen törenle Gemliklilerinin hizmetine açıldı

GemliB Diş KlinMi İmmete açıldı
Dt. Onur Sarıca ve 
Dt. Bahar Çokal 
Üstay tarafından 
terminal karşısında 
açılan Gemlik Diş 
Kliniği açılış töreni 
ile hizmete girdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Sarıca ve 
Üstay'ın ailesi ve 
arkadaşlarının yanı 
sıra İzzet Kaptan'da 
açılış törenine 
katılanlar arasın 
daydı. Açılış esna 
sında konuşan Dt. 
Onur Sarıca; "Açılı 
şımız da bizleri 
yalnız bırakmadı 
ğınız için herkese 
teşekkür ediyoruz. 
Ancak özel olarak 
da teşekkürlerimi 
iletmem gerekiyor. 
Maddi ve manevi 
desteğini hiç bir 
zaman esirgeme 
yen anne ve baba

Bursa Gümrük Müdürlüğünden onaylı 18160100EX055107 NOLU 04.07.2018 
Tarihli Beyannameye ait V0761950 tepe numaralı ve 18160100EX035974 

NOLU 05.05.2018 Tarihli Beyannameye ait V0462025 tepe numaralı 
ATR DOLAŞIM BELGELERİ kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

DİKOMET MÜH.MAK.METAL OTO.DERİ TEKS. İNŞ. 
SAN VE DIŞ TİC A.Ş

rin yanı sıra camii, 
okul, park ve bahçe 
lerde de kapsamlı 
bir temizlik operas 
yonu yapan ekipler, 
ağaçlardan dökülen 
yaprakları ve yol 
kenarlarında ki otla 
rı da temizledi. 
Bahar temizliği 
çalışmalarına 

ma, eşime ve 
çocukla nma da 
teşekkür ediyo
rum." dedi.
"Gülümse Hayata" 
sloganı ile hizmet 
vermeye başlayan 
Gemlik Diş Kliniği, 
implant, kanal te
davisi çocuk diş 
hekimliği ve diş eti 
hastalıkları tedavisi 
hizmetleri sunuyor. 
Ağız ve diş sağlığı 
konusunda halkımı 
zın bu tür merkez 
lere ihtiyacı 

yoğun bir şekilde 
başladıklarını anla
tan Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, yaz döne
minde yazlık bölge 
lerde yaptıkları de 
taylı temizlik çalış 
masına kış ayların 
da ilçe merkezi ve 
mahallelerde devam 

olduğunu belirten 
Dt. Bahar Çokal 
Üstay ise; “Bu an
lamda kliniğimizin 
ilçemize ve hasta 
larımıza hayırlar ge
tirmesini temenni 
ediyorum. Mem
leketimiz inşa nı 
güzel şeylere 
layıktır. Herkesin 
burayı kendisinin 
kapısı gibi görme 
sinden mutluluk 
duyanz. İnşallah 
halkımızın memnu 
niyetini kazanırız” 

edeceklerini 
söyledi.
İlçe genelinde başla 
tılan kapsamlı ve 
detaylı sonbahar 
temizliği çahşmala 
nnın tüm mahalle 
ve sokaklarda 
devam edeceğini 
ifade eden Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz ise, “İlçenin 
sağlık ve estetiğini 
doğrudan ilgilen 
diren temizlik konu 
sunda gereken has
sasiyeti gösteri 
yoruz. Daha temiz 
bir Gemlik için 
çalışmalarımız 
aralıksız devam 
edecek’’diye 
konuştu.

dedi. İzzet Kaptan 
ise konuşmasında;
"Çok güzel bir diş 
kliniği olmuş. Gem- 
lik'in böylesine 
güzel bir kliniğe 
kavuşmuş olması 
beni ziyadesiyle 
mutlu etti. Açılışa 
katılan herkese el 
sallıyorum." dedi.
Açılış kurdelesinin 
kesilmesinin 
ardından kliniği 
gezen davetlilere 
ikramlarda bu
lunuldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

İLÇE SPORUNDA GEMLİK’İMİZ
Güzel Gem- 

likimizde sportif or
ganizasyonlar tüm 
hızıyla devam ediyor. 
İller arası diriliş 
karate turnuvası 
ilçemizde gerçekleş 
ti. Futbol takımları 
mızın çalışmaları 
başarıya endeksli bir 
şekilde tüm hızıyla 
sürüyor.

U19 ve 15 yaş 
liglerinde takımla 
rımız grup liderliğini 
ele geçirdiler.

Gemlik Basketbol 
ve Gemlikspor Bas- 
ketbolda harıl hani 
liglere 
hazırlanıyorlar.

İller arası diriliş 
karate turnuvası 
büyük bir heyecanla 
İlçe spor salonu
muzda gerçekleşti 
rildi.

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Belediye- 
spor Önderliğinde 
gerçekleştirilen or
ganizasyon otoriter
lerden tam not aldı. 
Milli ve dünya

şampiyonu sporcu
muz Haldun Alagaş 
turnuvayı izleyenler 
arasındaydı.

Bu tip önemli 
organizasyonların 
Gemlik’imiz ekono 
misine büyük 
katkıları var. Oteller 
ve yiyecek satan 
esnafımızın yüzünü 
güldürüyor. 
Şehrimizi gezen ve 
ikamet eden sporcu
lar, aileleri ve kulüp 
görevlileri önemli bir 
parasal girdi 
sağlıyorlar.

Gemlik Belediye 
miz böylesine önem 
Iİ bir çok turnuvayı 
üstlenmiş durumda. 
Türkiye Moto-Kros 
şampiyonası, 
Türkiye Karate 
Şampiyonası, 
Türkiye Judo 
Şampiyonası, 
Türkiye Güreş 
Şampiyonası, Zeytin 
Festivali ilçemizi 
Türkiye ve dünyada 
tanıtma adına çok 
güzel sosyal ak-

tivitelerdir.
Dileğimiz bu tür 

turnuva ve organizas 
yonların çoğalma 
sidir. Bu arada 
hemşeri dernekleri 
organizasyonunun 
da unutmamak 
gerekir.

Bakıyoruz da tüm 
bu uğraşların merke 
zinde hep halk var. 
Halka hizmet amaçlı 
çalışmalar. Başka 
yerlerden gelen 
insanların kaynaş 
ması var. Dostluk 
var. Negatif enerji
lerin, pozitif enerjiye 
dönüşmesi var. 
Böyle ortamlar 
toplumları yüceltir. 
Moral motivasyo 
nunun çok 
yükseldiğini 
görürüz.

Hazırlık maçında 
Edirne Belediyesini 
konuk eden Gemlik 
Basketbolün geçen 
seneye nazaran 
daha olumlu Basket
bol oynadığını gör 
dük. Dış şutlardan 

önemli üçlükler bul
dular. Daha olumlu 
ve daha olgunlaşmış 
bir Gemlik Basketbol 
izledik. Rakibi bir üst 
kümede olmasına 
rağmen başa-baş 
mücadele sergile 
diler. Hızlı hücumla 
çok top kaybetme 
diler. Daha kontrollü 
oynadılar. Rakibin 
bize göre tek artısı 
vardı ve iyi basket 
oynuyorlardı. 
Takımımıza bu sene 
yeni sezonda 
başarılar diliyoruz.

U19 yaş liginde 
Gemlikspor dokuzda 
dokuz yaparak ilk 
yarıyı lider tamam 
ladı. Muhtemelen lig 
sonunda şampiyon 
olacaklar.

Gemlikspor 
camiası takımlarıyla 
adeta gurur duyuyor. 
Sporcuların büyük 
bir kısmı A takımın 
da da oynayacaklar.

U15 Elit ligde Gem
lik Belediyeşpor’da 
Gemlikspor’dan 
farklı değil. İlk yarı 
yaptığı tüm maçlar
dan sadece bir be
raberlik aldılar.

Tüm maçlarını 
kazandılar.

Son maçta lider 
Nilüfer 1987 takımını 
2-0 yenerek liderliği 
aldılar.

Takımımız Gemlik 
Belediyespor rakibi 

ne bir tek gol pozis 
yon bile vermedi. 
Adeta tek kale maç 
oynadılar, ikinci lider 
takımımız Belediye
spor U15 oldu.

Klasman U15te 
Gemlik Gençler 
birliği sporda diğer 
liderlerimizden pek 
farklı değil, ilk yan 
içerde dışarda tüm 
rakiplerini adeta 
topa tuttular.

Tüm maçlarını 
kazandılar. Onlarda 
liglerinin lideri dü
rümdalar.

Bayağı iyi gidiyor
lar.

13 Ekim’de 
başlayacak birinci 
amatör liglerinin 
kura çekimleri 
yapıldı. Şanssızlık 
mıdır bilemiyorum 
Vefasporumuz gene 
en zorlu kurayı çekti. 
Grubunda 4-5 
takımın üst sıraları 
zorlayacağını tahmin 
ediyoruz.

Bu bir bakıma da 
avantaj. En çok 
puan alan takım 
şampiyon olur.

İkinci zorlu grubun 
Gemlikspor da 
olduğunu görüyoruz. 
Gemliksporun da 
şampiyonluğu ko
valayacak en az üç 
takımla yarışacağını 
düşünüyoruz.

Bunlar bizim 
düşüncemiz ne diye

lim inşallah iki takı 
mımızda başarılı 
olur.

Çotanaksporumuz 
ve Umursporumuz 
nispeten biraz daha 
basit gruptalar, ama 
tüm takımlarımızı 
başarılı olabilmek 
için var güçleriyle 
çalışıyorlar.

Bir an önce liglerin 
başlamasını iple 
çekiyorlar.

Basketbolda bir alt 
yapı takımı olan 
Gemlikspor çalışma 
larını büyük bir cid
diyet içersinde 
sürdürüyor.

Bu sene küçük yaş 
gruplarından ikisine 
daha katılma kararı 
aldılar. Başkan 
İbrahim Tokgöz, 
“önemli olan sporcu 
mutluluğudur. Spor 
cularımıza mutlu or
tamlarda spor 
yaptırabiliyorsak biz 
de huzurlu oluyoruz. 
Amacımız üst liglere 
sporcu hazırlamak. 
Bunu yaparken de 
toplumumuza faydalı 
ve her türlü kötülük
lerden uzak bireyler 
amaçlıyoruz. Bunu 
gerçekleştirdiğimizi 
sanıyorum. Bu da 
bizleri mutlu ediyor” 
dedi.

Ayrıca tüm sporcu 
tarımız derslerinde 
son derece 
başarılılar.

Mama Getirene Dövme Hedive
Gemlik'te pro 
fesyonel olarak 
dövme yapan E- 
Tasarım atölyesi 
işletme sahibi 
Emine Uğursoy 
başlattığı sosyal 
sorumluluk proje 
siyle Gemlikli 
hayvanseverlerden 
tam not aldı. 
15 kg. kedi veya 
köpek maması 
getiren herkese 
ücretsiz minimal 
kalıcı dövme 
hediye eden 
Uğursoy, "özellikle 
havaların soğu 
maya başlamasıyla 
başladı bu kam 
panya. Dövme 
yaptırmayı Gem
likliler çok seviyor 
ve çok istiyor o 
yüzden bende 
severek yaptığım 
İşimi yapmaya 
devam ederken,

sokaklardaki 
dostlarımız içinde 
böyle bir farkındalık 
yaratmak istedim. 
Çok güzel karşılandı 
kampanya, hatta bir 
çok insan dövme 
yaptırmadan sadece 
mama dahi getirdi. 
Gelen mamalar 
Gemlik'te farklı 
pek çok noktada 
sokak hayvanlan 
için kullanılacak. 
Ben bu kampanyaya 

destek veren 
herkese 
teşekkür ediyo 
rum." şeklinde 
konuştu.
Gazhane caddesi 
MNG kargo karşı 
arasında hizmet 
veren E-Tasa 
nm'da bir hafta 
daha devam 
edecek olan bu 
kampanyaya ilginin 
daha da artacağı 
bekleniyor.

BursalI yönetmen ve 
fotoğraf sanatçısı 
Çağlar Şapolyo, bir 
Hollywood şirketine 
belgesel film 
yapacak 
Bursah yönetmen 
Çağlar Şapolya, bir 
Hollywood şirketine 
belgesel film 
yapacak. Avru 
pa'da sinema ve 
fotoğrafçılık eğitimi 
aldığını ifade eden 
Şapolya, "Türkiye'ye 
dönüp mesleğime 
başladıktan sonra, 
prodüksiyon 
şirketimi kurdum. 
Fotoğrafçılık olarak 
başladığım işimi 
geliştirerek sanat 
içerikli benzeri pro
jeler yapmaya 
başladım. Artık eşim 
Zeynep Şapolyo ile 
çalışıyorum. Zey 
nep fotoğrafçılık 
alanında kendini

geliştirdi ve aranan 
bir düğün ve sanat 
fotoğrafçısı oldu. 
Birçok ulusal ve 
uluslararası 
firmanın reklam ve 
tanıtım filmleri ile 
fotoğraflarını çeki 
yoruz. Bunun için 
bütün dünyayı 
geziyoruz. Geçen yıl 
11 ayn ülkede 
çekimler yaptık.
Yakın bir zamanda 
hem Miami'de 
Teksaslı bir 

müşterimizin düğün 
çekimini, hem de 
BursalI bir 
moda firmasının 
çekimlerini 
gerçekleştirdik. 
Avrupa ve Amerikalı 
müşterilerimize, 
Türk sanatçılarının 
farklı bakış açılarını 
yansıtan eserler 
sunuyoruz. New 
York moda 
haftasında yer 
alarak şehrimizi 
temsil ettik" dedi.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans



26 Eylül 2018 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

Uludağ üniversitesi çiftçilerinden orBanik ürünlerine özel ilfli i
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Ziraat Fakültesi Or
ganik Tarım Birimi, 
organik tarımın 
yaygınlaşmasına 
katkı sağlamak 
amacıyla, uygulama 
alanında tamamen 
organik olan 
sebze ve meyve 
yetiştiriyor. 
Öğrencilerin eğitim 
amacıyla yetiştirdiği, 
üniversitede de 
satışa sunulan 
ürünleri, yoğun 
talep görüyor. 
Bursa'da UÜ Ziraat 
Fakültesi'nin 
yakınında yer alan 
uygulama alanında 
bulunan tarlalarda 
biber, patlıcan, do
mates, kabak, taze 
fasulye ve çeşitli 
meyveler yetiştiren 
öğrenciler, ektikleri 
organik sebzelerin 
hasadına başladı. 
Öğrencilerin eğitim 

amacıyla 
yetiştirdikleri tama
men organik olan 
sebzeler, toplanıp 
üniversitenin satış 
ofisinde tüketicilere 
sunuluyor.
UÜ Ziraat Fakültesi 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Ak, 
Uludağ Üniversite- 
si'nin organik tarım 
çalışmalarının 2000 
yıllarda başladığını 
belirterek, "özellikle 
öğrencilerin 
eğitimine yönelik 
organik tarımın 
yapıldığı 70 dekarlık 
bir alana sahibiz. 
Şu an ağırlıklı ola 
rak bitkisel üretim 
yapıyoruz ve 
bunların içinde de en 
çok kışlık ve yazlık 
sebzeler ekiyoruz. 
Bunların yanı sıra 
organik yumurta 
tavukçuluğu ve or
ganik süs sığırcılığı 
ile ilgili iki Avrupa

Birliği Projesi'nden 
geçtik. Organik 
tarımın felsefesinde 
hem bitkisel, hem de 
hayvansal üretim 
vardır. Bu iki alan 
birbirini destekler. 
Hayvansal üreti 
mimiz sayesinde 
bahçelerimizde 
hiçbir kimyasal ilaç 
ya da gübre kullan
madan, hayvan 
gübreleri ile üretimi 
gerçekleştiriyoruz.

Yabani otlarla da 
birebir olarak ça- 
palayarak mücadele 
ediyoruz. Hem 
doğayı, hem insan 
sağlığını bu sayede 
korumuş oluyoruz. 
Bu üretimlerimizde 
tamamen yerli to
humlar kullanıyoruz. 
Bu sayede tohumlan 
geçirdikleri binlerce 
yıllık seleksiyonlarla 
korumuş oluyoruz. 
Kâmpüsümüz de bü

lunan bir satış mer 
kezinde ürettiğimiz 
ürünlerin satışını 
gerçekleştiriyoruz. 
Buradan isteyen her 
vatandaş alışveriş 
yapabiliyor. Ayrıca 
her cumartesi günü 
kurulan organik 
pazarda da ürün 
lerimiz halkla 
buluşuyor" dedi. 
Türkiye'de, GDO'nun 
tamamıyla yasak 
olduğu organik

tanının henüz tam I 
olarak farkında olun- I 
mayan ya da önem- I 
senmeyen bir alan I 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Ak, "Avrupa I 
ülkelerinin birçoğun I 
da toplam tüketimde 
organik ürün oranı 
yüzde 20'lere 
ulaşırken, Türkiye'de 
bitkisel ürünlerde 
yüzde 2, hayvansal 
üretimde ise binde 
1 civarında oranlar 
var. Bu ürünler özel
likle hamile kadınlar, 
bebekler, çocuklar 
ve yaşlı bireyler için 
son derece stratejik 
önem arz etmektedir. 
Sağlık etkilerinin 
yanı sıra organik 
üretim arttırıldığında 
dünya piyasalarında 
da yüksek fiyatlar
dan çok hızlı şekilde 
alıcı bulan organik 
ürünler ekonomiye 
de katkı 
sağlayabilir” dedi

Modanın kaininde Bursa rüzgarı
Tekstil sektörünün 
en önemli organizas 
yonu olan Premiere 
Vision Paris 2018 
Fuan'na BursalI 
Akbaşlar Tekstil 
damga vurdu. 
Modanın kalbi 
Paris'te 19-22 Eylül 
tarihleri arasında 
düzenlenen ve tek
stil sektöründe 
trendlerin belirlen 
diği Premiere Vision 
Paris Fuarı tamam 
landı. 2019-2020 
sonbahar-kış tema 
sıyla düzenlenen 
sektörün mevcut 
beklentilerine cevap 
vermenin yanı sıra, 
bugün ve geleceğin

yeniliklerini belir
lemek üzere zengin 
bir içerikle gerçek 
leştirilen fuar, dünya 
tekstil sektörünün 
öncülerini buluştur 
du. Premiere Vision 
Paris'e 14 yıldır 

aralıksız katılan 
Akbaşlar Tekstil'in 
standı ziyaret çilerin 
akınına uğra dı.
Yıllardır katıldık lan 
fuarın adeta demir 
başlarından birisi 
olduklarını vurgu

layan Akbaşlar Teks 
til Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan 
Akbaş, geçen yıl zi
yaretçilerden gelen 
talepler doğrultu 
sunda bu yıl stant 
boyutunu büyüttük

lerini ifade etti. Pre
miere Vision Paris 
Trend alanında 
sergilenen desenleri 
ile fark oluşturduk 
larını dile getiren 
Akbaş, "Trend ala 
mn yanı sıra kendi 
standımızda da bin 
300'ün üzerinde 
farklı desen ile 
farkımızı ortaya ko
yarak, kumaş sek
töründe trendlerin 
belirlenmesinde 
öncü firmalardan 
birisi olduğumuzu 
ispatladık" dedi. 
Erhan Akbaş, 
"Turquality marka 
teşvik programından 
sağladığımız katma 

değer ve Ar&Ge 
Merkezi sahibi 
olmamızın sağladığı 
avantajlar ile hedef 
pazarlar özelinde 
hazırladığımız özgün 
koleksiyonlarımız, 
zengin ürün yel
pazemiz, hızlı servis 
ağımız, kaliteden 
taviz vermeyen üre
tim anlayışımız ve 
Türkiye'nin en büyük 
dijital baskı kapa
sitesine sahip 
işletmemiz ile ulusla 
rarası pazarlardaki 
payımızı ve marka 
değerimizi her geçen 
gün artırmaya 
devam ediyoruz” 
dedi

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE

KAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

GemlikK[jfez
• ■ ,ıoi|iüj[>î| Ua aOHiOa'kitMİ oâifhi * '

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Marketler poşetlerden ücret almaya haşladı
Alışverişlerde 
kullanılan naylon 
poşetlerin ücretli 
verilmesine 
yönelik çalış 
manın gündeme 
gelmesinin 
ardından bazı 
marketler 
yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesini 
beklemeden 
poşetlerden ücret 
almaya başladı. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı 
Bendevi Pa
landöken, bazı mar
ketlerin, naylon 
poşetleri ücretli sat
maya başladığını 
belirterek, "Bunun 
için çantamızda, 

yanımızda bez 
torba, kese kağıdı, 
file çanta gibi alter
natif taşıma 
malzemeleri 
bulundurmamız 
lazım." ifadesini 
kullandı.
1 Ocak'ta başlıyor 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 
Ambalaj Atıkla 
rının Kontrolü 
Yönetmeliği 
kapsamında
1 Ocak 2019 
itibarıyla plastik 
alışveriş 
poşetlerinin tüm 
satış noktalarından 
ücretli temin edile 
ceğini anımsattı. 
Yönetmelik 
yürürlüğe girmeden 
ücret alınmaya

başlandı 
Bazı marketlerin, 
yönetmelik 
yürürlüğe girmeden 
poşet ücreti almaya 
başladığına dikkati 
çeken Palandöken, 
"Şimdiden parayla 
poşet satmak 
fırsatçılıktır. Poşet 
kullanımını azalt

mak için yapıyor 
olsalardı, file ya da 
bez çantalar seçe 
nek olarak sunu 
lurdu." değerlen 
dirmesinde bu
lundu.
Palandöken, 
poşet kullanımını 
azaltma amacı 
taşıyan yönet 

meliği fırsata çe
virenlere prim 
verilmemesi 
gerektiğine işaret 
ederek, şunları 
kaydetti: "Bunun 
için çantamızda, 
yanımızda bez 
torba, kese kağıdı, 
file çanta gibi alter
natif taşıma maize 

meleri bulundur 
mamız lazım. Bunu 
alışkanlık haline ge
tirmek doğa ve 
çevremiz için çok 
önemli. Gelecek 
nesillere de bu 
alışkanlığı akta 
rarak sağlığı 
mızı ve dünyayı 
korumuş ola 
cağız. Naylon 
poşetlerin, doğada 
yok olması uzun 
yıllar sürüyor ve 
sağlığa zarar 
veriyor. Naylon 
kullanımını azalt
mak ekonomik 
anlamda da fayda 
sağlayacak. 
Plastiğin ham 
maddesi dışarıdan 
geldiği için dövizle 
ödeniyor."

yerli üretim’ logosunun kullanılması yürürlükte
Ticaret İl Müdürlü 
ğünden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, etiket, tarife 
ve fiyat listelerinde 
‘yerli üretim’ 
logolarının bulunma 
sına dair yönet
melik, Resmi 
Gazete’de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi 
Konuyla ilgili 
olarak yazılı 
açıklamada bulunan 
Ticaret İl Müdürü 
Alaattin Fırat,

açıklama 
sında şu ifade 
lere yer verdi: 
"18/9/2018 tarih ve 
30539 ve sayılı 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, 
3/10/2018 tarihinde 
yürürlüğe girecek 
olan düzenleme 
ile anılan Yönet 
meliğin 5 inci 
maddesinde 
değişikliğe gidi 
lerek etiket ve 
listelerde 
bulunması

zorunlu bil 
gilere; Malın 
satış fiyatı ve 
birim fiyatının 
uygulanmaya 
başladığı 
tarih ve üretim 
yeri Türkiye 
olan mallar için, 
Bakanlıkça tespit ve 
ilan edilen şekil, 
logo veya işaret 
hususları 
eklenmiştir. 
Bakanlığımız 
tarafından tüketi
cilere yönelik mal 

satışlarında, ürü 
nün ülkemizde 
üretildiğini göster
mek üzere tüketici
lerin dikkatini ilk 
bakışta çekecek 
nitelikte ‘yerli 
üretim’ logosu 
hazırlanmıştır. 
Üretimi Türkiye’de 
yapılan ürünlerin 
etiket, tarife 
ve fiyat listelerinde 
‘yerli üretim’ 
logosunun 
kullanılması zo 
runlu olup, Logo

nun tüketici 
ierin rahatça 
görebileceği 
şekilde ve orijinal 
renklerinde 
yerleştirilmesi 
ve Logonun 
küçültülmesi 
veya büyütülmesi 
gereken durum 
larda ‘yerli üretim’ 
logosu kurumsal 
kimlik kılavu 
zunda yer alan 
oranlara uyul 
ması gerek 
mektedir.

Tüketicilerimizin 
yapacakları 
alışverişlerde 
aşağıda şekli ver
ilen ve bu toprak
larda üretilen yerli 
üretim logolu 
ürünlere dikkat 
etmeleri gerek 
mektedir.
Yerli üretim Logosu 
ile ilgili detaylı bil
giye Bakanlığımızın 
https://www.ticaret. 
gov.tr adresli 
sitesinden 
ulaşılabilmektedir.’’
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YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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www.yigitinsaatgemlik.com
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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
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Kaymakam Gürbüz Karakuş başkanlığında yapılan toplantıda İstihdam Fuarı ele alınarak, 
projeye destek veren kurum yöneticilerinden destek sözü geldi.

lililWMllIllWiWIMliiMiiiliiii
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Güçleri sessize yetiyor
" Berkay Et” Gemliklilerin yakından tanıdı 

ğı bir işletmedir. Berkay Kırmızı ay uzun yıl 
lar ilçe merkez sağ siyasetin DYP’de siyaset 
yapti. Efsane gençlik kolu başmanlarından 
biriydi. Siyaseti bırakıp, kendini işine 
gücüne verdi.

Hayvan alım satımı ve kesimi yapti. Bu ara 
da CİUS AVM yanında küçük bir kasap işlet 
mesi açarak hizmet vermeye başladı.

Berkay, herkes tarafından sevilen sayılan 
bir esnaf imizdir. CİUS AVM nin çevresinin 
trafiğe kapatılmasından sonra önünde bulu
nan çınar ağacı buraya değer kattı. 4’de

İş Kur Gemlik 
Hizmet Merkezi’nin 
projelendirerek 
geçtiğimiz yıl 
başlattığı “İş Sizi 
Çağırıyor”, “Gem
lik’te İnsan Kaynak 
lan ve İstihdam 
Buluşması” pro
jesinin bu yıl İkin
cisinin 12-13 Ekim 
günleri yapılacağı 
açıklandı. 
Fuara Gemlik 
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinde faa 
liyet gösteren 70

civarında firma leri elemanları belirtildi.
katılarak, istedik- istihdam edeceği Haberi sayfa 2’de

NlflCEVh.ljaiirlHsoii 
alını II iisiininrsimw

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇ EV) Gemlik 
Şubesi’nin eğitime destek çahşmalannı sürdürdüğü 
nü söyleyen Başkan Meziyet Tunalı, Uludağ Üniver
sitesi Gemlik Yerleşkesi’nde bulunan Hukuk Fakül
tesindeki 14 hukuk öğrencisine, Av. Özgür Aksoy’un 
anısına bursa verdiklerini söyledi. Haberi 2’de

© erdogansaglik@hotmail.com

o +905324143628 
@>+90 2245122239

+902245122238 
+90 8503042239

A Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
« Şube : Dr. Ziya Kaya İlah, Sağlık Sok. No: 1 DIB GEMLİK

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET »OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.comEl hanvetclinicgemlik ©hanvetveterinerdinicAsım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Kaymakam Gürbüz Karakuş başkanlığında yapılan toplantıda İstihdam Fuarı ele alınarak, 
projeye destek veren kurum yöneticilerinden destek sözü geldi.
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2. İşçi İşveren İstihdam Buluşması 12-13 Ekim günleri yapılacak
iş Kur Gemlik 
Hizmet Merkezi’nin 
projelendirerek 
geçtiğimiz yıl 
başlattığı “İş Sizi 
Çağırıyor”, “Gem
lik’te İnsan Kaynak 
lan ve İstihdam 
Buluşması” pro
jesinin bu yıl İkin
cisinin 12-13 Ekim 
günleri yapılacağı 
açıklandı. 
Dün, Kaymakam 
Gürbüz Karakuş 
Başkanlığında 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan toplantıya 
projeye destek 
veren Gemlik 
Belediyesi, Iş-Kur, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret 
Borsası, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
temsilcileri 
biraraya geldi. 
Toplantının açılışın 
da uzun bir konuş 
ma yapan Kayma 
kam Karakuş, yapı 
lacak işçi işveren 
buluşmasında den 
ge kurmayı amaçla 
dıklarını belirterek, 
bu yıl istihdam 
buluşmasının 
2.sinin düzenlene 
ceğini söyledi. 
Bu yıl ki işçi istih
dam buluşmasının 
geçtiğimiz yıla göre

daha da geliştire 
çeklerini söyleyen 
Karakuş, İnsan 
Kaynakları Ve İstih
dam Buluşması’nın 
Kapalı Spor salo
nunda 12-13 Ekim 
günleri yapılacağını 
belirterek şunları 
söyledi: “Özel sek
tör temsilcileri ile 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının katilı 
mı ile 70 civarında 
kurumun fuara katı 
lımını bekliyoruz. 
Geçen yıl düzenle
nen buluşmaya 8 
bin civarında zi
yaretçi oldu. Bin 
600 kişi civarında 
İŞÇİ işe yerleştirildi. 
Gemlik büyük bir is
tihdam potansiye
line sahip göç alan 
bir kenttir. Bu 
yoğun trafiği iş 
gücü akım hareket 
liliğinin planlanma 
sı, ihtiyacı olanlara 
istihdam

yaratılması ve işyer 
lerine yerleştiril 
mesi ile çözülür. 
İşyerlerine alınan 
elemanların duru
munu Iş-Kur takip 
etmektedir. Bu yıl 
2.sini düzenleyece 
ğimiz fuara Gemlik 
Orhangazi ve İznik 
ilçelerinde faaliyet- 
gösteren 70 civanh 
da firma katılarak, 
istedikleri eleman 
lan istihdam ede
cektir. Bu hem işve 
ren hem de işçiler 
için bir kazançtır. 
Gemlik’in potan
siyel enerjisini 
kitenik enerjiye çevi 
receğiz. İşsizliği 
sıfırlamak kolay 
değildir. Ne kadar 
planlarsanız planla 
yın işsizlik sıfırlan 
maz. Ancak, etkin 
mücadele ve eko 
nomik politikalarla 
hükümetlerin ve 
devletin alacağı 

karârlarla sonuç 
alınabilir. Amaç 
daha çok insan 
çalıştırmaktır. 
Gemlik’e bakıldığın 
da mevcut işyerle 
rinde hitelikli ırisah 
say/s/n/ artırmak 
gerekir. İşe alınacak 
kişilerin eğitimli 
olması lazımdır. 
Bunun için teknik 
eğitimi geliştirmek 
lazım. Bilgisayar 
Teknik donanımını, 
ARGE’yi çağın 
getirdiği eğitimi 
geliştirmemiz lazım. 
Bunu yapamazsak 
dışardan insan 
gelir, dışarıya insan 
göçü başlar Beyin 
güçü oluşur.”dedi. 
İş - Kur Müdürlü 
ğü’nün bu konuda 
başlattığı projenin 
başarılı sonuçlar 
verdiğini vermeye 
de devam edeceğini 
söyleyen Kayma 
kam Karakuş, “Hep 

birlikte İmkanlarımı 
*! daha /// değerlen 
dirmeliyiz. Bu Gem* 
lik’in geleceği için 
gereklidir. ” dedi. 
Kayamakam Kara 
kuş, Türkiye’yi bin
lerinin sıkıştırma 
sıyla sıkışacak bir 
ülke olmadığını, 
Ülkenin bir çok 
sıkıntılar gördüğü 
nü, çok badireler 
atlattığını belirte 
rek; “Onun bunun 

t>rr degiji?.
Bün/ârr da ânâbcâ 
ğız. İyi planlama Ça
parak içinde olmak 
lazım hep birlikte 
ülkeye sahip çık 
mak lazımdır*’ dedi 
iş Kur Müdürü 
Ünver Ünver ise, 
2017 yılında yapılan 
buluşma hakkında 
rakamsal bilgiler 
verdi. Belediyeden 
kuruma bir araç tah 
sis edilmesini iste 
di. Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol ise geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi istih 
dam buluşmasına 
belediye olarak 
yanında olduklarını 
Iş-Kur ile çalışmayı 
sürdüreceklerini, 
proje kapsamında 
158 işçi aldıklarını

söyledi.
Araç alımı konusun 
da ise söz vermedi. 
Daha sohra söz 
alan GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
geçen yıl yapılan is
tihdam buluşması 
mn çok başarılı geç 
tiğini belirterek, 
“Oda olarak biz de 
bu konuda çok faali 
yeti er yapıyoruz. 
2018 yılı istihdam 
buluşmasının çok 
başarılı geçmesini 
bekliyoruz. Yapıla 
cak bütün etkinlik
lere katılacağız 
destek vereceğiz” 
dedi. Ticaret Borsa 
sı adına yS^'lîin 
konuşmada ise 
etkinliklerde yer 
alacaklarını fuarı 
elbirliği İle yukarı 
larâ çıkaracak 
larını söyledi. 
Fsnaf ndşkçı 
Başkanı İsmail Beki 
İse iş dünyasında 
ara eleman sıkıntısı 
yaşandığını, bu 
konuda okullardan- 
mezun olan öğren 
çilerin yeterli eğitim 
alamadığını, işletme 
lerin çırak ve ara ele 
man ihtiyacının 
giderilmesini İstedi. 
“Desteğe devam 
edeceğiz” dedi.

5^60 hin lonlarda Sewn gelirse kota uHulanmayacalı
Marmarabirlik, 
2018/2019 ürün alım 
kampanya öncesin 
de Gemlik, Mudan 
ya, Erdek, Orhanga 
zi, İznik, Edincik, 
Mürefte ve Marmara 
adası kooperatif 
başkan ve yönetici
leriyle biraraya 
geldiği toplantıda 
kampanya öncesi 
hedef ve stratejiler 
değerlendirildi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
Mudany ? ve İznik 
başta o' üzere, 
Marma ^.'lik’e 
bağlı k. /e^atif

faaliyet bölgelerin 
de son 10 yılın en 
yüksek rekoltesinin 
beklendiğini vur 
guladı. Başkan Hfi* 
damet Asa, “Koo 
peratiflerirrizin 
faaliyet alanında 
yağlık dahil 170 bin 
ton zeytin varlığı 
olduğunu tahmin 
etmekteyiz. Ürünün 
var yılı olmasına 

rağmen Marmara- 
birlik dışında ürüne 
olan talebin az 
olacağını düşün 
mekteyiz. ” dedi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, rekolte beyan 
atımlarının ikinci 
haftasına girildiğini 
söyleyerek, “Bugü 
ne kadar 7.750

ortağımızdan 23.500 
ton rekolte beyanı 
gelmiştir. Rekolte 
beyanı vermeyen 
ortak sayısı da 22. 
500 kişidir. Bugüne 
kadar alınan rekolte 
beyanlarını değer 
lendirdiğimizde 70- 
75 bin tonlara ulaşa 
cağını tahmin et
mekteyiz. Ortaklan 
mızdan rekolte

beyanlarını gerçeğe 
yakın vermeleri 
yönünde daha önce 
çağrıda bulunmuş 
tuk. Buradan tekrar 
çağrıda bulunuyo
rum. Eğer, 8 koope 
ratif bölgesinden 
55-60 bin tonlar ara 
sında rekolte bey a 
nı gelirse kota 
uygulaması yapılma 
yacaktır. ” şeklinde

konuştu.
Başkan Asa, 
bu rakamların 
üzerinde rekolte 
beyanının gelmesi 
durumun da, fiziki 
koşulların yetersiz 
kalabilece ği ve 
alım planından 
uzaklaşılacağın 
dan kota uygulama 
sının da kaçı 
nılmaz olaca 
ğını da vurguladı. 
Başkan Asa, 
“Hedefimiz, 
ortaklarımızı 
mağdur etmeden, 
Marmarabirlik’i de 
zarar ettirmeden 
kampanyamızı 
tamamlamaktır.” 
dedi
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Diplomasız estetik uzmanlığı whioms
Bursa diplomasız ve 
sahte belgelerle 
estetik uzmanlığı 
yaptığı iddia eden 
şüpheli gözaltına 
alındı.
Tıp fakültesi mezunu 
olmayan M.O'nun 
estetik operasyon 
yaptığı bilgisine 
ulaşan Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
şahsı gözaltına aldı. 
M.O'nun, başkasına 
ait kredi kartını izin

siz kullanmak, halde hasta tedavi unvanını takınmak
diploması olmadığı etmek ve tabip gibi çok sayıda suç

tan arandığı 
öğrenildi. 25 Eylül 
2018 Salı günü Mali 
Büro ekipleri 
tarafindan sahte 
doktorun estetik 
operasyonlarını 
gerçekleştirdiği 
adrese düzenlenen 
operasyonda ve 
yapılan aramalarda, 
estetik operasyonlar 
sırasında kullanılan 
çok sayıda ilaç, tıbbi 
malzeme ve cihaz ile 
hasta kayıt formu, 
makbuz, hasta isim

lerinin ve ücret
lerinin yazılı olduğu 
notlar ele geçirildi. 
Şüpheli M.O.'nun 
özellikle internet ve 
sosyal medya üz
erinden kendisini es
tetik doktoru olarak 
tanıttığı ve estetik 
operasyon yaparken 
çekilmiş fotoğrafla 
rını paylaştığı ortaya 
çıktı. Gözaltına 
alınan M.O. emni 
yetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

yaşlı kailin dolandıncılann kurbanı oldu!
Bursa'nın İznik 
ilçesinde yaşlı bir 
kadın, telefonda 
kendilerini polis 
olarak tanıtan 
dolandırıcılara 10 
bin 200 TL'sini 
kaptırdı.
Mustafa Kemal Paşa 
Mahallesi'nde oturan

H.N.G'yi (70) tele
fonla arayan 
dolandırıcılar, "Biz 
polisiz, hesabınız 
daki para başka bir 
hesaba aktarıldı. 
Paranızı kurtarmak 
için belirttiğimiz 
posta çeki hesabına 
para yatırmanız

gerekiyor" dedi. 
Bunun üzerine 
telaşa kapılan yaşlı 
kadın postahaneye 
gitti. PTT'deki 
memurun "Ne için 
yatıracaksın" 
sorusuna "Borcum 
var" cevabını veren 
H.N.G, dolandın

cıların verdiği posta 
çeki hesabına
10 bin 200 TL yatırdı. 
Olaydan kısa 
süre sonra da 
dolandırıldığını an
layan yaşlı kadın 
soluğu emniyette 
aldı. Polis 
dolandırıcıyı arıyor.

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu!
Bursa polisi zehir 
tacirlerine göz 
açtırmıyor. Narkotik 
polisi uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen çok 
sayıda adrese eş 
zamanlı baskın 
düzenledi.
Baskınlarda bir mik
tar uyuşturucu ie biri 
glock marka olmak 
üzere 3 silah ele 
geçirildi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü

ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen birden 
çok adrese eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. Çok 
sayıda polis memu
runun katıldığı op
erasyonda bir evden 
çıkan 30 bin lira 
değerindeki glock 
marka tabanca 
dikkat çekti.
Narkotik polisi önce
den tespit edilen 
adreslerin kapılarını 
koçbaşı yardımıyla 
kırarak içeri girdi.

Evlerde arama ması için de çevrede yonda 113 adet ek-
yapan ekipler her- geniş güvenlik stasy tablet, 14 gram
hangi birinin kaçma tedbiri aldı. Operas metamfetamin, bir

miktar sentetik kan- 
nobinoid, aralarında 
30 bin lira değerinde 
glock marka bir 
tabancanın da 
bulunduğu 4 adet 
ruhsatsız silah ve bu 
silahlara ait 57 adet 
fişek, 1 adet pompalı 
tüfek ele geçirildi. 
Operasyonda B.M, 
H.C. ve C.Y. isimli 3 
kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şahıslar emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adli makamlara 
sevk edildi.

Karşıya geçmeye çalışırken camıtdan Bluyordu
İnegöl'de yolun 
karşısına geçerken 
otomobil çarpan 
Fatma B. (62) ağır 
yaralandı. 
Kaza, Inegöl- 
Bursa karayolunun 
Ümitalan mevkiinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den 
Bursa'ya giden

Eray ö. (42) 
yönetimindeki 
34 KB 4806 plakalı 
otomobil, Ümit 
alan mev 
kiinden karayolunun 
karşısına geçmeye 
çalışan Fatma 
B.'ye çarptı. Fatma 
B. ağır yaralandı. 
Yaralı kadın, 
ihbar üzerine 

kaza yerine sevk 
edilen sağlık 
ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Fatma B.'nin sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.
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Güne Bakış
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi 62 üniversite Öğrencisine burs 

ile ilk ve orta okul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıyor

IINaCffflv.ÖraiirMsoy^ınaMkisirebBrsverivcrH Kadri GÜLER 
| kadri_guler@hotmail.com

Güçleri sessize yetiyor
Çınar altında serinleyenler karşısındaki 

börekçiden, Berkay Et’in pişirdiği sucuk ve 
köftelerden ekmek arası yapıp karınlarını ucu 
za dövmüyorlardı.

Zamanla bu hizmete ilgi arttı. Halk tipi, kim
seyi rahatsız etmeyen, yollan kapatmayan, 
trafiği olmayan bu sokakta işyerinin önüne 
birkaç masa koyup ekmeğinin derdinde olan 
Berkay ’ın masalarının kaldırıldığını önceki 
gün görünce şaşırdım.

Semerciler Yokuşu da trafiğin olmadığı bir 
yolumuz. Güzel bit sokak yaptı buraya öeieaı 
ye. Bütün esnaf kapısının önüne masa ve 
sandalye koyuyor. Buraya ve çevresindeki 
sokaklardaki lokantalara, köşedeki balıkçı 
lara, seyyar satıcılara kimse sesini çıkarını 
yor, İstiklal Caddesi’ndeki 7-8 masadı olan 
börekçiye torpil devam ediyor, bizim belediye 
Zabıtası Berkay Et’in masalarının kaldırtıyor.

Zabıtaya buradan sesleniyorum.
Gidin Kumsal Sokak’taki işyerlerinin önünü 

görün, kaldınmlar değil caddeler işgal 
edilmiş.

istiklal Caddesi, Gazhane Caddesi, Atatürk 
Kordonu evlerin altını görün.

İşgal edilmeyen, önüne masa konmayan, süt 
satıcısından, konfeksiyoncusuna, 2. elçisin
den, berberine, büfecisinden, marketçisine 
kadar her işyerinin önü işgal edilmiş durum 
da.

Siz bunları görmeyin, Berkay Kırmızıay gibi 
kibar ve efendi bir esnafın masalannı kaldır 
tın.

Ayıp yahu ayıp.
Sizin hizmet anlayışınız bu mu?
Bana kalsa, trafiğe kapalı böyle yerlere bil

hassa temiz ve düzenli masa ve sandalye 
koydururum.

Bu gibi yerler kente güzellik verir.
İlgi ve turist çeker.
Kumsal Sokak gibi trafiği engellemez, 

vatandaşı sıkıntıya sokmaz.
Belli kişilere bu uygulamayı yapmanız, 

adaletsizlik ve haksızlıktır.
Kaldıracaksanız tüm masa ve sandalyeleri, 

işyerlerinin önüne konan ürünleri kaldırtın.
Bu ayncalık neden?
Berkay, kabadayı değil, küfürbaz değil, kibar 

bir esnafımız. Söylenene peki deyip isteneni 
yapmış.

Dün istiklal Caddesinde yürüyorum. 
Önümde 3 tane zabıta, şapkaları ellerinde, 
işgal edilmiş iş yerlerinin önünden saltana 
saltana gidiyorlar. Ben arkadan onlan izli 
yorum. 0 işyerlerine bir yaptırım yok, ama 
Berkay Et’e var.

Olur mu yahu olur mu?
Zabıta Müdürü yolsuzluk yapdan Ruhsat 
Bölümünden bu göreve getirildi.

Tabi bu mükafat oldu onun için.
Zatıba vatanda» eşit davransın, aynm 

yapmasm, temizlik yapılacaksa, herkesin 
işyerini "iü temizlensin, boşaltılsın.

fi ınadolu Çağdaş 
E ğitim Vakfı 
(ANAÇEV) Gemlik 
Ş ubesi eğitime 
dostek çalışma 
larını sürdürüyor. 
Geçtiğimiz gün
ler de Başkan 
Meziyet Tunalı 
başkanlığında 
ANAÇEV yönetim 
kurulu, gelecek ay
larda yapılacak 
çal ışmalarla ilgili 
yeni kararlar aldı. 
Der nek Başkanı 
Tunalı gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
17 - 22 Eylül gün
lerinde Side’ye 42 
kişil ik kafile ile git
tikle rini ve Pemar 
Bea ch Resort 
otelde güzel günler 
geçirdiklerini söyle 
di. Tunalı, kültür 
gezi sinde Apollon 
Tapınağı, Antik 
Kent kalıntıları ve 
Düden Şelalesine 
gezil er düzenledik

Yollar ve kaldırımlar işyerlerinde işgaledilen ilçemizde, Belediye Zabıtası , 
araç geçmeyen Taksim Sokak’taki Berkay Et’in masalarını kaldırttı.

Belediyenin gücü Berkay Efe
İlçenin neredeyse 
bütün cadde ve so 
kaklarındaki kaldı 
nmlar ve yolları 
işyerleri sahiplerin 
ce işgal edilmesine 
kar şın, Gemlik 
Belediye Zabıtası 
CİUSAVM yanın 
daki sokakta işyeri 
bulanan Berkay Et 
tarafından çınar 
altına konan 
masalar kaldırdı. 
Araç trafiğine 
kapalı yerlerden biri 
olan CIUS AVM nin 
yanındaki Taksim 
Sokakta bulunan 
çınar altında vatan 
daşlar dinlenirken, 
bir yandan da çevre 
de esnafın koyduğu 
masalarda karınla 
rını duyuruyorlardı. 
Başta İstiklal Cad
desi olmak üzere 
her yerin işgal 
edildiği bir dönem

lerini söyledi. 
Tarihi geziler 
yanında turistik bir 
gezi de yaptıklarını 
söyleyen Meziyet 
Tunalı, şöyle konuş 
tu: “Yaptığımız 
planlama ile 2018- 
2019 yılı faaliyetleri 
m iz içinde üniver
siteler de öğrenim 
gören öğrencile 
rimize burs yardım 
larını devam etti re 
ceğiz. Bu arada 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerieşke 
si’nde bulunan 
Hukuk Fakültesinde 

de bir esnafın 
işyerinin çevresine 
koyduğu masaların 
kaldırtılması tepki 
yarattı. İşletme Sahi 
bi Berkay Kırmızı 
ay belediye zabıta 
sının masaların kal 
dırılmasını istemesi 
üzerine tartışmaya 
girmeyerek isteneni 
yerine getirdiğini, 
ancak çevrede 
herkesin dışarıya 
masa çıkarmasına 
karşın kendisine 
uygulanan bu duru 

öğrenim gören 14 
hukuk öğrencisine, 
Avukat Özgür Ak- 
soy’un anısına 
bursa vermekteyiz. 
Ayrıca çeşitli iiniver 
sitelerde okuyan 48 
öğrencimize de 
burs vermeyi sürdü 
rüyoruz. Bu yıl ilk 
kez ilk ve orta 
öğrenim öğren 
çilerine kırtasiye 
yardımı yapılmasını 
kararlaştırarak 
uygulamaya 
başladık.” dedi. 
ANAÇEV Şube 
Başkanı Meziyet 

mu haksızhk oldu 
ğunu söyledi.
Kırmızıay, Belediye 
görevlilerinin 
dışarıya masa 
konmayacaksa 
ilçedeki tüm 
işyerlerinin ön
lerindeki masaların 
kaldırılması gerek 
tiğini hatırlatarak, 
“Bu uygulama bana 
karşı yapılmış bir 
uygulamadır. Ada 
lets iz ve haksız bir 
davranıştır. Yıllardır 
Gemlik’e hizmet

Tunalı, yıl içinde 
tiyatro Ve kültür 
gezilerini devam et- 
tire çeklerini bu
ralardan elde edilen 
gelirle de 
öğrencilere burs ve 
kırtasiye yardım 
lannı arttırarak 
sürdüreceklerini 
söyledi. Tunalı,.. 
ANAÇEV’e yapıla 
cak bağışların 
ihtiyacı olan 
Atatürkçü öğren 
çilere burs olarak 
döneceğini, yardım 
lan beklediklerini 
söyledi. , 

ediyoruz. Ekmek 
paramız için 
çalışıyor ve 
kimseyi rahatsız 
etmiyoruz. Bizim 
sokak gibi trafiğe 
kapalı birçok yer 
var. Semerciler 
yokuşundaki tüm 
işyerlerinin önlerin 
de masa ve sanda
lye konmasına kar 
şın bizim masala 
nmızın kaldın İma 
sini nasıl yorumlar 
siniz” diyerek 
tepki gösterdi.

V AVI D GEMLIKNUFUS MÜbURLÜÖUNDEN ALÖIGIMimi IF Nüfus CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜkUMSUZbUR. 
■—■■■ SELÇUK ATALAY
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17 ilçenin 1B sorununu CHP helitleuecek ।
CHP'nln 3.bölge 
toplantısı Bursa'da 
gerçekleştirileli. Af 
yonkarahisar, Kü
tahya, Sakarya, Bile
cik, Düzce, Yalova, 
Çanakkale ve 
Balıkesir'deki örgüt 
yöneticilerinin 
katıldığı toplantının 
öne Çjkan maddesi 
'önseflıh' olda. 
Nİlüfer’de düzenle
nen programa CHP 
Genel Başkan 
Yardımcıları Oğuz 
Kaan Sahcı, Muhar
rem Erkek ve Orhan 
Sanbal, Milli 
Savunma eski 
Bakanı Turhan 
Tayan, CHP Bursa 
milletvekilleri 
Nurhayat Altaca

Kayışoğlu vb Yüksel 
Özkan, Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyıimaz ve 
Bursa İl eski Başkanı 
Şadi özdemir'in yanı 
sıra çok sayıda örgüt 
mensubu katıldı.

Toplantının ev 
sahipliği konuşma 
sırtı yapan CHP 
Bursa İl Başkanı 
Hüseyin Akkuş, 
4.büyük kent olan 
Bursa'nın şimdiye 
kadar kötü 

yönetildiğini ve bu 
nedenle kimliksiz 
kaldığını savundu. 
Akkuş, şehrin eksik
liklerini; ulaşım mas
ter planı, deprem 
sellik ve kentsel 
dönüşüm olarak

sıraladı.

HAKİM HUZURUNDA 
ÖNSEÇİM
Yerel seçimlerle bir
likte Bursa'da bir 
bahar temizliğine 
girileceğini ifade 
eden Akkuş, "İktidar 
boşalan kasasını 
doldurmaya yönelik 
ÇâlıŞıyor. Bursa'da 
bir kamuoyu araştır 
ması yapacağız. Bu 
araştırmanın amacı 
kimin belediye 
başkanı adayı 
olacağı olmaya 
çaktır. Ana tema 
olarak 17 ilçenin ilk 
10 sorununu tespit 
edeceğiz ve siyase
timizi bu çerçevede 
öreceğiz. Bu 10 

sorun üzerinden 
ortak bir dil 
oluşturacağız. Bursa 
İl Başkanlığı olarak 
kendi imkanlarımızla 
uluslararası bir 
araştırma şirketiyle 
anlaştık ve 
önümüzdeki 2 
haftalık süreçte 
sonuçlan 
paylaşacağız" diye 
duyurdu. CHP Bursa 
il Başkanlığı olarak, 
ilçe başkanlarıyla 
yapılan görüşmeler 
sonunda hakim 
huzurunda önseçim 
yapılmasına karar 
verildiğini açıklayan 
Hüseyin Akkuş, 
yerel seçimlere 
hazırlık mortosunu 
da paylaşmış oldu. 
(Bursa Hakimiyet)

Bursa'da doğa sdotI ar ı heyecanı lıaslıııor
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenle
nen Bursa Doğa 
Sporları ve Doğa 
Turizmi Günleri, 28- 
29-30 Eylül 2018 
tarihlerinde Hü 
davendigar Kent 
Parkı'nda 
gerçekleştirilecek. 
Sporseverler, izleyici 
olmanın ötesinde 
birçok branşta bizzat 
uygulama imkânı da 
bulacak.
Bursa'nın gelişen 
yüzünü turizm olarak 
belirleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi, Doğa 
Sporları ve Doğa 
Turizmi Günlerinde 
spor ve doğa 
tutkunlarını bir araya 
getirecek. Doğa 
Sporları ve Doğa 
Turizmi Günleri'nde 
dağcılık, bisiklet, 
kano, rafting, spor 
tırmanış, 
mağaracılık, motor 
sporları, yelken, 
dalış, izcilik, kayak 
ve snowboard, 
kamp-karavan, hava 
sporları ve 
fotoğrafçılık gibi 
birçok branş hem 
tanıtılacak hem de 
katılanlara deneme 
fırsatları sunulacak. 
Hüdavendigar Kent

Parkı'nda 28 Eylül 
Cuma akşamı saat 
15.00'daki açılış 
töreni ile başlayacak 
faaliyetlerde hafta 
sonu yine Hüdav
endigar Kent 
Parkı'nda Türkiye 
Dağcılık Federasy
onu ve Bursa İl 
Temsilciliği İle bir
likte BursalI milli 
sporcuların da 
katkılarıyla spor 
tırmanış yarışması 
düzenlenecek. Cuma 
akşamı saat 19.00'da 
başlayacak Vedat 
Bilir konseri ile 
heyecan doruğa 
çıkarken, 29 Eylül 
Cumartesi akşamı 
saat 19.30'da TV 
Crogramcısı Güven

»lamoğlu İle söyleşi 
programı 
gerçekleştirilecek. 
Tenis kortlarında 
gösteri maçları 
yapılacak ve 

vatandaşların 
katılabileceği temel 
eğitimler verilecek. 
Türkiye Bisiklet Fed
erasyonu Bursa İl 
Temsilciği ve Bursa 
Bisiklet Kulübü 
tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan etkinlikler 
dahilinde ise güvenli 
sürüş eğitimleri, 
yavaş gitme 
yarışması, bisiklet ile 
kamp gibi birden 
fazla organizasyon 
doğa dostları ile 
buluşacak. 
BAKUT, AKUT, İHH, 
Mağara Araştırma 
Derneği Bursa 
Şubesi ve Jandarma 
Arama Kurtarma per
sonellerinin de 
katılım sağlayacağı 
program kapsamın 
da organizasyon 
boyunca arama kur
tarma tatbikatları 
düzenlenecek. Bursa

Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü kano 
branşı sporcularının 
da zaman zaman 
gösteriler yapacağı 
programda 30 Eylül 
2018 pazar günü 
09:00 ile 12:00 saat
leri arasında kano 
yarışması düzen
lenecek. Yine Nilüfer 
Çayı'nın Hüdavendi
gar Kent Parkı 
sınırlan içerisinde 
BAKUT ve Koza 
Dağcılık Spor 
Kulübü tarafından 
temel rafting eğitimi, 
Türkiye Kürek Fed
erasyonu Bursa il 
Temsilciliği ve İznik 
Belediyesi izzet 
Peşte Su Sporları 
Merkezi sporcuları 
tarafından kürek 
gösterileri ve de yer 
yer temel eğitimler 
verilecek. 100'ün üz
erinde kurum ve 
kuruluşun faaliyet
lerine yönelik 
tanıtımlarının 
yapılacağı stant 
alanında ise spora 
meraklı herkes bilgi 
edinirken bazı özel 
ekipmanları da ince
leyip deneme 
İmkanına sahip ola
cak. İHH Bursa 
Şubesl'nin arama 
kurtarma faaliyet
lerinin önemli bir 

parçası olan arama 
kurtarma köpeği 
Duman küçük bir 
gösteri yapacak. 
Bursa Alternatif 
Sporlar Kulübü'nün 
(BASK) trial 
şampiyonalarında 
derece alan arazi 
araçları ve İznik Mo
tosiklet Kulübü'nün 
motosikletleri de 
etkinlikte gövde gös
terisi yapacak. İzci
lik, kampçılık, 
bisiklet, satranç, 
bocce, kano, tenis, 
atletizm ve birçok 
branşta Bursa'da 
faaliyet gösteren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
de gün içerisinde 
tüm vatandaşların 
katılabileceği etkin
likler düzenleyecek. 
Yine etkinlik 
boyunca Türk Hava 
Kurumu Bursa 
Şubesl'nin 
oluşturacağı uçuş 
simülatöründe sürüş 
deneyimi ve yelken 
kanat hava aracı 
tanıtımı yapılacak. 
Türkiye Havacılık 
Federasyonu, Green 
Fly Havacılık Okulu 
ve İnegöl Belediyesi 
Doğa Sporları ve 
Doğa Turizmi 
Merkezi (DOSTUM) 
antrenör ve

sporcularının 
paramator ve yamaç 
paraşütü gösterileri 
gerçekleştirilecek. 
BursalIları hem doğa 
hem de sporla 
buluşturacak 
faaliyetin basın 
toplantısı Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapıldı. Bisiklet il 
Temsilcisi Nuri Tutal 
ve Oryantiring il 
Temsilcisi Emine 
öztürk'ün de 
katıldığı toplantıda 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Al- 
inur Aktaş, Bursa'da 
göreve başladığının 
hemen ertesi günü 
gerçekleştirdikleri ilk 
etkinliğin Doğa 
Sporları ve Doğa 
Turizmi Günleri 
olduğunu söyledi. O 
zaman Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde yapılan 
etkinliği amacına 
uygun olarak bu 
yıl doğal ortama 
taşıdıklarını, 
formatta bazı 
değişikliklere gittik
lerini belirten 
Başkan Aktaş, 
Bursa'nın gelişen 
yüzünün turizm 
olduğunu bu ne
denle doğa turizmini 
de çok önemsedik
lerini hatırlattı.

’lUJ ız ; Gemlik Körfez -J



27 Eylül 2018 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

CEMIİK SAĞLIKLI YASAM İÇİN YURÜDtİ

Gemlik Belediye 
sinin öncülüğünde 
düzenlenen ‘Sağlıklı 
Yaşam Yürüyüşü’ 
yoğun ilgi gördü. 
Belediye Başkan 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı

Mukaddes Serim,AK 
Parti Kadın Kolları 
Başkanı Şükran 
Ersöz ve yönetimi, 
Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı 
Çiğdem Türe ve 
yönetimi ile 
vatandaşların da 
katıldığı yürüyüş, 
Engelsiz Kafe’den 

başlayıp, Fayton 
Kafe’de son buldu. 
Yürüyüşü katılanlara 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Fayton 
Kafe’de Çay-Simit- 
Zeytin ikram edildi. 
Sporun düzenli 
yapıldığı takdirde 
kalp sağlığı açısın 
dan yararlı etkileri 

olduğu anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Spor; 
dostluk, kardeşlik ve 
dayanışma için 
vazgeçemeyece 
ğimiz bir değerdir. 
Bu anlamda bugün 
sağlıklı yaşam 
yürüyüş yaptık. Kilo 

kaybını sağlaması, 
kan basıncı kont 
rolünü kolaylaştır 
ması, diyabette kan 
şekeri kontrolünü 
iyileştirmesi 
açısından sporu 
sosyal hayatımızın 
en önemli yanı ha
line getirmeliyiz. 
Emeği geçenlere 

teşekkür ediyorum. 
Herkese sağlıklı 
bir yaşam 
diliyorum” dedi. 
“Sağlıklı Yaşam 
Yürüyüş” etkinliği in 
her Pazartesi saat 
09.00’da, Engelsiz 
Kafe önünde 
düzenleneceği 
bildirildi.

îiiıMe Esleliğe Tilda 9 J Milyar n Harcanıyor
Türkiye’de estetik 
sektörüne yılda 
ortalama 9 milyar 
400 milyon TL 
harcanıyor. 
Türkiye'de estetik 
sektörüne yılda 
ortalama 9 milyar 
400 milyon TL 
harcanıyor. 
Yeni kurulan 
Bursa Estetik Sek
törü Çalışanları 
Demeği'ni (BES 
DER) tanıtan dernek 
başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
maksatlarının 
sektör olarak 
vatandaşlara daha

iyi hizmet vermek 
olduklarını söyledi. 
Estetik sektörünün 
gittikçe büyüyen 
inanılmaz bir potan
siyele sahip 
olduğunu ifade eden

BESDER Başkanı 
Gülin Çifçi, 
"Dünyada 20 milyar 
dolarlık cirosu var. 
Türkiye'de ise 1 
milyar 300 milyon 
avroluk (yaklaşık 9 

milyar 400 milyon 
TL) bir hacmi var. 
Gittikçe büyüyor.
Dünyadaki 
büyüme yüzde 10. 
Türkiye'deki büyüme 
ise yüzde 20'lerde.

Biz dünyaya göre 
çok daha hızlı 
büyüyoruz" dedi. 
"Sektörde kim hangi 
uygulamayı yapar, 
hangisini yapamaz 
kısmında çok ciddi 
sıkıntılar var'* diye 
devam eden Gülin 
Çifçi, "Merdiven altı 
yerlerle ilgili 
insanları çok iyi bil
inçlendirmemiz 
lazım. Bilgi sahibi 
olmadıktan için çok 
iyi eğitim almış 
kişilerin kendilerine 
nerelerde bakım 
yaptırdıklarına 
inanamazsınız.

Bazen ağzım açık 
kalıyor. Yaptırım 
olması çok önemli, 
bunun bir cezasının 
olması gerekiyor. 
Botoks ve dolgu 
yapmak için insan
lara su enjekte 
edildiğini duyuyo
rum. Bu kadar vahim 
şeyler var. Hiç eğitim 
almamış insanlar 
sadece hekimlerin 
yapabileceği 
işlemleri yapma 
cüretinde 
bulunuyor. Denetim 
eksikliği inanılmaz 
derecede" ifade 
terini kullandı.

KUÇUK KUMU 
ÜZGÜZELYJÜI SİTESİNDE

HAVunu Eşvnu 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SJETIUK

0 535 37818 60

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Kredi horcu «Banlara nü yük fırsat
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) 
tarafından hazırla 
nan Finansal 
Yeniden Yapılan 
dırma Çerçeve 
Anlaşması 
kapsamında imza
lanabilecek, Fi
nansal Yeniden 
Yapılandırma 
Sözleşmesi ile bir
likte bankalara ve fi
nansman kuruluşla 
nna borcu olan 
şirketlere büyük bir 
fırsat doğdu. 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) 
tarafından 
hazırlanan Finansal 
Yeniden Yapılandır 
ma Çerçeve 
Anlaşması kapsa 

mında İmzalanabile
cek.
Şirketler bu anlaş 
ma ile birden çok 
banka ve finansal 
kuruluşuna olan 
nakdi veya gayri- 
nakdi kredilerinin 
tamamını tek bîr 
anlaşma He yeniden 
yapılandırılabilecekt 
ir. Bu durum, borçlu 
şirketlerin bütün 
borçları için ek fi
nansman ile bir 
çözüme fırsat vere
bilecek, alacaklı 
bankaların birlikte 
hareket etmesini 
sağlamak suretiyle 
yapılandırma kara 
rını alırken daha 
rahat davranmala 
rını sağlayacak.

KİMLER 
YARARLANABİLİR? 
Bir veya daha çok 
finansal kuruluşa 
nakdi/gayrinakdi 
100 milyon lira ve 
Üzerinde ticari kredi 
borcu olan bütün 
borçlular Finansal 
Yeniden Yapılan 
dırma kapsamında 

yer alıyoı1. Ayrıca 
diğer ge/çek/tüzel 
kişi alacaklılar da 
istemeler i duru
munda arılaşmaya 
katılabiliyor.
Borçlu ile 
alacaklılar arasında 
yapılacak Finansal 
Yeniden 
Yapılandırma

Sözleşmesi ile ek fi
nansman ve önlem
lerin tamamı alacak 
lılar tarafından 
alınabiliyor.
Borçluların alınacak 
bazı tedbirlerle, geri 
ödeme yükümlülük
lerini yerine getire
bilmelerine ve 
istihdama katkıda 
bulunmaya devam 
etmelerine imkân 
verilmesi de 
amaçlanıyor.
Mazars Denge 
Ankara Vergi Ortağı 
Yeminli Mali 
Maşavir (YMM) llyas 
Emre Yaylanın 
açıklamasına göre 
yeniden yapılandır 
manın avantajları 
şöyle:

"Borçlunun finansal 
kuruluşlara olan 
bütün borçları ile 
aynı anda uzlaşma 
ya varılması, talep 
etmeleri durumunda 
diğer gerçek/tüzel 
kişi alacaklılarında 
anlaşmaya 
katılabilmesi, 
borçların tama 
minin yeniden 
yapılandırılması, 
finansal durumdan 
çıkış planının makro 
ölçekte yapılması 
ve bu planın 
alacaklılar 
tarafından kabul * 
görülüp finansal 
olarak da 
desteklen mesi, 
hızlı ve programa 
bağlanmış süreç."

Bakandan milyonlarca nence müjde!
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Züm
rüt Selçuk, İŞ 
KUR’un beîîM^? 
mesleklerde uygu
lanacak İŞÖflşı 
eğitim programla 
rina katılan 18-29 
yaş arası kişilere 
günlük 75 lira cep 
harçlığı verileceğini 
açıkladı. 
Açıklamaya göre, 
işbaşı eğitim prog 
ramı sonra sında 
istihdamları devam 
eden gençler için 
işverenlere 6 aya 
kadar, net asgari 

ücretin yüzde 50'si 
tutarında destek 
sağlanacak.
Aile, Çalışma ve 
Şosyal Hizmetler 
BakâhiZâhra Züm
rüt Selçuk konuya 
İlişkin açıklama 
sında "Siber güven
lik, kodlama, bulut 
teknolojisi gibi 
mesleklerde düzen
lenecek işbaşı 
eğitim programla 
nna kaıîî^ ^Tnc,e 
re cep harçlığı 
veriyoruz" diyerek 
şunları kaydetti 
"Dijital dönüşüme 
yönelik nitelikli 

işgücünün yetiştiril 
mesi maksadıyla 
Bulut Bilişim 
Uzmanı, Endüstriyel 
Robot Programcısı, 
Endüstriyel Tasarım 
Mühendisi, Mikroiş 
lem Tasarımcısı, 
Veri Tabanı Analisti, 
Mobil Yazılım Geliş 
tirme Uzmanı gibi 
mesleklerde işbaşı 
eğitim programları 
düzenliyoruz" 
Bakan Selçuk 
-flamasının 

_ — **-' «••nara devamms^ 
mıH ayfMâ!’!™ 
ilişkin ise şunları 
kaydetti: İŞKÜR;

belirlediği meslek
lerde uygulanacak 
işbaşı eğitim pro
gramla rina katılan; 
18-29 yaş aralığın 
daki gençlere gün
lük 75 TL cep harçlı 
ğı veriyor. 9 aya 
kadar sürecek pro
gramlara katılacak 
gençler için bu 
rakam aylık 1.950 
TL'ye ulaşabilecek. 
Ayrıca program 
süresince katılım 
cılar adına iş kazası 
ve meslek hastalığı 

- -ianel sağlık
SjüSfiÖf F pr»>,,w. 
IŞKURtâraflHdân 

karşılanarak 
katılımcıların sağlık 
hizmetlerinden 
faydalanmaları 
sağlanacak.
Projeden yararlan
mak isteyen gençler 
Çalışma ve İş Ku
rumu il müdürlük
lerine veya Hizmet 
Merkezlerine 
başvurabilecek. 
Genç işsizliği ile 
mücadele kapsamın 
da hayata geçirdiği 
miz "İşe İlk Adım 
Projesi" ile de üni 
versite mezunlarına 
önce mesleki 
^^mkazan 

diriyor ve istihdam 
edilmelerini sağlı 
yoruz. Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından ka
muoyuna açıklanan 
"100 Günlük Eylem 
Planı" kapsamında 
hayata geçirilen 
"İşe İlk Adım Pro
jesi" kapsamında 
üniversite mezunu 
18-29 yaş aralığın 
daki gençlerin 6 aya 
kadar olan işbaşı 
eğitim programına 
alınarak mesleki 
deneyim kazan 
maları sağlanıyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez-GülerAjans
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GEREKLİ TELEFONLAR REŞRI DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polla İmdat 
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 48 03
Statyum 8İ4 0Ö95
Orm.B6l.Sef 513 12 86
MllllEğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 04
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 7'7 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513*7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 3ö 60
Yenlkapı (212) 516 12 (2
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 813 23 e4a VAPOR-FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (220) 388 43 19
Boklhloar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 81310 28
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OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hap

R
Pemukkale •'»2 OO 20
DEMİZ UÇAÖI K13S5 13
Peeaeue Akmle Seyehet 814 «3 02
METRO S'»» 12 12
Aydın Turtam ®”»3 20 77
SOzar Turtam »12 1O 72
Kanbaroftlu-ffaadaş 014 40 4»
Amtur »14 47 71
KamMOCeç 312 01 03

DAĞITICILAR
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GEMDAty 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 5,3 55 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 5,4 59 91
Bütünler Llkltgaz 513 90 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 5,4 47 88

HASTANELER
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Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dav. Hast. 013 23 29
Mer.8ağ.Ocsğı 013 10 OS
Tom okay Tomografi 513 00 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 5145796
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı lşl. Md. 513 4S 21-111
Su Anza Yalnız 185
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________ TAKSİLER_________

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Takal 813 24 67
Güven Taka) 513 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

|l Akcan Petrol m to
MAR-PET
Tuncay Otoyu ^13 10 45
Beyza Petrol ai3 01 03
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Sahibi: Serap GÜLER 
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korfezofset@hotmail.com
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GÜLER AJANS 
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(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
ORGANİKAŞK

18.30-20.45
DEHŞETİN
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TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 
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47 milyon liraya mal olan, Küçük Kumla ile Büyük Kumla arasında yapılan tesis, 
çevrenin kanalizasyon ve atık sularını arıtarak denize akıtacak 

liiciilı Kıımla Alıl Su Ar uma Tesisi Hizmete flcılılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çarşı Deresi...
İlçemizin ortasından geçen Çarşı Deresi 

konusunda bu köşede çok yazılar yazdım.
Çarşı Deresi çocukluğumuzda tertemiz 

akan bir dereydi. Derede yetişen kefal ve 
sazanlar için serpme ağlarla çok sayıda 
amatör balıkçı balık yakalardı.

Derenin ağzından PTT önüne kadar san
dallar bağlanır, dere liman görevi görürdü.

Uzun yıllar dereye ciddi bir yatırım 
yapılmadı. 2010 yılında başlayan Büyük 
şehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ'nin yatırımı 
ile derenin çehresi değişti. Devamı 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan, 
bünyesinde 8 terfi 
merkezi, 82 kilomet 
relik yağmur suyu 
ve kanalizasyon 
hattı, 22 kilometre 
terfi hattı, 5 adet 
arıtma tesisi, 2 adet 
derili deniz deşarj 
sistemi bulunan dev 
projenin bir parçası 
olan Küçükkumla 
Atık Su Arıtma 
Tesisi, dün törenle 
hizmete açıldı. 
Gemlik Körfezi’nin 
artık daha temiz ola 
cağını belirten Baş 
kan Aktaş, “Yeşil 
Bursa” markasının 
temiz çevre ile 
perçinlenerek, daha 
yaşanabilir bir

şehrin geleceğe taşı 
nacağını belirtti.
Aktaş, konuşmasın 
da, ‘Temiz Çevre, 
Temiz Gelecek’ 
fikrinden hareketle 
çalışmalara yön 
verdiklerini belirte 
rek, “Bursa’da 
tamamlanan yatırım ' 

lardan birini daha 
hizmete açmanın 
heyecanını ve sevin 
cini yaşıyoruz. Bu 
tesis, Gemlik Kör
fezi’nin kuzeyinde 
kalan bölgelerde 
yer alan Küçük 
kumla, Büyükkum 
la, Narh ve Kara- 

caali yerleşimleri 
nin atık sulannın 
arıtılması amacıyla 
yapıldı. Günlük 
5350 metreküp ka 
pasiteli olan tesis, 
40 bin kişilik nüfusa 
hizmet verecek” de 
di. Tesis, 47 milyon 
liraya mal oldu.

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

J siGORTSijCILIK 
“ □ +90 5324143628 

©+90 224512 2239 
+90 224 512 22 38 
+90850 3042239

ft Merkez:Dr. Ziya Kaya Nah.istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK
İ ŞulM ■ i Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Şok. No: 10/B GENLİK

® erd6gansagliK@hotmail.cbnn

M. «İDRAR TAHLİLİ
& «KANTAHLİLİ 

«RÖNTGEN 
Lfi J «ULTRASON

.1 9 UCUZ MAMA
• «KISIRLAŞTIRMA

HANVET «OPERASYONLAR 
CLINIC www.hanvetclinic.com 

Hhanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

aVlak.C0m.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, üyesi olduğu Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis toplantısına katıldı

II II II

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nde konuşan Zafer Işık, “İş camiasının önü 
açılmazsa, Türkiye’nin önü açılmaz.” dedi.

24 Haziran seçim
lerinde Bursa Mil
letvekili seçilen eski 
Gemlik AKP ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nı 
ziyaret etti. 
GTSO'nun eylül ayı 
meclis toplantısına 
konuk olan Zafer 
İşık, "İş camiasının 
önü açılmazsa, 
Türkiye'nin önü 
açılmaz" dedi. 
GTSO Başkanı 
Paşa Ağdemir, Mec 
lis Başkanı Hasan 
Yıldırım ve diğer 
oda meclisi üyele 
rinin de sorularını 
cevaplandıran Işık, 
"Beni Ankara'da 
çalıştıracak olan 
sîzlersiniz, gün gelir 
bana hangi işi 
yaptın derseniz, 
ben de size hangi 
işi verdiniz, hangi 
projeyi getirdiniz de 
takipçisi olmadım 
derim” şeklinde 
konuştu.

NKOMMSörtdyisWmeS^a^/s®tve®öi»l Dağ eri fi*
WWİP Ti/MJye *'GEMUl<ft /| •

ireninIşık, "Kısa müddet 
önce faaliyete 
geçen yeni hastane
miz için 2 pratisyen 
hekim göreve başla 
dı. 9 pratisyen he 
kim daha gelecek. 
4 uzman kadrosu 
için bakanlığımız 
tarafından kadro 
ihdası yapıldı.

37
ataması yapıldı. 
Peyderpey göreve 
başlıyorlar. Bu dok
tor sayılarına ulaşıl 
masının ardından 
hastanemizin Bölge 
Hastanesi statü 
süne kavuşması 
için gerekli olan söz 
leri aldık.

100 civarında temiz
lik personeli de 
göreve başlayacak. 
Karsak Deresi için 
temizleme çalışma 
lan sürüyor. İlgili 
kurumlarla görüş 
meler yaptık. 
Buranın kirletilme 
sinde etkili olan 
firmalara ciddi

yaptırımlar geliyor. 
Hamidiye ve 
Şükrüye köylerimiz 
için planlanan ve 
bölgesel bir ihtiya 
ca cevap verecek 
sulama göletleri 
için zemin sondaj 
lan yapılıyor. 
Gemlik Mudanya ve 
Gemlik Armutlu 

yollan için bir 
takım projeler 
hazırlanıyor. 
Çukurbahçe ve 
Hasanağa kamp 
bölgesinde 
bulunan yerleşim 
alanlarının yol 
güvenliğinin 
sağlanması için 
çalışmalar yaptık. 
Çukurbahçe'ye 
planlanan proje 
onaylandı.
Kısa süre sonra 
inşaat başlayacak. 
Dörtyol mevkiinin 
küçük araçlar 
için giriş çıkışa 
açılması konu 
sunda Karayolları 
müdürü ile 
görüştük. Proje 
çalışması baş 
latıldı. Gemlikte 
toplu taşımada 
yaşanan aksak 
hk ve belli 
saatlerdeki 
yoğunluğun 
giderilmesi için 
çalışmalar 
sürüyor" dedi.

ıiiiiiıaig
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
KurtulGöleti 
çevresinde oluştu 
rulan mesire 
alanındaki oturma 
alanları i*e masa 
ve barb^külere 
kimliği

belirlenemeyen 
kişi ya da kişilerce 
fıarçalandı
Igililer kamu, 

malına zarar veren 
bu kişilerin bir 
an önce bulunup 
cezalandırılmasını 
istedi.

Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçeye 
kazandırılan 
mesire alanı, 
yazın ilçe halkının 
nefes alabileceği, 
ailece vakit 
geçirebilecekleri 
yerlerden biri.

Bu alanın içinde 
yürüyüş yolları, 
piknik ve barbekü 
yerleri ile çok sayı 
da bitki yer alıyor. 
Binlerce liralık 
bu projenin içinde 
yer alan barbe 
küler ve masalar 

ve oturma alanları 
kendini bilmez 
kişiler tarafından 
parçalanması 
tepkilere neden 
oldu.
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, “Vicdan 
sızca halkın 
malına zarar veren 
şahısların bir an 
önce bulunması 
için hukuki süreci 
başlatacağız." 
dedi.
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Bursa'da sahte diploma soku!
Bursa'da sahte 
mühendislik diploma 
sıyla mühendis olan 
ve sahte diplomayı 
hazırlayan iki kişi 
gözaltına alındı 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğüne 
başvu ruda bulu
narak, "Kendisi 
adına düzenlenmiş 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cum huriyeti Yakın 
doğu Üniversitesi 
Mühendislik Fakül
tesi Elektrik ve Elek

tronik Mühendisliği 
bölümü diploma 
sının ve bu diploma 
mn Kartal 12. noterli

ğinde tasdikli nüsha 
sının sahte olabile 
ceğini ve bu konuda 
ifade verebileceğini"

belirten F.Ç. isimli 
şahsın müracaatı 
üzerine Bursa Cum 
huriyet Başsavcılığı

koordinesinde soruş 
turma başlatıldı. Mali 
Büro ekiplerince 
yürütülen çalışma 
larda Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhu riyeti 
Yakındoğu Üniver- 
sitesi'ne uğramadan, 
resmi işlem yaptığını 
iddia ederek bir ta 
kim belgeler imzala 
tıp sahte diploma 
ayarlayan V.O. isimli 
şahıs, üzerinde 1 
adet sahte kimlikle 
birlikte 21 Eylül 2018 
Cuma günü akşam 
saatlerinde yakalan 
dı. Şüpheli V.O'nun

kendisini sahte 
isimle Bülent olarak 
tanıttı ğı ve hırsızlık, 
hiz met nedeniyle 
güveni kötüye kul
lanma, mala zarar 
verme, izinsiz kazı 
yapma gibi birçok 
suçtan kaydının 
olduğu anlaşıldı. 
Yine bu iş karşılı 
ğında aracılık ettiği 
tespit edilen M.E. 
gözaltına alındı. 
Şüpheliler V.O. ve 
M.E. emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edildi.

fiümriik kaçanı 335 şişe içkine el Mı
Bursa'da polis, Bul
garistan'dan yurda 
sokulan gümrük 
kaçağı 335 şişe 
içkiye el koydu. 
Olayla ilgili olarak 
bir kişi gözal 
tına alındı.
Yapılan bir ihbarı 
değerlendiren

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Mü
cadele Şubesi ekip
leri Bulgaristan'dan 
yurda kaçak içki 
sokan S.Y.'yi takibe 
aldı. Polis, S.Y.' 
nin durdurduğu

aracında piyasa 
değeri 30 bin lira 
olan 335 şişe kaçak 
içkiye el koydu. 
Amacının bu içkileri 
ucuz fiyata satmak 
olduğunu söyle 
yen S.Y. polis 
tarafından gözal 
tına alındı.

Yeni aldığı araçla kaza yaptı, arkadaşı ölümden döndü
Bursa'da yeni aldığı 
otomobille kaza 
yapan gencin burnu 
bile kanamazken, 
yanındaki arkadaşı 
ölümden döndü. 
Kaza, İnegöl ilçesi 
Cerrah kavşağında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, yeni aldığı 16 
ACD 289 plakalı oto 

mobille gezmeye 
çıkan Taner Y. (20) ve 
arkadaşı üniversite 
mevkine geldiğinde 
araç kontrolden 
çıktı. Yolun sağında 
ki trafik levhasına 
çarparak duran oto
mobil kullanılmaz 
hale geldi. Taner Y. 
kazayı yara almadan 
atlatırken, yanında 

bulunan arkadaşı 
Furkan S. (21) oto
mobilin içinde 
sıkıştı. Sağlık ekip
lerin yardımıyla oto
mobilden çıkarılan 
Furkan S. İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da patlamanın 
ardından kullanılmaz 
hale gelen 3 katlı 
bina iş makineleri 
tarafından yıkıldı. 
Evlerinden 
çantalarını dahi 
alamadan çıkan 
vatandaşlar, 
gözyaşları içinde 

yıkımı izledi. 
Osmangazi ilçesinde 
dün meydana gelen 
doğalgaz patlaması 
mn ardından 
kullanılmaz hale 
gelen 3 katlı binanın 
yıkımına başlandı. 
İş makineleri 
tarafından gerçekleş

tirilen yıkımı ev 
sahipleri gözyaşları 
içerisinde takip etti. 
Patlamanın ardından 
hiçbir eşyasını al
madan evden çıkan 
vatandaşlar geceyi 
komşu ve 
akrabalarının 
yanında geçirdi.

GemlikK
Cl MLİK'İN IlK Ipllh IİVAIİ f AltTIlI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



28 Eylül 2018 Cuma GemHk Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Daha çok öğrenciye burs verebilmek için bağış kabul ediyorlar.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Çarşı Deresi
Büyükşehir Belediyesi bu projesi için 

sürekli reklamlar yaptı, temel atma töreninden 
başlayarak, bitiminde görkemli törenler 
düzenlendi.

Çarşı Deresi’nin ihalesini alan müteahhidi 
IzmiVliydi, duyar taşeronu ise Gemlikli!

Peki kimdi bu taşeron firma.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın resmiyette 

kardeşi Salih Yılmaz’ın da ortak olduğu Gem
lik Madencilik firması.

Firmanın sahipleri taş duyar ustaları Muham 
met ve Muzaffer Çiftçi’nin eşleriydi.

Bu kişiler ile Yılmaz ailesi bacanaktı...
Refik Yılmaz Belediye Başkan vekili seçilin 

ce, Salih Yılmaz’ın hisselerinin şirket ortağı 
görülen kişilere devretmişti.

Bu işin detayı, hatırlatmak istedim.
Çünkü Çarşı Deresi’nde taşeronlukla ilgili 

ortaklık, ileride ortakların MHP’li Belediye 
Meclis üyesi Mahmut Solakşubaşı’nın saldırı 
ve dövülmesine kadar gitmişti.

Belediye Meclisinde bu konuda Solaksu 
başı yaptığı konuşmada kendisine yapılan 
saldırının azmettiricisinin Refik Yılmaz 
olduğunu söylemişti.

Refik Yılmaz da yaptığı konuşmada, yurt 
dışındaki kardeşinin gönderdiği 100 bin dolar 
la şirkete o günlerde ortak olunduğunu, sonra 
bu ortaklık hissesinin devredildiği söylemişti.

Gelelim Çarşı Deresine, Çarşı Deresi 2012 
yılında yeni yüzüyle hizmete açıldı. Eskiye gö 
re daha güzeldi ama bir kusuru vardı.

Derenin suyu yoktu.
Dereden denize su akması yerine, deniz 

suyu dereye akıyordu.
Derenin ters akması nerede görülmüştü.
Bu nedenle durgun dere suyu, sinek yaptı, 

yosun tuttu, koku yaptı.
Yıllardır problemi bitmedi.
BUSKİ kaş yapayım derken, göz çıkartmıştı.
Şimdi GemHk Belediyesi BUSKİ’nin ayıbını 

düzeltmeye çalışıyor.
Gemlik’e bağlı olmayan köylere mescit ve 

dükkan ile tuvalet yaptığı gibi, Çarşı Deresi’ne 
makyaj yapıyor.

Milyonlarca para harcanıp eski aile şifketine 
ördürülen taş duvarlar, patlatma taşlarla 
kaplanıyor, zemini ise villa havuzlarındaki gibi 
mavi renkli fayansla kaplanacak.

Anlamadğım şu.
BUSKİ AKP’li bir Büyükşehir Belediyesinin 

bir kurumu.
Refik Yılmaz da buranın meclis üyesi.
Neden bu işi BUSKİ’ye yaptırmıyor da

GemHk Belediyesi’nin bütçesinden bu lüks işi 
GemHk Belediyesi üstleniyor.

Denizden gölete su basıp, toplanan su dere 
ye akıtılarak, dere sürekli akacakmış.

Yani, dökme su ile dere oluşturulacak!
Bu iş için harcanacak enerji masrafını söyle

meye gerek var mı bilmem.
Bir söz vardır; "Arap bol bulduğunda bir 

yerlerine sürermiş". Bizim ki o hesap.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi daha çok 
öğrenciye burs 
verebilmek için el
lerinde bulunan 
Atatürk ile ilgili 
kitaplar yanında 
Atatürk Nutku, 
Derneğe bağışlanan 
giysiler, ayakka 
bılar, dernek üyeleri 
bayanların ördüğü 
kazaklar, Atatürk 
baskılı tişörtler, 
rozetler örme 
atkılar, tığ işlerini 
satacaklarını söyle 
yen Dernek Başkanı 
Muhammet Usta 
konuyla ilgili olarak 
şöyle konuştu: 
“Derneğimiz gelir
leri üye aidatları, 
yaptığımız sosyal 
çalışmalardan elde 
edilen gelirler ve 
tiyatro ile konser
lerden gelen 
gelirlerdir.
Bu gelirlerimizi

Derenin yan duvarları patlatma taş kaplanırken, tabanana mavi fayans döşenecek

Çarşı Deresi içine taıans kaolaıtacal
Gemlik Belediyesi 
BUSKİ’ye ait Çarşı 
Deresi’nde büyük 
masraf yapıyor. 
İznik Gölü’nün 
sularını Gemlik 
Körfezi’ne akıtan iki 
dereden biri olan 
Çarşı Deresi 2010 
yılında Büyükşehir 
Belediyesi ortaklık 
larından olan 
BUSKİ tarafından 
yenilenerek taş 
duvar kaplatılmıştı, 
tabanı ise beton 
dökülmüştü.
Çevre düzenlen
mesi, ağaç dikimi 
köprüleriyle yenile
nen Çarşı Deresi 
aradan 8 yıl geçtik
ten sonra, bukez 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yeniden 
makyajlanıyor. 
BUSKİ tarafından 
yenilenen Çarşı De
risinde su akma 
ması, deniz suyu- 

İnun ise belli bir 
yere kadar girmesi 
sonucu dere için

lokalimiz kirasına, 
ve diğer giderleri 
mize harcarken, asıl 
öğrencilere vermek 
te olduğumuz 
burslardır. Muhtaç 
ve başarılı öğren 
çilere daha çok 
burs verebilmek 
için Derneğimize 
yapılan bağışlardan 
elimizde kalanları 
satarak bunlardan 
elde edilecek gelir

geçen süre içinde 
hep kirli kaldı 
çevre ye pis 
kokular saçtı. 
Bu nedenle başta 
dere çevresindeki 
esnaf tarafından 
eleştiriler aldı.
Yapımında hata 
olduğu belirtilen 
Çarşı Deresi’nin 
kurtarılması için 
Gemlik Belediyesi 
sorumluluğu 
BUSKİ de olan 
Çarşı Deresine 

leri de burs verme 
de kullanacağız. 
İsteklilerin dernek 
binamıza gelerek 
bizlere destek 
olmalarını istiyoruz. 
Ayrıca muhtaç 
Atatürkçü çocukları 
miza daha çok burs 
verebilmemiz için 
bağış kabul ettiği 
m iz halkımıza 
duyurmak isterim. 
Bizler, burs alan 

bütçesinden büyük 
paralar harcıyor.
12 Ekim 2018 günü 
5 bin 500 metrekare 
12 x 24.5 cırt ölçü
lerinde porselen 
parke ve yapıştırıcı 
malzeme alınması 
için ihale açtı. 
Gemlik Belediyesi 
derenin yan duvar 
larına patlatılmış 
taş kaplatırken, 
zemine mavi porse
len karo fayans 
döşeyecek.

çocuklarımızın 
durumlarını en 
ince noktaya kadar 
araştırmaktayız. 
Burs alan bir öğren 
ci okulu bitesiye 
kadar burs 
vermeyi sür 
dürüyoruz. 
Bu sürelerine takip 
ediyoruz. Burs 
vermek isteyenlerin 
bizleri aramaları 
yeterli olacaktır.”

Bunun için etap, 
etap devam eden 
çalışmaların son 
bölümü olan 
PTT önünden 
denize kadar olan 
kısımda dün 
derenin suyu ke
silerek temizlik 
yapıldı. Temizlik 
sonunda yan du
varlara patlatılmış 
taş döşenecek. 
Daha sonra 
zemine karo 
döşenecek.
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2 milyon gence iş 
sözü veren hükümet 
geleceğin meslekleri 
olarak görülen siber 
güvenlik, kodlama, 
yazılım gibi meslek
lerde eğitim 
programlarına 
katılan gençlere 
aylık bin 950 lira 
harçlık verecek. 
Yeni Ekonomi 
Programı 
kapsamında 2 
milyon gence iş 
sözü veren hükümet, 
yeni istihdam 
teşviklerini açıkladı. 
Geleceğin meslekleri 
olarak görülen siber 
güvenlik, kodlama, 
endüst riyel robot, 
mobil yazılım, bulut 

teknolojisi gibi 
mesleklerde işbaşı 
eğitim programlarına 
katılan gençlere de
vlet aylık yaklaşık 
bin 950 lira harçlık 
verecek. "İşe İlk 
Adım Projesi" 
kapsamında üniver

site mezunlarına 6 
ay eğitim verilecek. 
Program sonrasında 
istihdamları devam 
eden gençler için 
işverenlere 6 aya 
kadar, net asgari 
ücretin yüzde 50’si 
tutarında destek

verilecek.
EĞİTİM 9 AY 
SÜRECEK 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın açıkla 
dığı 100 günlük 
icraat programı 
kapsamında genç
lerin istihdamına 
yönelik yeni teşvik 
ler yaşama geçirili 
yor. Program iki 
ayaktan oluşuyor. 
Geleceğin meslekler
ine yönelik eğitim 
programı ve üniver
siteli gençlere istih
dam imkânı sağlaya 
cak İşe İlk Adım Pro
jesi. Türkiye İş Ku
rumu eylül itibarıyla 
gençlerin 

başvurularını almaya 
başladı. Aile, Çalış 
ma ve Sosyal Hiz 
metler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, 
"Gençlerimizi ve 
işverenlerimizi teş 
viklerle destekleme 
ye devam diyoruz. 
Bu kapsamda gelece 
ğin mesleklerine 
yönelik eğitim prog 
ramlarına katılan 
gençlere harçlık 
veriyoruz" dedi. 
Bakan Selçuk, bu 
programlara katılan 
gençlere günlük 75 
lira cep harçlı ğı 
verileceğini de duyur 
du. 18-29 yaş arası 
gençlerin katıla bile 
ceği programlar 9 

aya kadar sürecek. 
Programlara katıla 
cak gençler için bu 
rakam aylık bin 950 
liraya ulaşabilecek. 
Katılımcıların iş 
kazası ve meslek 
hastalığı ile genel 
sağlık sigortası 
primleri İş Kurumu 
tarafından karşılana 
cak. Üniversite mezu 
nu genç işsizler de 
işe ilk adım projesi 
kapsamında 6 aya 
kadar işbaşı eğitim 
programlarına 
alınacak. Böylece 
hem mesleki dene 
yim kazanmaları, 
hem de istihdam 
edilmeleri 
sağlanacak.

BTSO mohil ile hizmetlere kolay erişim
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
(BTSO) dijital oda 
projesi çalışmaları 
kapsamında kurum
sal yayın organı 
ekonomi dergisini 
dijital ortama taşıdı. 
Her ay 30 binin üz
erinde basılıp 
dağıtılan dergi, artık 
dijital olarak okuyu 
cidarıyla buluşuyor. 
Aylık periyotta 
yayınlanacak dijital 
dergi, iOS ve An
droid telefonlara, 
tabletlere ücretsiz 
olarak indirilerek 
veya www.btsoeko
nomi.com üzerinden 
interaktif yapıda

okunabiliyor.
BTSO bünyesinde 
başlattıkları dijital 
dönüşüm hareketiyle 
odanın teknolojik 
altyapısını güçlen 
dirdiklerini kaydeden 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbrahim 

Burkay, üyelere 
yönelik hizmetlerin 
kalite ve süresini de 
önemli ölçüde 
iyileştirdiklerini 
vurguladı. "Görevi 
geldiğimiz günden 
bu yana iş dünyamı 
za zaman ve maliyet 

avantajı sağlayan 
adımlar atıyoruz." 
diyen Başkan 
Burkay, "Üyelerimize 
sağladığımız hizmet
lerin tümünde tekno 
lojiyi kullanmaya ve 
hizmetlerimizi 
dijitalleştirmeye 
gayret ediyoruz. Son 
olarak üyelerimizin 
hizmetlerimize, 
duyurulara, haber ve 
etkinliklere cep 
telefonlarından hızlı 
ve kolay biçimde 
ulaşabilmeleri adına 
BTSO mobil 
uygulamasını da 
hayata geçirdik. Bu 
uygulama sayesinde 
üyelerimiz borç 

sorgulama, oda sicil 
numarası sorgu
lama, kapasite ra
poru sorgulama gibi 
birçok hizmetimiz
den artık tek tuşla 
faydalanabilecek. 
Üyelerimizden gelen 
talep ve öneriler 
doğrultusunda dijital 
alanda gücümüzü 
artırmaya yönelik 
farklı stratejiler ve 
projeler geliştirmeyi 
sürdüreceğiz." 
ifadelerini kullandı. 
1984 yılından bu 
yana aralıksız olarak 
yayınlanan BTSO 
Ekonomi, Bursa'da 
ekonomi yayıncı 
lığında bir ilk 

olma özelliği taşıyor. 
Bu süreçte sürekli 
gelişerek kendini 
yenileyen BTSO 
Ekonomi dergisi, 
artık dijital plat 
formlar üzerinden 
okurlarıyla 
buluşuyor. Dinamik 
yapısıyla daha 
kolay okunabilir 
niteliğe kavuşan 
derginin dijital or
tamdaki ilk sayısı 
iOS ve Android 
marketlerden 
ücretsiz olarak in
dirilebiliyor. Dergi 
ayrıca www.bt- 
soekonomi.com 
adresinden de 
okunabiliyor.

EmeKlilifcte yasa takılanları umutlandıran iddia!
Emeklilik için primi 
tamamlayıp yaşı , 
bekleyenlerin emekli 
olmasını sağlayacak 
yasa teklifinin 
Meclis'in açılmasıyla 
yeniden gündeme 
geleceği iddia edildi. 
Yasa kabul edilirse, 
1999'dan önce işe 
başlayan kadınlar 
38, erkekler 43 yaşın 
da emekli olabilecek. 
Emeklilik primini 
tamamlayıp emekli 
olmayı bekleyen 
2.3 milyon

vatandaşın emekli Meclis'in açılma
olmasını sağlayacak sıyla yeniden 
yasa teklifinin gündeme geleceği

iddia edildi. 
Yasa kabul edilirse, 
1999'dah önce işe 
başlayan kadınlar 
38, erkekler 43 
yaşında emekli 
olabilecek.

MHP, MECLİS'E 
SUNMUŞTU 
Emeklilikte yaşa 
takılanlarla ilgili 
MHP'nin sunduğu 
ancak kabul 
görmeyen yasa 
teklifinin TBMM'nin 
açılmasıyla raftan

inmesi bekleniyor.

AK PARTİ'Lİ 
VEKİLLERDEN 
YEŞİL IŞIK

Türkiye gazetesin
deki habere göre, 
bazı AK Parti'li mil
letvekillerinin yeşil 
ışık yaktığı düzen
leme, 2,3 milyon 
kişiyi ilgilendiriyor 
ve ilk etapta 450 bin 
kişi emekli olacak.

KADINLAR 38,

ERKEKLER 43 
YAŞINDA EMEKLİ 
OLABİLECEK

Düzenleme, 
Meclis'in açılma 
sıyla Genel 
Kurul'da kabul 
edilir ve Cumhurbaş 
kanı Erdoğan 
tarafından onayla 
nırsa, 8 Eylül 
1999'dan önce 
işe başlayan 
kadınlar 38, 
erkekler 43 yaşında 
emekli olabilecek.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans

http://www.btsoekonomi.com
http://www.bt-soekonomi.com
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Di tirat! Belgesi olmauanlar bu islerde çalısamanacak
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca 
yayımlanan tebliğe 
göre, "tehlikeli" ve 
"çok tehlikeli" sınıfta 
yer alan aralarında 
tren makinisti, oto
motiv kaportacısı ve 
PVC doğrama 
montajcısının da 
olduğu 33 meslekte 
"yeterlilik belgesi" 
olmayanlar bugün
den itibaren 
çalışamayacak. 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Zorunluluğu 
Getirilen Mesleklere 
İlişkin Tebliğ"in 
geçen yıl 26 Eylül'de 
yayımlanmasıyla 
"tehlikeli" ve "çok 
tehlikeli" işler 
sınıfından olup, 
Mesleki Yeterlilik Ku
rumunca (MYK)

standardı yayımla 
nan 33 meslekle ilgili 
"Mesleki Yeterlilik 
Belgesi" zorunlulu 
ğu için tanınan süre 
sona erdi 
Aralarında tren 
makinisti, otomotiv 
kaportacısı, PVC 
doğrama montajcısı, 
metal kesimci, 
motosiklet bakım 
onarımcısı, motor 
testçisi ve iplik 
eğirme operatö 
rünün de olduğu 
mesleklerde belge
siz işçi çalıştıran iş 
yerlerinde, işveren 
veya işveren vekiline 
kişi başı 627 lira 
ceza kesilecek. 
Geçen yıl ve bir 
önceki yıldan 
itibaren inşaat 
boyacısı, sıvacı, 
duvarcı, betonarme

demircisi, otomotiv 
montajcısı ve çelik 
kaynakçısının da 
aralarında olduğu 48 
meslekle ilgili 
belgezorunluluğu 
getiren Bakanlık, 
yeni 33 meslekle 
birlikte belge 
zorunluluğu olan 
meslek sayısını 8Te 
yükseltmiş oldu. 
"Sınav ve belge 

ücretleri İşsizlik 
Sigortası Fonundan" 
MYK Başkanı Adem 
Ceylan, AA muhabiri 
ne yaptığı açıklama 
da, Bakanlar Kurulu
nun kendilerine 
"tehlikeli" ve "çok 
tehlikeli" sınıfta yer 
alan 161 mesleğe 
belge zorunluluğu 
getirme yetkisi 
verdiğini belirtti.

Sektörlerden gelen 
talepler doğrultu 
sunda 81 meslekte 
belge zorunluluğu 
getirdiklerini vurgu
layan Ceylan, 
şunları kaydetti: 
"Söz konusu 81 
meşlekte sınav ve 
belge ücretleri 
İşsizlik Sigortası Fo
nundan karşılanıyor. 
Belgesiz çalışanların 

yapması gereken 
vakit kaybetmeden 
Kurumuzca yetk
ilendirilen bir sınav 
ve belgelendirme 
merkezine başvur 
maları, işverenlerin 
yapması gereken 
ise belgesiz işçi 
çalıştırma maları.” 
Belgeli çalışan 
sayısı 400 bini aştı 
Faaliyetine 2006’da 
başlayan MYK 
tarafından 792 
ulusal meslek 
standardı ile 451 
ulusal yeterlilik 
belirlendi. Temel 
amacı iş gücüne 
nitelik kazandırmak 
olan kurum, 
çalışanlara 
toplamda 229 
milyon lira sınav ve 
belgelendirme 
desteğinde bulundu.

Bursa Uludağ Üniver 
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Kliniği-1 yeni 
yüzüyle hizmete 
açıldı.
Hastanenin 
dördüncü katında 
bulunan Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Kliniği-1, en son 
standartlara göre 
yenilendi.
Yenilenen klinik 
törenle hizmete 
açıldı. Törende 
konuşan Rektör 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Uludağ 
Üniversitesi'nin fiziki

yapılanmasına dair 
35 yıllık bir plan 
hazırladıklarını 
söyledi. Tıp Fakül
tesi Hastanesi'nin 
500 yataklı olarak 
yapıldığını ancak şu 

anda kapasitesinin 
üstüne çıkan bir 
hastane haline 
geldiğini ifade eden 
Rektör Ulcay, 
bunun da sıkışıklık 
ve aksamalara

yol açtığını kaydetti 
Sorunlara çözüm 
arayışları ile ilgili 
bilgi veren Ulcay, 
şöyle devam etti: 
"Sıkışıklıkları ve 
aksamaları gider 

mek için öncelikle 
bir çocuk hastanesi 
gündeme getirdik, 
hep beraber planla 
dik. Cumhurbaşka 
nımız, kadın doğum 
hastanesi olmadan 
olmaz dedi ve 
çocuk hastanesine 
onu da ekledik. 
Oldukça büyük bir 
hastane. 140 bin 
metrekare alanda 
hizmet 
verecek. Şu anda 
hastanemiz 168 
bin metrekare, 
neredey se ona 
yakın büyüklükte 
bir çocuk ve kadın 
doğum hastanesi.

Projede birkaç 
kez değişiklik 
yapmak zorunda 
kaldık. Ekim 
ayı sonunda hazır 
olacak projeleri. 
Bütçesi de çıktı. 
Üç-dört senede 
biterse büyük bir 
rahatlama olur.” 
Acil serviste de 
büyük bir çalışma 
başlattıklarını, 
doğumhane ve tüp 
bebek merkezini 
başka yere taşıya 
rak, bu katı 
tamamen Acil'e 
dahil etmeyi 
planladıkları 
belirtildi

SA
TI

LI
K KIIÇMIIIU

ÖZGUZELYÛI SİTESİNDE 
HAWiniUESYAU 

2+1 MİRE SAHİBİNDEN SATIUK 

0 535 3781800

KRŞ«D€ BEKLEMEK YOK
KALİTEU KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Açlık sınırı 1893 H'ye çıktı
Türkiye İşçi
Sendikaları Konfed
erasyonu tarafından 
yapılan 'açlık ve 
yoksulluk sınırı' 
araştırmasına göre, 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
aylık gıda harcama 
sı tutan (açlık 
sının) 1.893.21 TL, 
yoksulluk sının 
ise 6.166.81 TL

oldu.
Araştırmanın 2018 
Eylül ayı sonucuna 
göre:
-- Dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
aylık gıda 
harcaması tutarı 
(açlık sınırı) 
1.893.21 TL, 
-- Gıda harcaması 
ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik,

su, yakıt), ulaşım, için yapılması
eğitim, sağlık ve zorunlu diğer aylık
benzeri ihtiyaçlar harcamalarının

t 4

toplam tutarı ise 
(yoksulluk sınırı) 
6.166.81 TL, 
-- Bir çalışanın -- 
sadece kendisinin- 
yapması gereken 
yaşama maliyeti ise 
aylık 2.312.86 TL 
olarak hesap 
landı.
Türk-lş 
hesaplamasına göre 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı ve 
dengeli 
beslenebilmesi için

yapması gereken 
aylık gıda 
harcaması tutarı 
geçtiğimiz aya 
göre 81 TL, 
yoksulluk sınırı 
tutarı ise 231 TL 
artmıştır. Yılbaşına 
göre artış tutarı 
sırasıyla 285 TL ve 
929 TL oldu. 
Son bir yılda 
mutfağa gelen ek 
yük 371 TL ve aile 
bütçesine gelen ek 
yük 1.207 TL arttı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven 
endeksi yüzde 15,4 
düşüşle eylülde 71 
oldu.
Ekonomik güven 
endeksi Eylül 
ayında bir önceki 
aya göre %15,4 
oranında azalarak 
83,9 değerinden 71 
değerine düştü.
Ekonomik güven 

endeksindeki 
düşüş, tüketici, reel 
kesim (imalat 
sanayi), hizmet, 
perakende ticaret 
ve inşaat sektörü 
güven endek
slerindeki 
düşüşlerden 
kaynaklandı.
Eylül ayında tüketici 
güven endeksi 59,3

değerine, reel kesim 
(imalat sanayi) 
güven endeksi 90,4 
değerine, hizmet 
sektörü güven en
deksi 79,4 değerine, 
perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi 88,5 değerine 
ve inşaat sektörü 
güven endeksi 57,3 
değerine geriledi.

Temmuzda 464 yatırım teşvik belgesi verildi
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca tem
muzda 464 yatınm 
teşvik belgesi 
verildi.
Bakanlığın, Temmuz 
2018 dönemi yatınm 
teşvik belgesi lis
tesi Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Buna göre, tem
muzda 464 yatınm 

teşvik belgesi 
düzenlendi. Belge 
alan projelerin 
sabit yatırım 
tutarı 7 milyar 700 
milyon 294 bin 
819 lira olarak 
hesaplandı. 
Bu yatırımların 
gerçekleştirilmesiyl 
e 15 bin 190 kişinin 
istihdam edilmesi

planlanıyor.
Öte yandan, bu 
dönemde sabit 
yatırım tutarı 
276 milyon 
872 bin 668 lira olan 
ve bin 409 kişinin 
istihdam edilmesi 
öngörülen 33 
yatırım teşvik 
belgesi iptal 
edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR . DEHİI OTOBÜsVRESMİ DAİRELER

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

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

121
186

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)311 13 23
IDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. VAPUR- Frntnnr
KAYMAKAMLIK 513 13 53

Kaymakamlık
C.Savcıtığı

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 5400
RamuMcale 
DENİZ UÇAĞI

0*12 OO 20
0*13 00 13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Psgısuı Akznla Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
SGzar Turizm
Kanbsrogiu-Sosda*

। Anıtur
Kamil Koç

013 12 12
013 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92

DAMITICILAR
312 1O 72

010 07 71
012 O1 03

513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz

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

Halk Eğitim Müd
İŞ-KUR

Habaş
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEBİVE Efflaz

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 4521-23
51345 20

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

013 1O 70
013 30 33
013 1O 40
013 O1 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İİK aÛKLÜK jl'fASİ OAZETESİ :

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 43 SAYI: 6187 / 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

. (Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflllttiMI
VENÜS SİNEMASI 
ORGANİKAŞK

O-V4WO- 
18.30-20.45 
DEHŞETİN

YÜZÜ 
IfWWl!).- 

18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


İbHkÛKİli'AHOAZStBI
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GemlikK^rfez
REKLAMÇ.IlIK < GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MATBAACILIK YAYINCILIK

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0224 513 96 83 ı
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