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Gemlik Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Derneği’nde düzenlenen

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Muharrem orucu
Hazreti Muhammedin Mekkeden Medineye 

göç edişinin başlangıç kabul edildiği yıla 
“Hicri yıl” denir.

Bir çok müslüman ülke bu tarihi başlangıç 
kabul ederek oluşturduğu 12 aylık takvime 
“Hicri Takvim” demiştir.

OsmanlI İmparatorluğumda kullanılan 
takvim Hicri Takvim idi.

Kurtuluş Savaşından sonra Mustafa Kemal 
Ataürk’ün yaptığı Cumhuriyet Çevrimleri ara 
sında, takvim de ulusların genellinde kullan 
dığı takvim olan Miladi takvime dönüldü. 4’de

Muharrem ayı Hünkar Hacı Bektaş-i Veli 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nde 
düzenlenen yemekle uğurlandı. Dernek 
Lokalinde yapılan geleneksel muharrem 
ayı yemeği ve aşure dağıtımına büyük 
ilgi oldu. Yemekte, Kerbela’dan, Çanak 
kale ve Kurtuluş Savaşından bugüne 
kadar şehit olanlara saygı duruşunda bu
lunuldu. Haberi sayfa 2’de

Yapılandırmada 
Iıufliin son gün

Kamuya yönelik borçların yeniden 
yapılandırılması uygulamasının bozul 
maması için ilk taksitin bugün öden
mesi gerekiyor.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
na İlişkin Kanun'un yapılandırma 
hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 
Ağustos'ta sona ermişti.
Yapılandırılan borçların birinci taksit 
ödemesi He peşin ödenmesi için son 
ödeme süresi bugün saat 21.00'de 
dolacak.
Kanun kapsamında yapılandırılan 
alacakların 1 Ekim mesai bitimine 
kadar peşin ödenmesi halinde, hesap 
lanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
(Yl-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, 
idari para cezalarının aslından da 
yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca 
katsayı uygulanmayacak.
Taksitle ödeme seçeneğini tercih 
eden vatandaşlar da yapılandırılmış 
borçlarının tamamını yarın akşama 
kadar peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. 
taksiti süresinde ödeyip kalan taksit 
tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme 
süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin 
ödemeleri halinde, peşin ödeme 
avantajlarından yararlanabilecek.
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Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Derneği’nde düzenlenen muharrem ayı yemeği 
birlik ve beraberliğimizi gösterdi

Muharrem orucu yenıeâinde hiiyiik bulusma
Muharrem ayı 
Hünkar Hacı 
Bektaş-i Veli 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği’nde düzen
lenen yemekle 
uğurlandı. 
Dün, Demek Loka 
linde yapılan gele 
neksel muharrem 
ayı yemeği ve aşure 
dağıtımına büyük 
ilgi oldu.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali 
Ülgen, Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
yönetim kurulu 
üyeleri, CHP 
Belediye Başkan 
adayı Uğur Sertas 
lan. Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki ve sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcilerinin katıl 
dığı yemek Kerbe- 
ladan, Çanakale ve

Kurtuluş Savaşın 
dan bugüne kadar 
şehit olanlara saygı 
duruşunda bulunul 
masıyla başlandı. 
Daha sonra konu 
şan Dernek Başkanı 
Ali Kalkan, Hz. 
Muhammedin torun 
lan Haşan ve Hüse 

yin ile yakınlarının 
Kerbela da Yezid ve 
askerlerince hun
harca 
öldürüldüğünü, bu 
acının günümüze 
kadar sürdüğünü 
belirtti. Başkanı Ali 
Kalkan, “Yezidin 
soyundan gidenler

Kerbela olayını bir 
iktidar kavgası 
olarak göstermek 
çabası içindedirler. 
Kerbela olayı bir ik
tidar kavgası değil 
dir. imam Hüseyin 
ve yarenlerinin 
derdi iktidar olsaydı 
şehit olacaklarını

bile bile bu mücade 
leye girmezlerdi. 
Bu mücadele zali 
min zulmüne başkal 
dirinin destanıdır. 
İmam Hüseyin ve 
şehit olan tüm can
lar bize yüce ve kut
sal bir emanet bırak 
mışlardır. Bize 
düşen bu emanete 
sahip çıkmaktır." 
dedi.
Daha sonra söz 
alan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz 
ise, muharrem 
ayının sembolü olan 
aşurenin bileşi 
minde 10 dan fazla 
çeşit ürün bulundu 
ğunu, bunun ise 
inananlar için birlik 
ve beraberlik 
anlamına geldiğini 

söyledi. Yılmaz, 
günümüzde de 
Yezidlerin bulundu 
ğuna dikkat çeke 
rek, muharrem 
ayını kutladı.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş ise konuş 
masında, Kerbela 
da açılan yaranın 
günümüze kadar 
kapanmadığını, ara 
dan geçen bunca 
zamana karşın fit
nenin bitmediğine 
dikkat çekti. “İslam 
dünyası aynı kerbe- 
ladaki gibi bir fitne 
ile karşı karşı kar 
şıyadır. Bu oyuna 
gelmeyelim" dedi 
Alevi dedesinin 
duasındaı«*sonra 
yemek ve aşure 
yendi. >

TürtıSanatliüziaiKorûsııcalısıııalarınalıaslaıiı
Gemlik Belediyesi 
Türk Sanat Müziği 
Korusu 2018-2019 
dönemi Türk Sanat 
Müziği çalışma 
larına başladı. 
Geçtiğimiz gün
lerde Manastır 
Yunus Emre Kültür 
Merkezi’ndeki 
Dernek çalışma 
salonunda biraraya 
gelen Türk Sanat 
Müziği Korosu, 
Şefleri Erdinç 
Çelikkol ile 
biraraya gelerek 
yeni sezonu 
açtılar.
Kesilen pastadan 
sonra söz alan 
Şef Erdinç 
Çelikkol,

birarada olmaktan 
mutluluk duyduğu 
nu, 2 yılı aşkın bir 
süredir Türk 
Müziğini yaşatmak 
ve sevdirmek çin- 
birarada oldukla 
rım söyledi.
Koroda bulunan

ların evlerinde 
yaptıkları, kura
biye, kek ve 
pastalar birlikte 
yendikten sonra, 
yeni sezonun 
çalışmalarına 
başlamak için 
program yapıldı.
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Rüşvet skandali 6 kişi tutuklandı
Iznik’de ormanda 
kaçak kesim yapan 
kişilere ve bu 
kişilere rüşvet 
karşılığı izin veren 
görevlilere yönelik 
düzenlenen ope 
rasyonda gözaltına 
alman 16 şüpheliden 
6'sı tutuklandı. 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
İznik ilçesinde 
rüşvet karşılığı or-

manda kaçak kesim 
yapan ve kişilere izin 
veren görevlileri 
takibe aldı. 4 aylık 
teknik takibin ardın 
dan jandarma ekip
leri, ilçe merkezi ve 
kırsal mahallelerde 
10 ayrı noktaya op
erasyon düzenledi. 
Operasyonda, 12 
ormancı ile rüşvet 
aldığı öne sürülen 4 
görevli gözaltına 

alındı. 
Jandarmadaki 
işlemlerinin 
ardından sevk 
edildikleri adliyede 
mahkemeye 
çıkarılan şüpheliler 
den M.C. (55), M.O.Y. 
(40), Ö.B. (42), M.Ö. 
(49), Ü.K. (42) ve 
A.G. (35) tutuklandı. 
Diğer 10 şüpheli ise 
adli kontrol kararıyla 
serbest bırakıldı.

Özel harekat polisleri kaza vapiı
İznik'de izinli 
oldukları sırada 
gezmek için otomo
bille yola çıkan 3 
özel harekat polisi, 
Yenişehir-iznik 
Karayolu Derbent 
rampasında trafik 
kazası yaptı. Kazada, 
özel harekatçılar 
dan biri ağır yarala 
nırken, diğer ikisi 
hafif şekilde 
yaralandı.
Kazada Bursa'da 
görevli polis memur 
lan Zihni Çeliktaş ve 
-Ramazan Kayalı 
hafif yaralanırken,

Ankara özel Harekat 
Daire Başkanlığında 
görevli polis memu 
ru Aydın Kocaer ağır 
yaralandı. Edinilen 
bilgilere göre kaza, 
saat 20.45 sıraların 
da Yenişehir-iznik 
Karayolu Derbent 
köyü mevkiinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, polis 
memuru Zihni
Çeliktaş'ın kullandığı 
61 JD 110 plakalı 
otomobilin direksi 
yonu kilitlendi. Kon
trolü kaybeden 
Çeliktaş, önünde

ce İznik Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Ağır yaralı Kocaer 
burada yapılan mü
dahalenin ardından 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi. Kazaya kârı 
şan ticari araç sürü 
cüsü Günün, ifadesi 
alınmak üzere jan
darma komutan 
lığına götü rüldü. 
Haberi aian İznik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ahmet Tekin, has
taneye giderek yaralı 
polisler hakkında 
bilgi aldı.

ticari araca çarptı. 
Kazada Çeliktaş ve 
Kayalı hafif yarala

nırken, Kocaer ağır 
yaralandı. Yaralılar, 
112 sağlık ekiplerin

seyreden İsmail 
Günün'ün kullandığı 
67 EC 607 plakalı

250 bin liralık Kablo hırsızlığı
Büyükorhan ilçesin 
de bir maden firması 
na ait yaklaşık 250 
bin lira değerindeki 
kablo hırsızlığının 
failleri, jandarma 
ekiplerince suçüstü 
yakalandı.
Büyükorhan'a bağlı 
Demirler Mahalle- 
si'nde bir maden 
şirketine ait maden 
sahasında yaklaşık 
250 bin lira değerin 
de 3 bin 200 metre 

kablo çalındı. 
Konuyla ilgili maden 
şirketi yetkililerince 
yapılan ihbarın 
ardından Büyüko
rhan İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
alarma geçti. 
Hırsızlığın meydana 
geldiği bölgede in
celeme yapan ekip 
ler, kabloların arazi 
ye gömüldüğünü 
fark etti. Kabloları 
bulan jandarma ekip-

leri, hırsızları yakala
mak için pusuda 
beklemeye başladı. 
Pusuya yatan jan
darma ekipleri, gece 
saat 02.00 sıraların 
da çaldıkları kablola 
rı gömdükleri yerden 
çıkarmak üzere 
gelen Murat Y. (30), 
Burak Y. (21) ve 
Mustafa D.'yi (31) 
suçüstü yakaladı. 
Gözaltına alınan 3 
kişi, Jandarma

Adliyesi'ne sevkKomutanlığındaki 
işlemlerinin 
ardından Orhaneli

bin 200 metre kablo 
ise firma sahiplerineedildi. Çalınan 250 — - .

bin lira değerindeki 3 teslim edildi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muharrem orucu
Hicri takvimin başlangıcı muharrem ayı, sonu ise 

Zilhicce ayıdır.
Çoğumuz bilmez. Eskilerin bile anımsa yanı çok 

azdır ama, biz hatırlatalım.
Hicri aylar şunlardır:

Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebiülahir, Ce- 
mazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazân, 
Şevval, Zilkade, Zilhicce.

Gördüğünüz gibi bu ayların isimleri bugün ile 
birçok işinin adıdır.

Çokça kullanılan adlardandır Miladi takvim 
aylan,.

Örneğin; Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem, 
Şevval gibi...

Biz gelelim Muharrem ayına.
Bu yıl Muharrem ayı 11 Eylül salı günü başladı.
11 Eylül Salı günü muharrem ayının başlan 

gıcıdır.
Aynı zamanda Hicri takvimini de başlangıcıdır. 
Hicri takvim Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, 

Hicretin başlangıç günü, Hz. Ali’nin teklifi ile Hicri 
takvimin başlangıcı sayılmıştır.

Muharrem ayının 10. günü ise inanca göre oruç 
tutma günüdür. Aynı zamanda bugün aşure günü 
olarak kutlanır.

Dün, Gemlik Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Demeği 
her yıl olduğu gibi bu yıl da muharrem ayı orucu 
nu tuttu ardından yemek ve üzerine aşure dağıttı.

Aleviler için muharrem ayı önemlidir. Çünkü 
onlann inancında Hz. Ali’nin yeri büyüktür.

Hz. Âli'nin çocukları, Hz. M'uhammedin torunları’ 
nın Hicri 61 yılında (miladi 680 yılı)10 Muharrem 
günü Kerbela da sayılan kendilerinin kat be kat 
üstün olan, Yezid’in askerlerince katledilmiştir.

Bu olayın geçmişinde Hz. Ali ve Muaviye 
arasında gerçekleşen Siftin Savaşı’nın ardından 
Müslüman dünyasında ayrılıklar baş göstermişti. 
İslam dünyası iki ayn yönetim tarafından idare 
edilmeye başlanmıştı.

Küfe, Hz. Ali’nin halifeliğinde, Şam başkent 
olmak üzere Hz. Muaviye’nin tara fidan yönetil 
inekteydi.

Hz. Ali bir harici tarafından öldürülünce, Hz. 
Haşan halifeliği, Hz. Muaviye’ye bırakmak zorunda 
kalmıştı. Ancak, Muaviye’den sonra halifelik, Hz. 
Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’e devredilecekti. 
Muaviye öldükten sonra yerine Hz. Hüseyin değil, 
oğlu Yezid i getirtti. Bu ise islamın liderliğinin 
demokratik yöntemlerle değil, saltanatın 
başlangıcı olacağı için büyük eleştiriler almıştı.

Küfe halkı Hz. Ali ye bağlıydı ve Yezid’i istemi 
yordu. Hz. Hüseyin’i Küfe ye davet ettiler. Ailesiyle 
Küfe’ye 70 kişi ile giden Hz. Hüseyin, Kerbela da 
Yezidin 4 bin 500 kişilik ordusuyla karşılaştı.

Hz. Hüseyin bu savaşta öldürüldü. Ailesi Yezid’e 
esir düştü.

İslam Tarihinde bu olayı Kerbela Katliamı veya 
olayı olarak lanetle anılır ve yas tuttulur.

En çok da bu konuda Hz. Ali ye olan bağlılıkları 
nedeniyle oğlu Hüseyin ve yakınlarının öldürülüşü 
Alevi yurttaşları yani Hz. Ali’ye inananları çok 
üzer.

Bizler de bu günde dualar ederiz, aşure yapar 
eşe dosta dağıtırız.

Bu olay İslam dünyasında mezhep ayrılığını 
derinleştirdi, sunni • şii çatışması günümüze 
kadar devam etti.

Bugün ortadoğuda ve Arabistan kıtasında yaşa 
nan budur.

Bunun ardında egemen olma ve yönetme, etki 
alanını genişletme yok denemez.

İslam dünyasındaki mezhep ve tarikat savaştan 
bitmedi, bitmeyecek.

15 Temırna’u bir de bu gözle görmek gerekmez 
mİ?

Mila lome hizmete acıUı
Mila Home adlı yeni 
bir işyeri Gem
liklilerin hizmetine 
girdi. 
Cumartesi günü 
Orhangazi Caddesi 
girişinde ING Bank 
karşısında açılan 
Mila Home küçük 
ey eşyaları, deko
ratif ürünler, süs 
eşyaları satacak. 
İşyerinin açılışına 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, MHP 
İlçe başkanı 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz ve yönetimi, 
Esnaf Odası Başka 
nı İsmail Beki ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile çevre es 
nafı ve Aktaş ailesi 
yakınları katıldı. 
Açılışta konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem- 
lik’e her gün yeni 

bir mağaza açılmak 
ta olduğunu, hayırlı 
ve uğurlu olmasını 
bol kazanç ge
tirmesini diledi.

Mi ılaı MMnre 6TS0Waket
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Yönetim 
kurulu üyeleri 
Garanti Bankası 
Gemlik şube 
Müdürlüğünden 
emekli olan 
Melek Bahar*a 
teşekkür ziyareti 
gerçekleştirdiler. 
Başkan Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım, başkan 
vekilleri Abdullah 
Kavlak ve Semih 
Aşkın, yönetim 
kurulu üyesi Fatih 
Buluk'tan oluşan 
GTSO heyeti Gem
lik'te 40 yılı aşkın 
süredir bankacılık 
yapan ve 15 yıldır 
da Garanti Bankası 
şube müdürlüğü 
görevini yürüten 
Melek Bahar'a 
günün anısına 
plaket verdiler.

Ziyarette konuşan 
GTSO Yönetim ku
rulu başkanı Paşa 
Ağdemir, "Gem
lik'te her dönem 
oda üyelerinin 
yanında olan ve 
Melek Hanıma 
teşekkür ediyoruz. 
Hem bir kadm 
hemde bankacı 
olarak ilçemiz

esnaf ve tüccarına 
faydalı hizmetleri 
oldu. Bundan 
sonraki yaşamında 
kendisine başarılar 
diliyoruz" dedi.
Gemlik'te çeşitli 
bankalardaki 40 
yıllık görevinin 
ardından Garanti 
bankası şube 
müdürlüğünden

emekli olan Melek 
Bahar'da, gerek 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası ve 
gerekse iş 
dünyasının her 
kesiminden 
memnun olduğunu 
ifade ederek, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2 metre yayın
Gemlik Belediyesi 
İlçenin güzelleşmesi 
adına çevre düzen
leme çalışmalarına 
aralıksız olarak 
devam ediyor. 
Her gün binlerce 
aracın kullandığı, 
Bursa-Yalova yolu 
üzerindeki kavşaklar 
modem bir görünü 
me kavuşturuluyor. 
Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
otomatik sulama sis
temleri döşenen kav 
şaklarda, bölgenin 
iklimine uygun 
çiçek, bitki, çim ve 
zeytin ağaçların yanı 
sıra şev taşlan ve 
yongalar kullanıla 
rak peyzaj düzen
lemeleri yapılıyor. 
Kent içerisindeki 
betonlaşmaya da 
yeşillendirme çalış 
malarıyla soluk 
aldıran Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerinin peyzaj 
uygulamaları, 
vatandaşlar

tarafından da büyük 
beğeni topluyor. 
Küçük Sanayi 
Kavşağında yürütü 
len peyzaj çalışmala 
rını yerinde incele 
yen Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
ilçedeki kavşakların 
peyzaj düzen
lemelerinin belirli 
program dâhilinde 
devam ettiğini be
lirterek, “Özellikle 
ilçe giriş ve çıkışla 

nnda ki kavşakları 
mm güzel bir 
görünüme kavuştu 
ruyoruz. İklim koşul 
larına göre ağaç, 
bitki ve çiçek diki- 
minin yanı sıra şev 
taşı döşeme çalış 
malarımız da devam 
ediyor. Kavşaklarımı 
zı baştan sona ye 
niden düzenleyip 
görsel zenginlik 
kazandırıyoruz. 
Bunun yanı sıra

balım yakalandı

köprülü kavşakla 
nmız üzerinde 
yaptığımız 
zeytin ağacı, 
deniz ve balık 
motifli seramik 
kaplamalarla, köprü 
altlarına da estetik 
bir görüntü 
kazandırıyoruz. 
Gemlik Belediyesi 
olarak her yönüyle 
modernbir Gemlik 
için çalışıyoruz” 
dedi.

İznik Gölü Orhangazi sahilinde 2 metre 
boyunda ve 80 kilo ağırlığında dev yayın 
balığı yakalandı. Balıkçı tezgahında 
asılarak sergilenmek istenen balığı ip 
taşımadı. İznik Gölü'nde dev yayın balığı 
yakalandı. Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Ma
hallesi açıklarında avlanan balıkçılar 
dönüş yolunda dev yayın balığı sürprizi ile 
karşılaştı. Güçlükle sahile çıkartılan dev 
balık kamyonetle Orhangazi'ye getirildi. 
İlçede balık lokantası işletmeciliği yapan 
Metin ildeniz'in tezgahına getirilen dev 
balık vatandaşlardan ilgi gördü

GEMLİKSPOR YÖNETİM KURULU OLARAK 
BİZE GÜVENEN, BİZİMLE 

BİRLİKTE OLAN TÜM KURUM, 
KURULUŞ, ŞİRKETLERE DESTEKLERİNDEN DOLAYI 

SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİZ.

BEMIİKSPOR YÖNETİM KURUUI
Stat panolarına reklam vermek isteyenler için Hayati Aksoy 0 532 500 05 11
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Belediyespor tek Bolle mağlup
Belediyespor tek 
golle mağlup 
Gemlik Belediyespor 
U15 takımı U15 Elit 
Lig 2. Grup 
karşılaşmasında 
suni çim sahada H. 
Dikkaldırım takımıyla 
karşılaştı 
U15 Elit ligin derbisi 
olarak nitelendirilen 
maçta Gemlik 
Belediyespor 
kendi evinde H. 
Dikkaldırım’a tek 
golle mağlup oldu. 
Maçın ilk yarı 
karşılıklı ataklar ve 
gol arayışlarıyla 
geçti. Belediyespor

ev sahibi avantajını 
kullanarak ilk yarıda 
çok sayıda pozisyon 
bulmasına rağmen, 
bulduğu gol 
pozisyonlarını 
değerlendiremedi ve 
Dikkaldırım’dan 
Umut’un karambol 
anında sağ ayağıyla 
köşeye gönderdiği 
top filelerle buluştu. 
Ekibimiz soyunma 
odasına 1-0 
yenik gitti. 
İkinci yarıda ise 
Gemlik Belediyespor 
oyundaki üstün 
avantajını sürdürme
sine rağmen eline

geçen gol 
poziyonlarını 
değerlendiremedi.

Maç 1-0 erdi.
Dikkaldırım’ın Gemlik Belediyespor
üstünlüğüyle sona şu ana kadar ligde

oynadığı dokuz 
maçın yedisini 
kazanırken; bir 
beraberlik bir de 
mağlubiyeti bu
lunuyor.
Belediyespor 
başkanı Hulusi 
Gandar maç sonu 
yaptığı açıklamada: 
“Canları sağ olsun, 
çok güzel bir mü
cadele sergilediler. 
Sonuca gidemedik, 
önümüzdeki maçlara 
bakacağız. Takımı 
tekrar mücadele 
dolu oyunlarından 
dolayı tebrik ediyo
rum” dedi.

V VI II I II II VI
I

13 Ekim'de yapılacak 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yon seçimleri önce 
sinde, Başkan Adayı 
Gençoğlu, iddialı 
çıkışlarda bulundu. 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasy
onu Başkan Adayı 
Cem Gençoğlu, 
Gemlik Amatör Spor 
Kulüpleri Derneği ve 
Gemlik'te bulunan 
spor kulüpleri ile bir 
araya geldi. Pro
jelerini ve yapacağı 
düzenlemeleri anla
tan Genoğlu, yöneti
minde, tahkim 
komitesinde ve 
Ankara delegelerin 
de Gemlik'ten isim
lere de yer 
vereceğini belirtti. 
Gençoğlu, şöyle 
devam etti: 
“Gemlik Amatör 
Spor Kulüpleri Birliği

şampiyonluğu Altınile yaptığımız 
görüşme lerde, 
Kazım Bulut'u yöne
timde, Emin 
Doğru'yu Tahkim 
Komitesinde, Halil 
Çelebi'yi de Ankara 
Delegeliğinde 
kullanacağımızı be
lirttik. Kendilerine 
şimdiden teşekkür 
ediyoruz.
Alt yaş liglerinden 
başlayalım. Maçlar 
gün aşın oynanıyor

20 gün de ligler 
bitiyor. Bu çocuğun 
gelişimine faydalı 
olması düşünüle 
mez. Bizim projemiz 
ligler tek devre oy
nanmayacak. 19 
liginde de hızlandırıl 
mış olarak ediliyor. 
45 günde biten genç 
takımın kimseye 
faydası yok. 2. Küme 
gençler ligi Türkiye 
Şampiyonası yani 
Hürriyetspor'un 

saban sistemi ürünü. 
Kabul etmeliyiz ki, 
BASKF bîr şey 
katmadı.
İstanbul'da haftada 
750 maç oynanıyor. 
Ligler Ağustos 
ayında başlamıyor. 
15,19 bitti. 4 kate
gori kaldı bursa da. 
Seneye yayarsınız. 
Işıklandırma ile 
yapılabilir. 5 günü 
geçerse devamsızlık 

teşekkür takdir ala
mayacak. Maç mı 
önemli çocukların is
tikbali mi?
Yaş liglerinde 
yukarıdan aşağıya 
oynanıyor. Tersi 
olursa başarılı olanı 
üstü kategoride 
oynarsınız.
Çocuklarımızdan 
kaldırabilecek olan
lar bu şekilde üst 
kategorilerde rahat 
oynar. Arife ve bay 
ramlardamüsabaka 
oynanmayacak. Tüm 
müsabakalar Eylül 
ayında olacak.
Sağlık malzemeleri 
dolu ve tek tip ola
cak. Altyapıda üç lig 
olmaz, bunu taşıya 
mayız. İyi bir jene 
rasyon yakalarsan 2 
sene sonra 
şampiyonada aynı 
oyuncuları oynatma 
şansın yok. Bu ne

denle sürekli aynı 
takımlar arasında 
gidiyor ve çok 
yetenek harcıyoruz. 
Sistem asıl 
amacından şaşmış 
oluyor. 1. Kümeden 
2. Kümeye aktar
malar var. Çok 
yaşanıyor. Çıkan 
takımların ertesi 
sene oyuncuları 
geri gidiyor. Para 
ödeyemiyoıiar. Aynı 
oyuncularla farklı 
takımlar mücadele 
ediyor. Bu nedenle 
takımlanmız atılım 
yapamıyoruz.
Sadece Federasyon 
para kazansın diye, 
takımlara bu zulmü 
yapma hakkımız yok. 
Amatör ruhtan 
uzaklaşıyor, 
takımlanmızı büyük 
yük altına sokuyo 
ruz. Buna izin 
vermeyeceğiz.”

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZEIYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353731800

KBŞCM ISIM VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

Gemlik Kfrfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Fajeebook sayfamız : GemIik Körfez - Güler Ajans
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6 yılda 6 milyon ev satıldı
Türkiye'de en 
güvenli yatırım 
araçlarından biri 
olarak görülen 
konut sektöründe 
satışlar son 6 yılda 
sürekli artış gös
terirken, bu 
dönemde toplam 5 
milyon 896 bin 269 
konut el değiştirdi. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) verilerinden

derlediği bilgilere 
göre, Ocak 2013- 
Ağustos 2018 döne
minde yeni ve ikinci 
el konutlar dahil, 
toplam 5 milyon 
896 bin 269 
konut satıldı. 
Söz konusu 
dönemde konut 
satışları sürekli 
artış gösterirken 
geçen yıl 1 milyon 
409 bin 314 ile son 
5 yılın satış rekoru 
kırıldı. Bu yılın

ocak-ağustos döne- değiştirdi.
minde ise 875 bin Türkiye'de barınma
64 konut el ihtiyacının dışında

yatırım aracı olarak 
da önemli bir yeri 
olan konut 
piyasasında fiyatlar 
önemli oranda 
artış gösterdi. 
TCMB verilerine 
göre, Konut Fiyat 
Endeksi 2013 
yılından bu yana 
yüzde 83 artarak 
268,09'a yükseldi. 
Fiyat artışı, en fazla 
konut satışının 
gerçekleştiği İstan
bul'da yüzde 91,2,

Ankara'da yüzde 
53,7, İzmir'de 
yüzde 103,7 olarak 
kayıtlara geçti. 
Özellikle Müteka
biliyet Yasası'nın 
çıkması ve 
Türkiye'de belli 
koşullarda konut 
alanlara vatandaşlık 
hakkı verilmesi gibi 
düzenlemelerin et 
kişiyle son yıllarda 
yabancılara yönelik 
konut satıştan da 
hız kazandı.

MBM ÜMİIIİI M MI MBİI MM Wi Mi
SSK ve Bağ-Kur 
emeklisinin ocak 
zammı, tahminlere 
göre yüzde 10,65 
olacak. Bu verilere 
göre, en düşük 
maaş bin 130 lira, 
en yüksek maaş ise 
5 bin 413 liraya 
yükselecek. 
Ocak tüm 
emeklilerin zam ayı 
olacak. 12.3 milyon 
vatandaşın maaşları 
artacak. Enflasyon 
tahminleri Ocak'taki 
zammın oranı için 
ipucunu veriyor. 
2018'in ikinci 6 aylık 
döneminde 
gerçekleşecek en
flasyon oranında 
zam alacak 10 mi
lyon SSK ve Bağ-

1130 LİRA OLACAKKur emeklisinin, 
Ocak'ta 
maaşlarında yüzde 
10.65 artış 
yaşanacağı tahmin 
ediliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ

Yüzde 10.65'lik tah
min gerçekleşirse, 
SSK ve Bağ- Kur 
emeklilerinin 
maaşlarında 108,78 
ile 521,02 lira

arasında artış 
yaşanacak. Halen 
ek ödeme dahil bin 
21 lira 39 kuruş se
viyesinde bulunan 
en düşük maaş 
yüzde 10.65 artışla 
bin 130 lira 17

kuruşa çıkacak.

EN YÜKSEK MAAŞ 
5 BİN 413 LİRAYA 
YÜKSELECEK

4 bin 892 lira 19 
kuruş seviyesinde 
bulunan en yüksek 
maaş ise 5 bin 413 
lira 21 kuruşa yüks
elecek. Yüzde 10.65 
zamla bin lira olan 
maaş bin 106 lira 50 
kuruşa, 2 bin lira 
olan maaş 2 bin 213 
liraya, 3 bin lira olan 
maaş 3 bin 319 lira 
50 kuruşa ulaşacak. 
Şu ana kadar Tem
muz ve Ağustos en
flasyon verileri 
açıklandı. 4 aylık 
oran daha

açıklanacak.

MECLİSE KANUN 
TEKLİFİ VERİLDİ

Emekli aylıklarının 
iyileştirilmesi ve 
aylıklar arasında 
eşitsizliğin gider
ilmesi amacıyla 
Meclis'e kanun tek
lifi verildi. Teklifle, 
emekli aylıklarının, 
gelecek yıl için as
gari aylık bin 200 
TL, 2020 yılında bin 
400 TL, 2021 yılında 
bin 600 TL olması 
öngörülüyor. 2022 
yılında ise asgari 
ücret düzeyinde en 
düşük emekli aylığı 
ödenmesi 
hedefleniyor.

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

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

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
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
Fam ukkale
DENİZ UÇAÛI 
p«gasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzer Turizm
KanbaroOlu-Eaadaş 
Anıtur
Kamil Koç

012 OO 20

013 12 12
013 20 77
012 1O 72

012 Ol 03

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

S HASTANELER
nam tzgııım mua. oı j io «»o
İŞ-KUR 513 7166

B
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE_________

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 00
513 55 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

iç TAKSİLER BUSKİ 514 57 96

R 
1

Körfez Taksi 
çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

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

Yalnız 185

DENİZ ÜTOBÜSİr

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 04

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcon P o trol

I MAR-PET
Tuncay Otogaz
DoyzaJPotrol^^^

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
0-13 İO 70
013 30 33

013 O1 03

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6188 

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 Câd7 Bora' Sok.No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ORGANİKAŞK

18.30-20.45 
DEHŞETİN 

YÜZÜ

18.30-20.45
5133321

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

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

YİĞİT İNŞAAT

O

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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: 5IA GEMLİK Tel: O 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com


YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!KAVLAK
DOĞANIN HAZÎNESİ II

GÜNLÜK 300 TON
Kİ FMF KAPAÇİTFCİ'

MARMARA BOLGESI'NI N EN RUYUK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK : Umurbey .Mh; Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik -BÜRSA FABRİKA :Umurbey Mh.Yalova Yölu Cd; No:44 Gemlik- BURSA 0224 /t
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

2 Ekim 2018 Sah v\\vıtgemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Emekli Öğretmen Zeynep Emine Aydın, engellilere destek için mavi kapak toplayarak 
karşılığında tekerlekli sandalye alıyor. Bugüne kadar 98 tekerlekli, 2 de eiektrikii sandalye

dağıtan Emine öğretmen destek bekliyor.

[mine öğretmen rekora koşuyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İşçi İşveren Fuarında konser!
Geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık Toplantı 

Salonu’nda yapılan toplantıda, bu yıl İkincisi 
düzenlenecek olan İşçi İşveren buluşması 
Fuarı masaya yatırılmıştı.

Kaymakam Gürbüz Karakuş’un uzun anlatı 
mından sonra sivil toplum kuruluşları ve 
fuarın planlayıcısı, daha çok ev sahibi Gemlik 
Iş-KurMüdürü’nün yaptığı sunumda ö/KKa- 
timi bir konu çekti.
0 gün belki üzerinde kimse bir şey söyle 

medi ama söylenmeli. Devamı syf4’de

İlkokul öğretmenliğinden ayrıldıktan sonra 
değişik sosyal derneklerde görevler alan 
Zeynep Emine Aydın, hepimizin çöpe attığı 
pet şişelerin kapaklarını toplayarak, engelli 
vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alıyor.
5 yılda 2.5 ton mavi kapak topladığını 
söyleyen Emine öğretmen, Dr. Ayten Bozka 
ya Spastik Çocuklar Derneği’ne 500 kilo 
mavi kapak verdi. Haberi sayfa 2’de.

Belediye Meclis üyeliği için 1-19 Ekim 
günleri arasında ilçe başkanlığına başvurulabilecek

CHP de 
başvurular 

başladı

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP’ 
de Belediye Meclis Üyeleri başvuruları 
başladı. Yoğun bir başvurunun gerçek 
leşmesi beklenen CHP’de adaylar bel
gelerini ilçe başkanlığına teslim etmeye 
başladı. CHP’de Belediye Meclis Üyeliği 
başvuruları 1-19 Ekim 2018 tarihleri 
arasında devam edecek. Sayfa 4’de

J GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ^ 

SAĞLIK
TRAFİK SİGORTASI V
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Emekli öğretmen Zeynep Emine Aydın, engellilere destek için mavi kapak toplayarak karşılığında tekerlekli sandalye alıyor. 
Bugüne kadar 98 tekerlekli, 2 de elektrikli sandalye dağitan Emine öğretmen destek bekliyor.

Emine öğreımen rekora koşum
İlkokul öğretmenli 
ğinden ayrıldıktan 
sonra değişik 
sosyal demeklerde 
görevler alan Zey 
nep Emine Aydın, 
hepimizin çöpe 
attığı pet şişelerin 
kapaklarını topla
yarak, engelli vatan 
daşlarımıza teker
lekli sandalye 
alıyor.
5 yılda 2.5 ton mavi 
kapak topladığını 
söyleyen Emine 
öğretmen, son 
olarak geçtiğimiz 
hafta sonunda Dr. 
Ayten Bozkaya 
Spastik Çocuklar 
Derneği’ne 500 kilo 
mavi kapak vererek, 
karşılığında hem 
spastik çocuklara 
destek oldu, hem de 
2 adet tekerlekli 
sandalye alarak 
bunian muhtaç 
olanlara dağıta

cağını söyledi. 
Pet şişe kapakları 
nın yürüyemeyen 
engellerin hayat 
kaynağı olduğunu 
söyleyen Emine 
Aydın, Dr. Ayten 
Bozkaya Spastik 
Çocuklar Demeği 
Başkanı İdris 
Göz’ün ilçemize 
geldiğini belirtti. 
Aydın, Gemliklilere 

seslenerek içtikleri 
pet suların kapak 
larını biriktir 
melerini ve Ahmet 
Dural Meydanı’ 
ndaki CİUS AVM nin 
giriş katındaki işye 
rine getirerek kendi
sine teslim etme 
lerini istedi.
Bugüne kadar 96 
tekerlekli sandalye 
dağıttığını söyleyen

Emine öğretmen, 
"Gelecek iki teker
lekli sandalye ile 
dağıtacağımız 
sandalye sayısı 
98 e yükselecek. 
Hedefim 200 teker
lekli sandalye. Bu 
arada 2 adette elek
trikli yürüyen san
dalye ihtiyaç sahip 
terine verildi.
Gelecek olan teker

lekli sandalyenin 
birini Ali Kütük 
Okulunda ihtiyacı 
olan bir öğrenciye 
diğerini ise muhtaç 
bir felçli vatanda 
şımıza vereceğiz.” 
şeklinde konuştu*

PET ŞİŞELERİN 
KAPAKLARINI 
TOPLAYIN 
Çay bahçeleri, 

lokantalar, işyer 
lerinde kullanılan 
pet şişelerin mavi 
kapaklarını 
atmamalarını 
isteyen Emine 
öğretmen, yürüye
meyen veya felçli 
insanlarımızı 
sevindirmenin 
kolay olduğunu, 
kendisine destek 
verilmesini istedi.

TMMO Bursa 
Şubesi’ne bağlı 
olarak hizmet veren 
Gemlik Mimarlar 
Odası yönetimi, 
Dünya Mimarlar 
Günü’nü kutladı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik temsilcili 
ğinden yapılan 
yazılı açıklamada, 
dünyada mimarlık 
planlama ve tasarı 
mın rolünün giderek 
daha da önem 
kazandığı belirtildi. 
Yapılan yazılı 
açıklama şöyle: 
“Mimarlık... Daha İyi 
Bir Dünya İçin Tüke
nen enerji kaynakla 
n, bozulan ekolojik 
dengeler ve açlık. 
Dünya’nın bu 3 
temel sorunu 
arttıkça, insanlığın 
daha iyi bir geleceğe 
sahip olabilmesi 
adına mimarlık, plan
lama ve tasanmın 
rolü giderek daha da 
önem kananıyor.
Hatırlatır‘*k isteriz ki 

yakın geçmişte bazı 
salgın hastalıklara 
mimarlar çare 
olmuştu.
Dünyadaki 3.2 
milyon civarındaki 
m iman temsil eden 
Uluslararası Mimar
lar Birliği (UIA), her 
yıl Ekim ayının ilk 
pazartesi günü Dün 
ya Mimarlar Günü 
‘nü kutlamaktadır. 
UIA, 2018 Dünya 
Mimarlık Günü 
temasını “Mimarlık.. 
Daha İyi Bir Dünya 
İçin” olarak belirledi. 
UlA’nın bu yıl 
“Mimarlık... Daha İyi 
Bir Dünya İçin” tema 
sı tarihte de örnek
lerini buluyor. 
1882’de tüberküloz, 
I. Dünya Savaşı 
sonrası ve 1918’deki 
Ispanyol gribi salgını 
sırasında doktorlar 
bakterileri bilseler de 
hastalıkla başa çıka 
cak ilaçlara sahip 
değillerdi. Temel 
olarak zamanın 

mimarlarıyla birlikte 
hastalıklara karşı 
tasarımla savaş 
açarak etkileri 
bugüne kadar gelen 
başarılara ulaştılar. 
Tüberküloz ve diğer 
kronik hastalıklar 
için özel olarak 
sağlık (havadar, 
aydınlık, açık) ve 
temizliğe (kolay 
temizlenebilirlik) 
odaklı yapılan ilk 
modern binalar olan 
sanatoryumların 
modern mimari ve 
mobilyacılığa köklü 
etkisi oldu. Hasta 
nelerde geçerli olan 
kurallar kısa süre 
içinde evlere ulaştı. 
Toz ve mikroplara 
yuva olan ağır 
örtüler ve perdeler, 
kalın halılar, eski 
süslü mobilyalar 
yerlerini kolay temiz- 
lene bilir, modern 
karşılıklarına bıraktı. 
Mimarlık eğitimin de 
öğrenci lere şu 
cümle söylenir:

“Bir mimar müştersi 
kadar iyidir.” 
Mimarlığın ideoloji 
ve sermayenin 
baskısı altında araç 
saflaştırıldığı bir 
ortamda; mimari 
tasarım özgürlüğü 
‘iş alma prangası’ ile 
kuşatılmıştır.

YAP SAT MANTIĞI 
İLE BU İŞ YÜRÜMEZ 
Unutulmamalıdır ki 
daha iyi bir dünya 
için mimarlara 
ihtiyaç varken, 
o mimarlara işveren 
lerin de entellektüel 
seviye terinin artma 
sına ihtiyaç vardır. 
Yap sat mantığıyla 
bu iş yürümez.
Enerji kaynaklarının 
giderek tükendiği ve 
ekolojik dengenin 
bozulduğu dünya 
mızda artık istekle 
rimizi değiştirmenin 
de zamanı geldi. 
Mimarlardan, 
piyasadaki benzer
leri gibi konut iste

mek yerine, Güneş 
ve rüzgar yönü iyi 
düşünülmüş, güneş 
ve rüzgar enerjisin 
den faydalanan, 
yağmur suyunu kul
lanan, trombe duvar
lara sahip evler talep 
ediniz. Tasarımda 
kullanılacak güneş 
pili ve panelleri ile 
elektrik faturası 
ödemekten kurtula 
cağınızın farkında 
mısınız? Ekolojik 
mimari sadece enerji 
tasarruflu binalar 
değildir, betona 
hapsedilen insanlı 
ğın özüne, doğal 
malzemeye de 
dönmesidir.
Açlık sorununa 
mimarlar elbetteki 
doğrudan çözüm bu
lamazlar. Dünyadaki 
tanm ve beslenme 
politikalarının değiş 
mest gerekir önce
likle. Ayrıca kentlerin 
imar planlarını politi 
kamların belirlediği 
bir düzende sağlıklı 

kentsel tasarımdan 
da bahsedilemez. 
Yapılması gereken 
tanm alanlarının, 
doğal sit alanlannın 
planlarla korunma 
sidir. Her ne kadar 
sanayi, kontrolsüz 
göç ve verimli tanm 
arazilerinin imara 
açılması faktörlerine 
maruz kalsada;
ilçemiz çok şanslıdır 
çünkü özel tanm 
mahsulü olan zey
tine sahiptir. Zeytine 
sahip çıkıp 3573 
Sayılı Zeytinciliğin 
Islahı ve Yabanileri 
nin Aşılattınlması 
Hakkında Kanunun 
da boşluklar bul
maya çalışmaktan 
vazgeçmeliyiz.
İlçemizde inşaat sek
törü şu an için dur
gun. Bir zaman 
son ra sektör tekrar 
canlandığında 
karbon ayak izle 
rimizi azaltacak 
tasanmlan yapar 
hale gelmeliyiz.” >
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Bursa'da okul ününde kan aktı!
Bursa'da güvenlik 
görevlisi olarak 
çalıştığı okulun 
önünde bekleyen 
gençlerle tartıştığı 
sırada bir genci bey
lik silahıyla karnın 
dan vuran emekli 
polis memurunun 
yargılanmasına 
devam edildi. 15 yıla 
kadar hapis talebiyle 
yargılanan emekli 
polis memuru Ali 
Galip K.'nin tutuksuz 
yargılandığı duruş 
mada dinlenen 
tanıklar, sanığın tek 
amacının okul 
güvenliğini sağla 
mak olduğunu 
söyledi.
Olay merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Küçükbalıkh Ma
hallesindeki bir lis
enin önünde 
meydana geldi. 
Okulda güvenlik 
görevlisi olarak 
çalışan Cinayet

Masası'ndan emekli 
polis Ali Galip K, 
çıkış saatinde okul 
önünde bekleyen 18 
yaşındaki Ç.D. ve 
yanında bulunan 
arkadaşlarını ikaz 
etti. Bunun üzerine 
Ç.D. güvenlik 
görevlisi Ali Galip K. 
İle tartışmaya 
başladı. Ç.D'nin 
arkadaşları da 
tartışmaya dahil 
olarak Ali Galip K'yı 
darp etti. Gençleri 
uyarmak için beylik 
tabancasını 
çıkararak havaya 

ateş etmek isteyen 
emekli polis memuru 
Ali Galip K'nin 
silahından çıkan 
mermilerden biri 
Ç.D'ye isabet etti. 
Karnından yaralanan 
Ç.D'ye ilk müdaha
leyi yapan Ali Galip 
K. Olayı 112 sağlık 
ekiplerine de ihbar 
etti. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
Ç.D'yi hastaneye 
kaldırırken Ali Galip 
K. de meslektaşları 
tarafından gözaltına 
alındı. Olaydan 
sonra konuyla ilgili 

başlatılan soruş 
turma kapsamında 
tutuklanan, çıkarıl 
dığı ilk duruşmada 
eylemi meşru 
müdafaa kapsamın 
da tutulması ve 
Ç.D'nin iyileşmesi 
göz önünde bulun
durularak adli kon
trol şartıyla serbest 
bırakılan Ali Galip 
K.'nın yargılanma 
sına devam edildi. 
Bursa 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen duruşmaya 
sanık Ali Galip K. 
mağdur Ç.D, taraf 
ların yakınlan ve 
avukatları katıldı. İlk 
duruşmadaki savun 
masında güvenlik 
görevlisi olarak 
çalıştığı okulun önün 
de bekleyen herkesi 
uyardığını ve öğren 
çileri muhtemel bir 
duruma karşı koru
mak istediğini ifade 
eden sanık Ali Galip

K. daha önceki 
ifadelerini tekrar etti. 
Ali Galip K. "Kimseyi 
öldürme kastım 
yoktu. Tek amacım 
beni darp eden genci 
uzaklaştırmak ve 
okulun güvenliğini 
sağlamaktı" dedi. 
Duruşmada dinlenen 
tanıklar Ali Galip 
K.'nin savunmasını 
doğruladı. Tanık 
olarak dinlenen 
H.Ş.D. olayın mey
dana geldiği dönem 
de öğrenci olduğu 
nu, sanık Ali Galip 
K.'nin her zaman 
okul çevresinde 
gördüğü şüpheli 
şahıslan uyardığını 
ve beklememesi 
gerektiğini söyle 
diğini ifade ederek, 
"Olay günü mağdur 
ve arka daşları da 
uyarıldı. Ancak 
tartışma çıktı. Tartış 
ma sırasında Ali 
Galip K. darp edildi.

Yere düştü. O sırada 
silah sesi duyduk. 
Yine ilk müdahaleyi 
Ali Galip K. yaptı" 
dedi. Mağdur Ç.D ise 
ifadesinde arkadaş 
lan ile okul önünde 
beklediği sırada 
sanığın yanına gelip 
kendisini uzaklaştır 
mak istediğini bu 
sırada tartıştıklarını 
belirterek, "Sanık 
yere düştü. Sonra 
silahıyla ateş etti. 
Yaraladım. Şahıstan 
şikayetçiyim" 
diye konuştu.
Tanık beyanlarını 
dinleyen mahkeme 
heyeti sanık Ali 
Galip K'nin tutuksuz 
yargılanmasının 
devam etmesine, 
duruşmanın eksik 
evrakların tamam 
lanması ve dinlen
meyen diğer tanık 
ların da dinlenmesi 
için duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi.

Yangında mahsur kaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 4 
katlı binanın zemin 
katında çıkan 
yangında, dumanlar 
binayı sardı. Binada 
mahsur kalan 10 kişi 
itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Olay, Görükle Ma
hallesinde sabah 
saatlerinde meydana 
geldi. 4 katlı binanın 
en alt katında kiralık 
boş dairede bilin
meyen bir sebeple 
yangın çıktı. Kısa 
sürede binayı du 
man sardı. Çevre

deki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, binanın alt 
katlarında oturan 6 
kişiyi kurtardı.
Yoğun dumandan

binanın dördüncü 
katına ulaşamayan 
itfaiye ekipleri, 4 
kişiyi ise merdivenli 
itfaiye aracı ile 
kurtardı. Diğer 
dairelere sıçrama

dan kontrol altına 
alınan yangın kısa 
sürede söndürüldü. 
İtfaiye ekipleri 
tarafından kurtarılan 
Hatice özer(70), 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has- 
tanesi'ne kaldırılır 
ken, kurtarılan diğer 
9 kişi ise olay yerine 
gelen sağlık ekip 
lerince ayakta 
tedavi edildi.
Yangının çıktığı 
daire kullanılamaz 
hale gelirken, polis 
yangınla ilgili 
tahkikat başlattı.

Yaslı kadın minibüsün 
altındakaldı

Nişanlı çift ölümden döndü
İnegöl'de meydana 
gelen trafik kazasın 
da biri ağır iki kişi 
yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Oylat istika 
metine seyreden 
Süleyman Okur 
idaresindeki 16 PL 
391 plaklı hafif ticari 
araç yağmur ne
deniyle ıslanan 
yolda kayarak demir 
bariyerlere çarpıp 
yan yola devrildi. 
Can pazarının 
yaşandığı kazada

sürücü ile yanında 
bulunan ve nişanlısı 
olduğu öğrenilen 
Seda Biçer isimli

genç kadın 
yaralandı. Her iki 
yaralı olay yerine 
gelen sağlık ekip

lerin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Has
tanesi acil servi 
sine kaldırıldı. 
Sürücünün duru 
munun iyi olduğu 
nişanlısının duru
mun ise ağır olduğu 
öğrenildi. Kazada 
hurdaya dönen 
araç ise kurtarıcı 
yardımıyla kaza 
yerinden kaldınla 
rak otoparka çekildi. 
Kazayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da yaya geçidini kullanarak karşıya 
geçmek isteyen 67 yaşındaki F.M. yeşil 
ışığın yanmasıyla hareket eden bir minibü 
sün altında kaldı. Yaralı kadını, dünürü bir 
an olsun yalnız bırakmadı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Cad
desi Adliye yakınlarında meydana geldi. 67 
yaşındaki F.M. bir duruşmaya katılmak için 
sabah saatlerinde adliyenin bulunduğu 
Uluyol Caddesi'ne geldi. Yaşlı kadın yolun 
karşı tarafında kalan adliyeye gitmek için 
yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye 
çalıştı. Yaşlı kadın yaya geçidinden geçtiği 
sırada araçların hareket etmesi için yeşil 
ışık yandı ve kadını fark etmeyen 16 M 
1914 plakalı minibüs şoförü ışıkla birlikte 
hareket etti. Hareket eden minibüs F.M'ye 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan 
F.M. vücudunun çeşitli yerlerinde 
yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayla il
gili 112 sağlık ve 155 polis ekiplerine ih
barda bulundu. Adliyede görev yapan polis 
ekipleri kazaya müdahale ederek trafik 
akışını sağlamaya çalışırken yaralı kadının 
dünürü F.M'yi bir saniye olsun yalnız 
bırakmadı. Korku dolu anlar yaşayan kadın 
sağlık ekipleri gelene kadar yaralı dünü 
rünün başında bekledi. F.M. olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail. com

İşçi işveren fuarında konser!
iş- Kur Müdürü, geçtiğimiz yıl 

yapılan etkinlikte başarılı sonuçlar 
alınması üzerine, bu yıl İkincisinin 
düzenlenmesine karar verildi.
Bu ay içinde 12-13 Ekim tarihlerinde 

yapılacak olan buluşma için yol 
haritası çizilmişti.
Bu konuda yer değişikliği yapılmış, 

ı şçi - İşveren Buluşması Fuarı Kapalı 
Spor Salonu’nda yapılmasına karâr 
verildi. Fuar etkinliği geçtiğimiz yıldan 
farklı olmayacak.
Ancak IşKur Müdürü Ünver Ünver, 

fuar günleri içinde bir de konserden 
söz etti.

Ben o toplantıda konser sözünü 
duyunca Gemliklife genel yönetmeni 
Fevzi Sarıkaya ile bakıştık.
Bence bu konser olayı işin cid

diyetine yakışan bir etkinlik değil.
Türkiye ekonomik bir kriz yaşarken, 

konsere ayrılacak para bence gerek
sizdir.

Çok paranız varsa, yoksul çocuklara 
burs verin.

Yoksulları giydirin, ihtiyaçlarını aıin.
Yapılacak o kadar çok iş varken, 

popülist ve sahaya oynanan bir 
konser ile işçi işveren buluşmasını 
yanyana getiremezsiniz.

İşsizliğin yüzde 20’lere tırmandığı 
günümüzde, işverenler işçilerin 
paraları ödeme zorluğundan söz ecıer 
ken, işsizlik sigorta fonundan işçi 
aylıklarının ödenmesi talep edilirken, 
siz tutup konser düzenlerseniz size 
“bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu"nu hatırlatırlar.

Gün lüzumsuz harcamalar yerine tu
tumlu olma, tasarruf günü.

Bence Kaymakamımız Gürbüz Kara 
kuş bu konser işini yaptırmamalı.
Böyle bir etkinlik ile konserin hiç bir 

ilgisinin olmadığını söylüyorum.
Gemlik Zeytin Festivalini yapalı daha 

bir ay bile olmadı.
Festival etkinliklerinde Gemlikliler 

hem folklöre hem de konsere doydu.
Ekonomik krizin arttığı bir dönem

den geçerken, işverenlere “işçi alın" 
diye bu etkinliği düzenliyorsunuz.

Sonra da bunu etkinlik içinde konser 
düzenlemek istiyorsunuz!
Bence bunu yapacağınıza, konser 

salonun bir köşesinde yetenekli genç 
ler ile keman dinletisi yaptırabilirsiniz.
Bu hem kulaklara, hem de ruhlara iyi 

gelir.
Konsere harcayacağınız paraları 

aylardır evine et götüremeyen, iş bu
lamayan garibanlara verirseniz sevap 
da kazanırsınız.

Benden ^öylefliesı.

Belediye Meclis üyeliği için 1-19 Ekim günleri arasında ilçe başkanlığına başvurulabilecek

CHP de lıaswırular haşlaılı
Yaklaşan yerel 
seçimler öncesinde 
CHP’de Belediye 
Meclis Üyeleri 
başvuruları başladı. 
Yoğun bir başvu 
runun gerçekleşme 
si beklenen CHP’de 
adaylar belgelerini 
ilçe başkanlığına 
teslim etmeye 
başladı.
Yerel seçimlerde 
Gemlik’te seçimleri 
kazanmaya en ya 
kın parti olan ve 
daha önce Belediye 
Başkanı adayı ola 
rak Mehmet Uğur 
Sertaslan’la yola 
çıkan CHP, Gemlik’i 
yönetecek kadrolar 
için başvuruları 
açtı.
Tüm örgütün heye
canla seçimleri 
beklediğini ve şu 
anda Gemlik’te 
seçimlere en hazır 
partinin kendileri 
nkiııklaunı.ifade 
eden CHP İlçe

25 Eylül günü yapılan ihalede 2 milyon 250 bin lira tahmini bedel ile 
satılamayan Düğün Salonu, bu kez pazarlık usulü satılacak

ImurtııilliiiiinSalonSııaııiıiMicıcılmaG
Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
belde ve köylerden 
kalan taşınır ve 
taşınmaz mallarının 
satışı devam 
ederken, Umurbey 
de bulunan ve uzun 
yıllar düğün salonu 
olarak kullanılan 
bina geçtiğimiz 
hafta yapılan 
ihalesinde yine 
alıcı çıkmadı. 
Gemlik’in en güzel 
düğün salonu 
olarak hizmet veren 
ancak, Refik 
Yılmaz’ın belediye 
başkanı 
seçilmesinden 
sonra çalıştırılma 
yarak kapatılan ve 
bu nedenle yıllardır

’nin gözde bir ilçesi 
haline getireceğiz" 
diye konuştu.

Başkanı Cemil 
Acar, "Tüm 
örgütümüz seçim
leri heyecanla bek
liyor. Gemlik’in 
sosyal demokrat bir 
yönetim anlayışına 
ihtiyacı var. Genç
lerimiz artık sosyal 
hayatın eksikliği 
yüzünden ilçemize 
sırt çevirdi. Biz bu 
kara düzeni değişti 
rerek halkımızı 
ilçemizle barış 
tıracağız.
Gemlik’i eskiden 
olduğu gibi Türkiye

değerini kaybeden 
düğün salonu 
ikinci kez satışa 
çıkmasına karşın 
alıcı bulamadı. 
Öğrenildiğine göre, 
ihale usulu ile 
yapılan satışlarda

alıcı bulamayan 
belediye, bundan 
sonra alacaklarla 
pazarlık usulü 
satış yapacak.
Umurbey 
Belediye Düğün 
salonu, 2 bin 825

metrekare arsada 
355 metre kare 
kapalı alanı 
bulunuyor. 
Düğün salonu 
2 milyon 250 bin 
lira tahmini bedelle 
satışa çıkarılmıştı.

Sertaslan, 
“Gemlik’in 
gelecek 100 yılını 
planlıyoruz”

Gemlik’i yönetecek 
kadroları belirleye
ceklerini ifade eden 
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Mehmet Uğur Sert 
aslan, “Gemlik’te 
bir yönetim zafiyeti 
var, sosyal konut

larda ve diğer pro
jelerde belediye 
lerin halk için değil, 
kendi karları için 
çalışıyorlar. ’’ dedi. 
Gemlik’in sadece 
meclisini değil, 
vizyonunu da 
geliştireceklerini 
vurgulayan 
Sertaslan, 
"Belirleyeceğimiz 
kadrolarla, Gem
lik’in vizyonunu 
oluşturacağız. 
Kentimizin vizyon 
eksikliği var. 
Gemlik’in her 
değeri ve hal 
kımızla ortak 
çalışarak, ilçemizi 
tekrar yaşanabilir 
bir kent statü 
süne kavuştura 
cağız’’ dedi.
CHP’de Belediye 
Meclis Üyeliği 
başvuruları 1 - 
19 Ekim 2018 
tarihleri ara 
sında devam 
edecek.

Facebook sayfamız Körfez•Güler Ajans
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Bursa lüm dünyaya ianıiılacak
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Ak 
taş Bursa'nın tarihî 
ve kültürel zenginlik
lerini tanıtmak için 
önümüzdeki yıl dün 
yanın farklı ülkele 
rindeki 15 ayn 
turizm fuarında 
gövde gösterisi 
yapacaklarını 
söyledi.
Ulusal televizyon 
kanallarının haber 
programlarına 
konuk olan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur i 
Aktaş, bugüne kadar 
hayata geçirdikleri 
projeleri ve 
Bursa'nın hedeflerini 
anlattı. Aktaş, 21 Or
ganize Sanayi Böl
gesi bulunan, nüfu 
su 3 milyona daya 
nan şehirde göçle 
birlikte şehirleşme 
anlamında bazı 
olumsuzluklar 
yaşandığını kaydetti. 
Bütün bunlara 
rağmen Bursa'yı 
'bütün zamanların 
en güzel şehri' 
olarak değerlendiren 
Aktaş, Bursa'nın 
sanayi kimliğinin 
devam edeceğini, 
ancak klasik 
sanayileşmenin 
yerini teknojiye 
dayalı, katma değeri 
yüksek üretim yapan

Bursa'nın su 
problemi yok!

sanayinin alacağını 
kaydetti.
Bursa'nın gelişen 
yüzünün turizm 
olduğunu, turizmin 
de ancak tanıtımla 
gelişebileceğini 
ifade eden Başkan 
Aktaş, bu manada 
hayata geçirdikleri 
tüm etkinlikleri 
uluslararası boyuta 
taşıma gayretinde 
olduklarını 
vurguladı. Halen 
8. Uluslararası 
Fotoğraf Festivaline 
ev sahipliği 
yaptıklarını 
hatırlatan Başkan 
Aktaş, Fransa, 
Sırbistan, Azerbay
can, Brezilya, Bul
garistan, İran, İtalya, 
Romanya, Şili, Af

ganistan, Hindistan 
ve Türkiye'nin İçinde 
bulunduğu 12 ülke
den 165 fotoğraf 
sanatçısını 1500'den 
fazla fotoğrafla Bur- 
sa'da ağırladıklarını 
belirtti. Fotoğraf 
festivali ile eş 
zamanlı olarak 
gerçekleştirdikleri 
Doğa Sporları ve 
Doğa Turizmi Gün
lerine de değinen 
Başken Aktaş, 
"Dağı, ovası, denizi, 
gölleri, şelaleleri, 
doğal güzellikleriyle 
çok özellikli bir 
şehirde yaşıyoruz. 
Ancak bu değerleri 
sadece bizim 
bilmemiz yeterli 
değil. Bu değerle 
rimizi yurt dışında 

anlatmamız gerekli, 
özellikle doğa 
sporlarıyla alakalı 
Bursa'da müthiş bir 
altyapı var ve bu 
konuda trend sürekli 
artıyor. İstanbul'a 
yakın olmak büyük 
avantaj. Yatak 
kapasitesi, ulaşım, 
sosyal tesisler 
gibi alt yapıyı 
hazırlıyoruz.
Lâkin en önem 
lisi bu değerle 
rimizi anlatmamız 
lazım. Bunun için 
önümüzdeki yıl 
dünyanın farklı 
ülkelerinde 15 
değişik turizm 
fuarına katılarak 
adeta gövde 
gösterisi yapa 
cağız" diye konuştu.

Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki baraj 
lardan gelen haberler sevindirdi. Hiç yağış 
olmasa bile Bursa'nın 2019 yılı ocak ayı 
ortalarına yetecek kadar suyu var. 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bil
giye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını 
karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk 
oranı yüzde 60.87, Nilüfer Barajı'nda dolu
luk oranı yüzde 44.84 olurken, ortalama 
doluluk oranı yüzde 52.70 olarak tespit 
edildi. Toplam kullanılabilir su hacminin 
ise 35 milyon 47 bin 832 metreküp olduğu 
belirtildi.
Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile 
2019 yılı ocak ayı ortalarına kadar su 
sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetki 
liler suyun yine de tasarruflu kullanılması 
gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Dünyaya yayılan 
"Renkli Koşu" (Color 
Sky 5K) etkinliği, 
Bursa'da yaklaşık 2 
bin 500 kişinin 
katılımıyla yapıldı. 
Etkinlik boyunca 
ortaya renkli 
görüntüler çıktı. 
Bursa Botanik 
Park'ta bir araya 
gelen yaklaşık 2 bin

500 kişi, önceden 
dağıtılan renkli to
zlarla kendilerini 
saçlarından göz 
kirpiklerine kadar 
boyadı. Daha sonra 
koşucular üzerine, 
5 kilometrelik 
parkurun belli 
noktalarındaki renk 
istasyonlarında, mor, 
turuncu, sarı ve yeşil 

tozlar atıldı. 
Koşucular, parkurun 
bitiş noktasına 
kıyafet ve yüzleri 
farklı renklere bürün 
müş halde geldi. 
Koşuya katılanlar 
daha sonra müzik 
eşliğinde dans etti. 
Color Sky 5K Renkli 
Koşu Festivali'nin, 
Bedensel Engelli 

lerle Dayanışma 
Derneği (BEDD) 
işbirliğiyle düzenlen 
diğini belirten orga
nizasyon yetkilisi 
Büşra Gülayıoğlu, 
"Türki ye'de bu yıl 
5'incisini, Bursa'da 
ise 4'üncüsünü 
düzenliyoruz. Her bir 
kilometrede koşucu 
lan renklendirdik.

Daha sonra 
verdiğimiz konserle 
onlara güzel bir gün 
yaşatmaya çalıştık. 
14 Ekim'de İzmir'de 
olacağız" dedi. 
Etkinliğe katılan 
vatandaşlar ise, 
"Daha önce de 
katılmıştım. Geçen 
seneye göre daha 
eğlenceli olduğunu

düşünüyorum. 
Çok renkli bir gün 
yaşıyoruz. Şehir 
dışından gelen 
arkadaşlarımız 
bile var" şeklinde 
mutluluklarını dile 
getirdi. Ayrıca 
bir genç ise 
sevgilisine sah 
nede evlilik tek
lifinde bulundu.
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iMhatsAnn'ta yeni dönem başlıyor!
VVhatsapp'ın uzun 
yıllardır reklamsız 
hizmet verdiği 
herkesin malumu; 
ancak bu durum çok 
yakın zamanda 
değişeceğe ben
ziyor. VVhatsapp'ta 
reklamlar bakın nasıl 
oynayacak?
Facebook 2014 
yılında VVhatsApp’ı 
satın aldığında, 
uygulamanın tama
men ücretsiz ve 
fonksiyonlar 
açısından diğer 
hizmetlerden tama
men bağımsız

kalacağını 
açıklamıştı.
Ardından VVhatsApp 
kurucu ortağı Brian 
Acton, Mark Zucker- 
berg’in en başından 
beri hedefinin VVhat- 
sApp’a reklam alma 
olduğunu ifade 
etmişti.
VVABetalnfo 
tarafından ortaya 
çıkarılan son bil
gilere göre, Face
book, VVhatsApp 
reklamları üzerinde 
çalışmaya başladı 
bile. VVhatsApp 
betaları gelişmeleri

hakkında genellikle 
yüzde yüze yakın bir 
oranla doğru bilgi

paylaşan VVA
Betalnfo, attığı 
tvveet ile reklam

çalışmalarını 
duyurmuş oldu. 
Bu bilginin ışığında, 
VVhatsApp için İOS 
kullanıcılarına son 
dönemde gelen özel
likler işe şunlar 
oldu:
VVhatsApp 2.18.92 
güncellemesiyle bir
likte Bildirim 
Genişletme 
özelliğine 3D Touch 
desteğini de ekleyen 
yetkililer bildirim 
çubuğu üzerinden, 
basma şiddetinize 
göre gelen 
medyaları görün-

tüleyebilmenize 
olanak sağlayacak. 
VVhastApp 
2.18.92 güncelleme
siyle, VVhats 
App durumlara 
arama sekmesi 
eklendi Bu sekme 
üzerinden iste 
diğiniz kişinin 
durumunu arayarak 
rahatlıkla 
ulaşabileceksiniz. 
Ayrıca durumunu 
görüntülediğiniz 
kişinin profil res 
mini de adının 
yanında görebile
ceksiniz.

Bursa'dan UR-GE atanı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), üyelerinin 
rekabetçiliğini 
geliştirmek adına 
yeni bir UR-GE Pro
jesi için harekete 
geçti. Bursah asan
sör imalatçısı 
firmaların yer alacağı 
UR-GE projesi için 
ilk adım atıldı. 
Türkiye'nin en fazla 
UR-GE Projesi'ne 
imza atan 
kuramlarından olan 
BTSO, farklı sektör
lerde faaliyet 
gösteren firmaların 
rekabetçiliğini ve 
ihracatını 
güçlendirmek için 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Asansör 
imalatçısı firmaların 
yer alacağı UR-GE 
Projesi kapsamında 
düzenlenen bil
gilendirme 
toplantısı, BTSO

Hizmet Binası'nda 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya, BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Cüneyt Şener, 35. 
Meslek Komitesi ve 
Makine Konseyi 
Başkanı Cem 
Bozdağ, BTSO 
MESYEB Genel 
Müdürü Ramazan 
Karakök, komite 
üyeleri ve sektör 
temsilcileri katıldı. 
BTSO Başkan

Yardımcısı Cüneyt 
Şener, Ticaret 
Bakanlığı ile birlikte 
yürütülen UR-GE 
projelerinin sektör
lerin gelişimine ve 
dış ticaret hacmine 
büyük katkı 
sağladığını ifade etti. 
Devletin iş 
dünyasına sunduğu 
desteklerin firmalar 
için büyük fırsat 
olduğunu kaydeden 
Şener, "Her bir UR- 
GE Projemize 4.5 

milyon dolara kadar 
kaynak sunuluyor. 
Bebe ve çocuk 
konfeksiyonu gibi 
farklı sektörlerde 
firmalarımız, UR-GE 
ile ihracatını ciddi 
anlamda yükseltti. 
Asansör sektörümüz 
de mutlaka UR-GE 
Projesi'ndeki 
fırsatları avantaja 
çevirmeli" dedi. 
"Dünya halatsız 
asansöre geçti" 
Bursa'da yaklaşık 80 

asansör firmasının 
olduğunu kaydeden 
Şener, asansör sek
törünün montaj 
işlemlerinden 
sıyrılarak daha fazla 
üretime yönelmesi 
gerektiğini dile ge
tirdi. Asansör sek
törünün hem imalat 
hem de ihracat yapa
bilecek yeteneğe 
sahip olduğunu 
kaydeden Şener, 
"Asansör sek
töründe üretim 
teknolojisi oldukça 
farklılaştı. Artık küre
sel firmalar halatsız 
asansör sistemleri 
geliştiriyor. Elektro
manyetik üretim 
teknikleriyle bunu 
başarıyorlar. BTSO 
olarak sek
törümüzün yeni 
teknolojilerin 
gerisinde kalmasını 
istemiyoruz. Sek
törümüz kabuğunu 
kırmak zorunda. UR- 
GE projeleriyle sek
törümüzün 
üretkenliğini ve 
ihracatçı kimliğini 
güçlendirmek için 

çalışacağız" 
diye konuştu. 
"Sektördeki pasta 
daralıyor, çıkış 
noktamız 
ihracat olmalı” 
BTSO 35. Meslek 
Komitesi ve 
Makine Konseyi 
Başkanı Cem 
Bozdağ ise, asan 
sör imalatı sek
törünün dünyaya 
açılması gerektiğini 
vurguladı. Sek
tördeki pastanın 
her geçen dönem 
azaldığını kayde 
den Bozdağ, 
"Firmalarımız için 
çıkış noktası yurt 
dışı pazarlara 
açılmaktır. UR-GE 
desteğinin ihracat 
noktasında yeterli 
alt yapısı olmayan 
firmalarımız için 
ateşleyici bir 
unsur olacağına 
inanıyorum. 
UR-GE ile asansör 
sektöründeki 
firmalarımız dış 
ticarette çok 
daha iyi noktalara 
ulaşacaktır" dedi.
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İhracatta yüzleri güldüren rakam
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eylül 
ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 
milyar dolara ulaştı." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Eylül 
ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar 
dolara ulaştı. Bu, tarihili en yüksek eylül 
ayı ihracat rakamı." Bakah Pekcan, 
açıklamasının devamında 
"Yillıklandırilmiş ihracatımız 160,1 milyar 
dolara ulaşarak yeni bir zirveyi 
□örmüştür" dedi.
İşte Bakan Pekcan'ın açıklamalarında öne 
çıkah satırbaşları
*Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 
düşüşle 16,4 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 
düzeyinde gerçekleşmiştin Bü son 9 yılın 
en yüksek düzeyL"

"Yerli üretim" IohdIm etiketler raflarda
"Yerli üretim" logo
suna sahip etiketli 
ürünler, bazı market 
raflarında yer al
maya başladı. 
Türkiye'de üretilen 
mallar için etiket
lerin üzerine yerli 
olduğunu belirtir 
nitelikte ayırt edici 
işaret konulması 
zorunluluğunun 
getirilmesinin 
ardından "Yerli 
üretim" logosuna 
sahip etiketli ürün
ler raflarda yer al
maya başladı.
Bursa Tüketiciler 
Demeği Başkanı 
Sıtkı Yılmaz: 
"Şimdiden logoların

Ticaret Bakanlığıraflardaki yerini 
alması çok sevin
dirici. Tüketiciler 
artık yerli ürünleri 
rahatlıkla fark ede
cek ve tercihini o 
ürünlerden yana

kullanacak. 
Ekonomimizin 
gelişmesi adına 
önemli bir 
uygulama" 
açıklamalarında 
bulundu.

tarafından
Türkiye'de üretilen 
tüm ürünlerin 
etiketlerinde, tarife 
ve fiyat listelerinde 
kolaylıkla

görünebilir ve okun
abilir şekilde 
bulunması zorunlu 
hale getirilen "yerli 
üretim" logosu, bazı 
marketlerde göze 
çarpar oldu. 
Logonun şimdiden 
kullanılmaya 
başlanması tüketici 
örgütleri tara 
fından da olumlu 
karşılandı. 
Bursa Tüketiciler 
Derneği Başkanı 
Sıtkı Yılmaz, 
yaptığı açıklamada, 
tüketicilerin raflar
daki yerli ve 
yabancı ürünleri 
ayırabilmeleri için 
zorunlu hale geti 

rilen "yerli üretim" 
logolarının etiketler 
de yer almasını 
yararlı bulduklarını 
söyledi.
Bu etiketlerdeki 
ayırt edici özellik 
dolayısıyla 
tüketicilerin 
Türkiye'de üretilen 
yerli mallarını daha 
fazla tercih 
edeceğini belirten 
Yılmaz, "Yerli üre
tim logosu ile yerli 
ürünler daha fazla 
tüketilecek. Yerli 
tüketim arttıkça 
yerli üretim de arta
cak. Bu durum 
ekonomiye katkı 
sunacak." dedi.
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BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521-182
Yâ» İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

İDENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 250 it 84
Mudanya 544 90 80
Yenlkapı »16 12 15
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUB - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 80
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (502) 655 60 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00
Akcan Petrol __
MAR-PET 5^3 30 33
Tuncay Otogaz . 313 <ıe 4S
Boyza Petrol s-13 01 03

İmlikKarfez
YEREL SURcm Y.AV|N 

YIL :43 SAYI: 6189 
FİYATI: SO Kf. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yâti İşleri Müdürü ; Kadri GÜLER 

İstiklâl 6âd> Botâ Sök; Nö:5/Â 
Tel: 613 96 83 GEMLİK

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri 

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayın,cılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bc.ra Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günlori ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiınıM
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GÖKTAŞI 
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18.30-20.45
DEHŞETİN YÜZÜ 
O-W1K1b- 

18.30-20.45 
5133321
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Gemlik zeıtini Köı 
Tll'ıle tanıtılacak
Gemlik Zeytini’nin tanıtımı, sorunla 
nnın giderilmesi ve ülke genelinde 
marka değerinin artmasına yönelik 
çalışmalar yürüten Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası bu kapsamda KÖY TV’ye 
Gemlik’te Zeytincilik ve yaşanılan 
sorunlarla ilgili demeç verdi. Syf4’de

Mustafa, Zeyrettin ve Selahattin Aykut adlı kişiler, dedelerinden kalma tapulu mülklerine 
Belediyenin yol açtığını, kamulaştırmaya yanaşılmaması üzerine yolu kapatacaklarını söylediler

Ml|i|l8MlWİlBf
Yerel Seçimler...

Görülen o ki, olağanüstü bir durum olma 
dığı takdirde 2018 yılında yerel seçimler yapı 
lacak.

Tüm partiler yerel seçimlere göre program 
yapmaya başladı.

Seçmenler geçtiğimiz yıllarda ard arda iki 
genel seçim birde 24 Haziran 2018 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık 
başına gitti.

Son seçimlerde AKP ve MHP Cumhur Ittifa 
kı kurdu. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ise 
Millet İttifakını... Devamı sayfa 4’de

Umurbey Mahallesi’nde Çarşı Meydanı’ndan 
Aytepe’ye çıkan yolun Aykut kardeşler adına 
tapulu mülk olması nedeniyle kamulaştırma 
taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 
yolu kapatacaklarını söylediler. Sayfa 2’de

KamuBercu 
yapılandırmasında 

ilktaksiisiiresimatıldı!
Kamuya ait borçlarını yeniden yapılan 
dıranlar için ilk taksit süresi 15 Ekim'e uza 
tıldı. Zamanında ödeme yapmayan mükellef 
ler, yapılandırma hakkını kaybedecek. 
Yapılandırılan kamuya yönelik borçların bi 
rinci taksit ödemesinin son ödeme süresi 
15 Ekim 2018 tarihine uzatıldı. Haberi 7’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
TRAFİK SİGORTASI 

KASKO

SiGORTaCILIK
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

? DEPREM SİGORTASI

□ +90 5324143628 . «Merkez:Dr.ZiyaKayaMalı.isİiklal6iNb:J2WGEMLİK.: i
®' +«n £1 2J «Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK 

+90 224 512 il Jö 
+90 850 304 22 39

ip
İm. r-ı iMir*

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC wwwJianvetdinic.com

lihanvetclinicgenlik ^honvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
E erdogansaglik@hotmail.com Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

%25c2%25bbLinlikkorfezgazetesi.com
wwwJianvetdinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Mustafa, Zeyrettin ve Selahattin Aykut adlı kişiler, dedelerinden kalma tapulu mülklerine Belediyenin yol açtığını, 
kamulaştırmaya yanaşılmaması üzerine yolu kapatacaklarını söylediler

Matandas Antene yolunu kapatıyor
Umurbey Mahalle 
si’nde Çarşı 
Meydanı’ndan Ayte- 
pe’ye çıkan yolun 
Aykut kardeşler 
adına tapulu mülk 
olması nedeniyle 
kamulaştırma talep
lerinin yerine getiril 
memesi durumunda 
yolu kapatacaklarını 
söylediler.
Gazetemizi 
ziyaret eden 
eski banka 
memuru Selahattin 
Aykut, Umurbey de 
kadastro çalışma 
lan sırasında 
eski belediye 
binasından 
Aytepe’ye doğru 
çıkan yolun 50

metre yukarısında 
ki evlerinin bulun 
duğu yerin tapulu 
malları olduğunu 
öğrendiklerini 
söyledi.
Kadostral kaynak 
larda ve tapu 
kayıtlarında 
kendilerine ait 
yere Umurbey 
Belediyesi 
zamanında yol 
açıldığını, hiçbir 
terkinin yapılma 
ması nedeniyle 
yolun belli 585 
metrekarelik 
bölümünün 
kendilerine ait 
mülk olduğunu 
tapuda 578 parsel 
2 paftada kaydı

bulunduğuna 
dikkat çekerek 
şöyle konuştu: 
“Gemlik Belediye 
başkanlığına 
yoldaki arazinin 
kendilerinin 
tapulu mülkü 
olduğunu ve 
kamulaştırılma 
sini talep ettim. 
Ağabeyim Mustafa 
Aykut da Belediye 
Başkanlığına 
verdiği dilekçede 
kamulaştırma 
işlemleri başla 
tılmadığı takdirde 
yolu kapata 
cağını bildirdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
durumu kendisine

anlattım. Bu yıl ki 
kamulaştırma 
bütçesinin 
dolduğunu, 
2019 yılı bütçe 
sinde ele 
ahnabilece 
ğini söyledi.
Tapulu malımız 
yıllarca kulla 
nılmıştır.
Hukuken ailemize 
ait olan yolun bir 
bölümü konusunda 
Başkandan 
olumlu hiçbir 
yanıt almadım. 
Yolu kapata 
cağımızı söyle 
dim. Kapatırsan 
kapat diyerek 
telefonu yüzüme 
kapadı.”

stt^KeMiiMelitaliîiıııaiıııaılaalstı

Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
İŞKUR Gemlik 
Hizmet Merkez 
Müdürü Onver 
Ünver, Aunde Tekstil 
firmasını ziyaretinde 
ayak ve bacakların 
dan engelli 8 
kişiyi çalıştırma 
konusunda anlaştı. 
Gemlik Kaymakamı 
Karakuş’u ve Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Ünver’i, Aunde 
Tekstil Genel 
Müdürü Ertuğrul

Düzce ve İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Aslı Yavuz karşıladı

PROJE KABUL 
EDİLDİ

Çalışma ve İş Ku
rumu Gemlik Hizmet 
Merkezi hizmet böl
gesinde faaliyet 
gösteren Aunde 
Teknik Tekstil San. 
Tic. A.Ş. “Engelli 
Destek Teknoloji^rl” 
kapsamında proje 
hazırlayarak Engelli 

ve Eski Hükümlü 
Çalıştırmayan 
İşverenlerden 
Tahsil Edilen İdari 
Para Cezalarını 
Kullanmaya 
Yetkili Korniş 
yona sunmuş ve 
sunulan proje 
Komisyonca 
kabul edilmişti.

MAKİNALARA EL 
BUTONU YAPILDI

Hazırlanan proje ile 
sanayide dikiş 

işleminde kullanılan 
düz dikiş makineleri 
yerine, yeni alınan 
CNC dikim makine
sine yapılan 
geliştirme ile el bu- 
tonu ilavesi yapıldı, 
makinedeki ayak 
pedalı devre dışı 
bırakılması sağlandı 
ve makine sadece 
elle kumanda edile 
bilir hale getirildi. 
Bunun sayesinde de 
dikim operatörü 
olarak ayak ve 
bacaklarından

engelli çalışanların 
istihdam edilmesine 
olanak sağlandı.

MAKİNALARA 
910 BİN LİRA 
ÖDENDİ

Proje ile 5 adet 
otomatik olarak 
dikiş yapabilen 
makine satın 
alındı. Makinelerin 
toplam değeri 910 
bin lira, Engelli ve 
Eski Hükümlü 
Çalıştır mayan

İşverenlerden 
Tahsil Edilen İdari 
Para Cezalan 
Fonundan hibe 
edildi.
Proje ile 4857 Sayılı 
İş Kanunun 30. 
Maddesine istina 
den çalıştırmakla 
yükümlü olunan 
engellilere ilave 
olarak, 8 engelli 
vatandaşımız 8 yıl 
süresince Aunde 
Teknik Tekstil San.
Tic. A.Ş.’nde 
çalıştırılacak.

F<cebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



3 Ekim 2018 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'da zehir tacirlerine geçli »ak!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde jandarma 
ekiplerinin yaptığı 
uyuşturucu operas 
yonunda 5 kilo 360 
gram esrar ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye

göre, İnegöl İlçe Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri, yaptıkları 
istihbarat çalışmaları 
neticesinde Sulhiye 
Mahallesi'nde ikamet 
eden E.K.'nin 
uyuşturucu ticareti

yaptığı bilgisine 
ulaştı. Şüphelinin 
evine yapılan 
operasyonda 
1 adet 
tabanca, 9 adet 
tüfek, 5 kilo 360 
gram esrar ile

bir adet 100'lük 
banknot 4 adet 
kenevir ve 50 gram 
kenevir tohumu ele 
geçirildi. Şüpheli, 
jandarma ekipleri 
tarafından gözaltına 
alındı.

hin şahmına zehir hacımı ilanmışlar!
Bursa'da Narkotik 
ekipleri yaptıkları 
operasyonda evin 
salonunda kurduk 
lan plastik havuzda 
esrar yetiştiren iki 
kişiyi gözaltına aldı. 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube ekip
leri bir bağ evinde

bulunan şüphelilerin 
uyuşturucu madde 
esrar yetiştirdiğini 
tespit etti. Şafak 
vakti düzenledikleri 
operasyonda Z.K., 
G.A., M.Ç., AB. vs 
A.K. göz altına aldı. 
Evin salonunda plas
tik leğende satış

amaçlı yetiştirilen 
esrar ele geçirdi. 
Şüphelilerin 
araçlarında yapılan 
aramalarda ise satış 
amaçlı bir miktar 
esrar, 94 gram 
metamfetamin, 
uyuşturucu madde 
ticaretinden elde 

edildiği tespit edilen 
8 Bin 805 lira Türk 
lirası ele geçirildi. 
Operasyonla yakala 
nan şüpheliler, Z.K., 
G.A., M.Ç., A.B. ve 
A.K. emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliye 
sevk edildi.

Bursa'da bıçaklı dehşet! Bursa otoyolunda
Bursa'da bir baba 
kızına şiddet uygu
layan damadını 
bıçakladı.
Kayınpeder 
gözaltına alınırken, 
damat ise hastanede 
tedavi altına alındı. 
İddiaya göre, 2 yıllık 
evli Emrah Y, 
karısını darp ederek 
baba evine gön
derdi. Emrah Y. 
birkaç gün sonra 
kayınpederi M.ö'yü 
arayarak eşiyle 
görüşmek istediğini 
söyledi. M.Ö. 
damadının telefo
nundan sonra kızı ve 
eşini alarak Emrah 
Y'nin çalıştığı 
alışveriş merkezine 
gitti. Burada bir süre 
tartışan kayınpeder 
ile damat arasında 
arbede yaşandı. 
Kayınpeder M.Ö. 
yanındaki bıçakla 
damadı Emrah Y'yi 
bıçaklayarak yara 
ladı. Emrah Y. 
çağırılan ambulansla 
hastaneye kaldı 
rıhrken, kayınpeder 
M.Ö. ise kayıplara

karıştı. Âmeı'ı'yata 
alınan Emrah Y'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, Emrah Y'nin 
ifadesine başvurdu. 
Emrah Y. ifadesinde, 
eşiyle kıskançlık 
yüzünden sorun 
yaşadıklarını, en son 
telefonunu kurcala 
dığını görünce 
dayanamayarak 
kayınpederini 
aradığını ve 'Gelin 
kızınızı alın' dediğini 
iddia ederek, "Eşim 
çok kıskançtı. Bu 
yüzden çok 
tartışırdık. En son 

feıeTbnurfni 
kurcaladığını 
gördüm. Yine 
tartıştık, ben de 
kayınpederimi 
arayıp kızınızı alın, 
biraz kafa dinleyelim 
dedim.
Kayınpederim ve 
kayınbiraderim gelip 
aldılar eşimi. Birkaç 
gün sonra konuş 
mak için kayınpe 
derimi aradım ve 
müsaitseniz size 
gelmek İstiyorum 
dedim. Aynı gün 
kayınpederim eşi ve 
kızıyla benim 
çalıştığım alışveriş 
merkezine geldi. 
Burada bir süre 
tartıştık daha sonra

beni bıçakladı" dedi. 
Olaydan birkaç gün 
sonra yakalanan 
kayınpeder M.Ö. ise 
damadını yalandı. 
Damadının kızına 
birkaç defa şiddet 
uyguladığını belirten 
M.Ö, "Damadım 
kızıma şiddet uygu
luyordu. En son 
yine dövmüş kızımı, 
biz de aldık eve 

getirdik. Birkaç 
gün sonra beni 
arayıp eve 
gelmek İstediğini 
söyledi. Ben de evde 
kavga gürültü 
olmasın diye kızımı 
ve eşimi yanıma 
alarak çalıştığı yere 
gittim. Burada bir 
süre tartıştık. Daha 
sonra itişme 
kakışma oldu 
aramızda, dayana
mayarak bıçakladım, 
öldürme kastım 
yoktu" dedi. 
Zanlı kayınpeder 
M.Ö. işlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edilecek.

ayı paniği!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki 
demir bariyer üzerinde duran ayı cesedi 
görenleri şaşkına çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa - Ankara 
Karayolu Gölbaşı mevkiinde Bursa is
tikametine seyreden araç sürücüleri yol 
kenarında bariyerlere dayanmış bir ayının 
olduğunu görünce büyük şok yaşadı. 
Bariyerlerin üzerinde hareketsiz duran 
ayının yanına yaklaşan vatandaşlar 
öldüğünü fark edince polise ve jandarma 
ekiplerine haber verdi, ölü ayı ihbar üzer
ine olay yerine gelen Gürsu Belediyesi 
ekipleri tarafından kaldırıldı. Ayının kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan 
sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve 
burada can verdiği tahmin ediliyor.

Ticari talisi ile çarpışan motosikletli yaralandı
İnegöl'de motosiklet daha aeldl.Cehgiz S. çıktı kterminâlden * mobili fark etmedi ve yaralandı. Yaralının müdahale ederekİnegöl'de motosiklet" dana geldi. Cengiz S.
ile ticari taksinin 
çarpışması sohucu 1 
kişi yaralandı 
Alman bilgiyle göre 
kaza, İnegöl terml-£ 
nail içerisinde mey-

yönetimindeki 16 T 
5553 plakalı ticari 
taksi, terminal 
içerisinde bulunan 
taksi noktasına gitti 
ği sırada perondan

çıktık terminalden
ayrılmaya çalışan 
otobüse yavaşlaya 
rak yol verdi. Karşı 
istika mette motosik
letiyle gelen Ziya Ş., 
karşıda düran-öto-

motosiklet taksiyle 
kafa kafaya çarpıştı. 
Kaza sön ucu moto
sikletten fırlayan 
genç sürücü Kafasını 
asfalta çarparak

yaralandı. Yaralının 
imdadına terminal
çalışanları ile 
Vatandaş yetişti. 
Haber verilmesi 
üzerine gelen sağlık 
görevlileri Ziya Ş'ye

Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi acil 
servisine kaldırdı. 
Yaralının sağlık du
rumunun iyi olduğu 
öğ^nijdi^______
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
GTSO Meclis Başkanı Haşan Yıldırım, Gemlik’in ekonomisi hakkında genel bir bilgilendirme yaptı

MİİltlIlİllllÖIlTOlffllM
Yerel seçimler...

Bana göre 1 Kasım 2015 seçimlerinde 
MHP’nin aldığı oy yüzde 11.90 çıkması, HDP 
‘nin neredeyse MHP kadar oy alması (yüzde 
10.76) ve parlementoya HDP’nin MHP’den 
daha çok vekil çıkarması, Cumhurbaşkanı 
seçimlerinde birbirlerine küfür eden, ağıza 
alınmadık sözler söyleyen Erdoğan ve Bah 
çell’yi, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cum 
hur ittifakı kurmasına neden oldu.

AKP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu seçimlerin birinci tu
runda seçilmesi olanaksız görülüyordu.

MHP’nin yine AKP’ye kritik desteği 
sonucu beklenin üzerinde oy alması (yüzde 
11.10) Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cum 
hur İttifakının çok az farkla seçimleri kazan 
masına neden oldu.

O günden sonra Cumhurbaşkanı olan 
Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin 
Cumhurbaşkanı olarak devleti yönetiyor.

Erdoğan bu sistemde; hem devletin, hem 
hükümetin, hem de AKP’nin başı oldu.

Cumhurbaşkanı sistemine alışmaya 
çalışa duralım, siyasi partiler yerel seçim
leri konuşmaya ve hızlı bir şekilde yerel 
seçimler için hazırlık yapmaya başladılar.

Ve tabii MHP yine öne çıkarak, yerel seçim 
lerde de ittifak yapılması önerdi.

Bu öneri öncesi ise Cumhurbaşkanı seçim 
lerinde MHP’nin ortaya attığı genel af istemi 
yerel seçimler pazarlıkları yapılırken bu kez 
yeniden gündeme oturdu.

MHP bunun için ısrarlı bir şekilde cumhur 
ortağı AKP’ye bastırıyor.

MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
aldığı oy 11.10’dur. Yüzde 41.56 oy alan 
AKP yerel seçimlerde başta İstanbul ve 
Ankara’yı kaybetme korkusuyla bu öneriye 
sıcak bakmıyor ama tavşana kaç, tazıya tut 
oyunu oynuyor MHP İle.

Dün, yeni dönem parlementoda siyasi 
parti liderleri kürsüye çıktılar.

Yerel seçimler bu tarihten sonra gündemi 
tutacak. Ama araya ünlü Amerikan denetle 
m e firması McKnsey in T.C denetleme 
anlaşması yaptığı ortaya çıkınca, ortalık 
yine karıştı.

ABD ye söylemediğini bırakmayan 
Erdoğan, dolarla alışverişi, kira alınması 
yasaklatırken, yerli ve milli diye demogoji 
yaparken gidip ABD nin firması ile dolar 
bazında anlaşıp devletin denetleme işini 
McKnsey’e vermesi yeni bir kapitilasyon ve 
Dü_yunu Umumiyeden farkı nedir?

Bu ahval İçinde yerel seçimlere doğru yol 
alınırken, siyasi partilerde başkan adayları 
nin etkili kişilerden seçilme arayışları 
demokrasinin de önüne geçti.

Gemlik’te ise CHP’nin adayı belli. AKP de 
İse arayış sürerken, Refik Yılmaz yine görev 
bekliyor. Yerel medya bizim dışımızda 
Yılmaz’a çalışıyor. Her gün manşet çiçek 
dikse bile manşete çıkıyor.

İyi Parti de Adnan Bıyıklı adı bilinmesine 
karşın, MHP de sessizlik sürüyor.

Yıl sonuna kadar her partinin adayı ortaya 
çıkar yar^ hızlanır.______________________

Gemlik Zeytini’nin 
tanıtımı, sorunla 
rının giderilmesi ve 
ülke genelinde 
marka değerinin 
artmasına yönelik 
çalışmalar yürüten 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası bu 
kapsamda KÖY 
TV’ye Gemlik’te 
Zeytincilik ve yaşa 
nılan sorunlarla il
gili demeç verdi. 
Oda Meclis Başkanı 
Haşan Yıldırım ve 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Köy TV‘ye 
Gemlik’te Zeytin ve 
Zeytinyağı İle İlgili 
yaşanan sorunları 
dile getirdi.
GTSO Meclis 
Başkanı Haşan

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde 58 servis şoförü 22 rehber personel eğitilecek...

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 11 
Aralık 2017 tarih ve 
2017/29 sayılı genel 
gesine dayanılarak 
Gemlik’te bulunan 
okul servis aracı 
sürücülerine ve reh 
ber personellere 
yönelik Halk 
Eğitimi Merkezinde 
“Okul Servis Araç 
Sürücüleri ve Okul 
fcişıılârı Kferider 
Personel Eğitimi” 
(22 kişi) başladı. 
Başlangıçta ilçe 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü’ndeki okullar 
da çalışan okul 
servis şoförlerine 
ve rehber perso 
nele eğitim verildi 
ğini belirten Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Adnan 
Uluğ, servis şoför 
eğitimlerinin 
tamamlanıncaya 
kadar devam 
edileceğini söyledi. 
Verilecek eğitimler

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri A 39801 - 39900 sıra numaralı 
2 cilt faturam kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

EZGİ ATMACA Gemlik Vergi Dairesi 1030675449

Yıldırım, Gemlik’in 
ekonomisi hakkın 
da genel bir bil
gilendirme yaptık 
tan sonra Köy 
TV’ye verdiği de
meçlerde şunları 
söyledi: “Hiç 
şüphesiz ki Gemlik 
adı zeytinle özdeş 
bir kentimiz dir. 
Dünyanın en kaliteli 
sofralık zeytinleri 
bu coğrafyada yetiş 

le ilgili olarak da 
açıklama yapan 
Uluğ, “Bireylerin, 
iş sağlığı ve güven 
liginin önemini 
kavrayarak ulaşım 
hizmetini gerçekleş 
tirmede bu kural
lara uyması, sürüş 
esnasında iletişimi 
ni güçlendirmesi, 
karayolunda sürüş 
tekniği ne uygun 
güvenli ve ekono 
mik araç kullanma 
ile direksiyon uygu 
lamalan yapabilme 
si, Trafik kurallarını 
bilmesi ve uygula

inektedir. Sîzlerin 
aracılığı ile müstah
silimizin ve ilçemiz 
deki zeytinciliğin 
önündeki sorunları 
ve çözüm öneri
lerini vatandaşla 
rımızla paylaşmak 
istiyorum. KDV Ka- 
nunu’nun 28. mad
desine göre zeyti 
nin toptan satış 
fiyattan, KDV oranı 
%1, perakende 

ması, trafik kazaları 
ve oluş nedenleri 
hakkında bilgi 
sahibi olması, 
ayrıca okul taşıtları 
ve okul taşıtı sürü 
cülerinin sahip 
olması gere ken 
özellikler ile ilgili 
bilgi sahibi olması, 
öğrencilere karşı 
olumlu tutum ve 
davranış geliştir 
mesi, öğrencilerle 
sağlıklı ve etkili 
iletişim kurması ile 
okul taşıtlarıyla 
öğrenci taşımaya 
ilişkin genel kural 

fiyatlarda % 8’dir. 
Üreticinin üretim 
için aldığı her mal 
zeme ve yardımcı 
maddelerde %18’ 
dir. Bu durum sınırlı 
imkanlarla ayakta 
durmaya çalışan 
zeytin üreticilerini 
ciddi miktarda fınan 
sal sıkıntıya sok 
maktadır. Bu konu 
da gerekli düzeltici 
önlemlerin alınması 
yararlı olacaktır. 
Plansız, program 
sız teşvik edilen 
Gemlik tipi zeytin 
arz fazlası yaratma 
sı nedeniyle bölge 
miz zeytinciliği 
büyük zarar 
görmüştür ve 
fiyatlar olumsuz 
etkilenmiştir.’’ 

ve ilkeleri bilmeleri 
konularında bil
inçlendirilmeleri 
amaçlanıyor” dedi. 
Her iki programın 
kurs süresi 30’ar 
saat olarak planlan 
dığını belirten Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Uluğ, içerik 
lerde iş sağlığı ve 
güvenliği, sürüş 
psikolojisi, trafik 
sistemi* veya trafîk 
güvenliği, güvenli 
araç kullanımı, 
yolcu indirme ve 
bindirme kuralları 
ile okul taşıtları gibi 
başlıklara yer veril 
di. Bu eğitimler so
nunda kursiyerlere 
Halk Eğitimi Merke 
zi tarafından sertifi 
kaların verileceğini 
belirten Uluğ, Gem
lik’ de bulunan bü 
tün servis şoförleri 
ve rehber personeli 
rin eğitim almala 
rını amaçlandıkla 
nm ifade etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye- 
si’nin öncülüğünde 
düzenlenen sağlıklı 
yaşam yürüyüşü 2. 
haftasında da hız 
kesmedi. Yoğun 
katılımla Engelsiz 
Kafe’den başlayan 
yürüyüş, Fayton 
Kafe’de son buldu. 
Temiz havaya doyan 
yürüyüş severlere 
Fayton Kafe’de 
Gemlik Belediyesi 
tarafından çay-simit- 
zeytin ikramı yapıldı. 
Yürüyüşe Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Eşi Suzan 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
Yasemin Avcı’nın 
yanı sıra Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
Îrönetimi, AK Parti
İçe Kadın Kollan

Başkanı Şükran 
Ersöz ve yönetimi ile 
çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Sağlık için en kolay 
yapılacak etkinliğin 
yürüyüş olduğuna 
vurgu yapan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Yürümek hem spor 

hem de sağlıklı 
yaşamın ilk adımıdır. 
Hareketsizlik insan 
metabolizmasında 
beklenmedik olum
suzluklara neden 
olabiliyor. İstiyoruz 
ki her vatandaşımız 
düzenli olarak spor 
yapsın ve sağlıklı 
kalsın. Sağlıklı

yaşam için yürüyü 
şün önemine 
dikkat çekerek 
farkındahk 
oluşturduğumuz bu 
etkinliğimize katılan 
herkese teşekkür 
ediyor, herkese 
sağlıklı güzel bir 
yaşam diliyorum’’ 
ifadelerini kullandı.

1923 kailin rekor 
denemesinde!
Yıldırım ilçesinde 1923 kadın, 
Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü 
kutlamaları için 20 milyon ilmek ile Türk 
bayrağı örüyor. Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali, "Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde, genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle 
kadınıyla, tüm unsurlarıyla vatanımızı 
savunan ve kurtuluşa yürüyen bu milletin 
şanlı bayrağını, 1923 kadınımızın ilmek 
ilmek örmesiyle ortaya çıkararak rekora 
imza atacağız” dedi.
Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 
95'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla 
kutlayacak. Geride kalan dönemde 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 
1923 ilçe sakininin taşıdığı meşalelerle 
Türk bayrağının ay ve yıldız figürünü 
oluşturan; Çanakkale Savaşı, Milli Mü
cadele, ilk TBMM binası, Türkiye haritası 
gibi önemli olay ve figürleri 300 bin 
domino taşıyla yansıtarak rekor kıran; 
Cumhuriyet'in kuruluş destanının 
anlatıldığı 3 boyutlu 'video mapping' gös
terisiyle coşkuyu yaşatan Yıldırım 
Belediyesi, 1923 Cumhuriyet kadınının 
elinden çıkacak örgü Türk bayrağı ile yeni 
bir rekora imza atacak.

teTıaııllifciiisllmıfflKıanBM
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ortak
lara seslenerek, 
"Ortaklarımız 'ben 
ürünümü teslim 
edeyim Marmara 
birlik ne yaparsa 
yapsın' düşünce 
sinden uzak 
olmalıdır. Koope 
ratifçilikte karlılığa 
ortak olduğunuz 
gibi, zarar olması du
rumunda oluşacak 
zarara da ortaksınız 
dır" dedi.
Marmarabirlik, 2018- 
2019 ürün alım 
kampanyası öncesi 
kooperatif müdürleri, 
eksper, eksper 
yardımcıları ve 
çalışanları ile bir 
araya geldi. 
Toplantıda, rekolte 
beyanlarının güncel 
durumu ve ürün 
alımları hakkında 
değerlendirme 
yapıldı. Ayrıca 
geçmiş dönemler 
ürün alım kampan 
yasında yaşanan 
sıkıntılar, yaklaşan 
kampanya dönemi 
karşılaşılacak sorun
larla ilgili değerlen 
dirmeler yapıldı. 
Gerçekleşen 
toplantıya, Marmara

birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Hi
damet Asa, Genel 
Müdür İsmail Acar 
ve birim müdürleri 
de katıldı. Asa, 
"Bugüne kadar, 15 
bin 631 ortağımızın 
rekolte beyanını 
vermemiştir. 
Beyanda bulunan 14 
bin 081 ortaktan da 
43 bin ton rekolte 
beyanı gelmiştir. 
Rekolte beyanını 
vermeyen ortakları 
mızın durumunu 
değerlendirildiğinde 
75-80 bin tonlarda 
rekolte beyanı 
geleceği tahmin 
edilmektedir. Görü 
lüyor ki, ortaklarımız 
verdikleri teslim ede
cekleri miktardan 
uzak beyanlarıyla 

kotayı kendileri 
koymaktadır. 
Bugüne kadar koop
eratifine hiç ürün 
teslim etmeyen bu 
yıl yüksek rekolte 
beyanı veren 
ortaklarımız yanlış 
düşünmektedirler. 
Halbuki geçmiş 
yıllarda kooperat
ifine ne kadar ürün 
teslim ettiyseniz, 
kota olduğunda o 
kadar ürün verme 
hakkınız olacaktır. 
Verdiğiniz beyan 
geçersiz kalacaktır" 
dedi.
Konuşmasında 
geçtiğimiz günlerde 
Orhangazi Ziraat 
Odası'nca teknik ve 
uzman ekiplere 
yaptırmış olduğu 
maliyet hesap 

lanmasına da deği 
nen Asa, "Toprak 
işleme, gübreleme- 
ilaç, işçilik, budama, 
hasat dönemi 
maliyet ve nakliye 
olmak üzere, 1 kilo
gram zeytinin 3.9 
TL'ye mal olduğunu 
görmekteyiz. Kam
panya döneminde 
ürün alım fiyatları 
belirlenirken, yapılan 
bu maliyet hesap 
lamasını dikkate 
alacağız. Ortakları 
mız 'ben ürünümü 
teslim edeyim Mar
marabirlik ne ya
parsa yapsın' 
düşüncesinden uzak 
olmalı dır. Kooperat
ifçilikte karlılığa 
ortak oldu ğunuz 
gibi, zarar olması du
rumunda oluşacak 

zarara da ortak 
sınızdır. Son aylarda 
dövizde yaşanan kur 
farkı nedeniyle 
ortaklarımızın üretim 
maliyetleri artma 
sından dolayı, yük
sek fiyat beklentisi 
içinde olmama lan 
gerekiyor. Geçti 
ğimiz yıl üreticimize 
hem taban fiyat, hem 
de tavan fiyat olarak 
ortalama yüzde 35 
oranında artış 
yapılmıştı. Yapılan 
artışla birlikte 
üreticimiz memnun 
kalmış, tüccar da 
piyasadan çekilmişti. 
Bu sene, üretim 
maliyetlerinin arttığı 
yönündeki beklentil
erle ilgili de, aslında 
hasat edilecek ürün 
1 Ocak 2018 tarihin
den itibaren bakım, 
gübreleme, ilaçlama 
ve diğer masrafları, 
geçtiğimiz aylarda 
döviz kurunun artış 
gösterdiği döneme 
kadar gerçekleştir 
miş, üreticimize 
sadece hasat 
maliyeti kalmıştı. Bu 
nedenle de, dövizde 
yaşanan artış 2019 
yılında hasat edile
cek olan mahsulün 
maliyetlerine

yansıyacaktır.
Ortaklarımızın bu 
şekilde değerlen 
dirme yapması 
gerekir" şeklinde 
konuştu.
Asa, açıklamalarına 
şöyle devam etti: 
"Geçtiğimiz ürün 
alım kampanyasında 
yaklaşık 26 bin 
ortağımız ürün 
teslim edeceğini 
beyan ederken, 
5 bin 500 ortağı 
mız 1 kilogram 
ürün teslim etmemiş 
ve rekolte beyanının 
yüzde 50'sini 
tamamlamamıştır. 
Ortaklarımız teslim 
etmeyeceği ürünü 
beyan etmekle, 
Marmarabirlik'in 

alım planının 
düzenli bir şekilde 
yapılama masına 
sebep olmak 
tadır. Ülke 
mizde hiçbir tarım 
ürününde bir 
önceki yılın 
fiyatlarını garanti 
altına alarak, yeni 
dönemde alınacak 
ürüne fiyat artışı 
yapan başka bir 
kurum olmamıştır. 
Marmarabirlik, 
zeytin üreticisinin 
sigortasıdır."
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Bursa'nın başını çektiği otomotiv ihracatında artış
Türkiye otomotiv 
sektörü ihracatı, 
eylül ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 21,96 
artışla 2,3 milyar 
dolara çıktı.
Uludağ İhracatçı Bir
liklerinden (UİB) 
yapılan yazılı açıkla 
maya göre, birlik 
kanalıyla yapılan dış 
satım, eylül ayında 
geçen senenin aynı 
dönemine göre yüz 
de 21,57 artarak 2,7 
milyar dolar oldu. 
Yılın 9 ayındaki ihra
cat, yüzde 14,32 
artışla 24,3 milyar 
dolara, 12 aylık dış 
satım yüzde 13,76 
artışta 32,3 milyar

dolara ulaştı.
Birlik bünyesindeki 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB), eylül ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 21,96 artışla 
2,3 milyar oldu. 
OİB'in yılın 9 
ayındaki dış satımı 
yüzde 13,70 yüksel
erek, 21 *1 milyar 
dolar olurken, geriye 
dönük 12 aylık 
ihracatı ise yüzde 
13,25 artarak 28,1 
milyar dolar sevi 
yesinde gerçekleşti. 
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları 
Birliğinin (UTİB)

eylül ayı ihracatı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 16,16 artarak 
100,6 milyon dolar 
oldu. UTİB'in 9 aylık 
dış satımı yüzde 
10,14 artarak 944 
milyon dolar, geriye 
dönük 12 aylık 
ihracatı ise yüzde

8,03 yükselişle 1,2 
milyar dolara çıktı. 
Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(UHKİB) ise eylül 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 31,31 artışla 
56,5 milyon dolarlık 
ihracata imza attı.

UHKIB'in 2018'in 
dokuz ayındaki 
ihracatı yüzde 17,34 
artarak 487,5 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti. Birliğin 
geriye dönük 12 
aylık dış satımı 
yüzde 15,41 yük 
selerek 625,2 
milyon dolara ulaştı. 
Açıklamada 
değerlendirmelerine 
yer verilen UİB 
Koordinatör Başkanı 
Baran Çelik, birliğin 
başarılı ihracat 
grafiğini eylülde de 
sürdürdüğünü 
vurgulayarak, 
"Türkiye'nin en 
fazla ihracat 
gerçekleştiren 

ikinci birliği olarak 
her koşulda 
ihracatımızın niteliği 
ve niceliğini 
artırmaya 
odaklanıyoruz 
Bu bağlamda 
pazar çeşitliliğimizi 
artırmak için çeşitli 
çalışmalar yürütü 
yoruz. Alım heyeti 
organizasyonla 
nmn yanı sıra, 
fuarlara milli 
katılım organizas 
yonlan ve yurt 
dışı ziyaretlerimizle 
mevcut ilişkile 
rimizi pekiştiriyor, 
bir nevi ihraca 
timizin temellerini 
sağlamlaştırıyoruz." 
ifadesini kullandı.

ftimmi Mimtılım geleceği IhusiIiIu
TÜBİTAK ULAKBİM 
çatısı altında, Türki 
ye'de yayımlanan 
akademik dergiler 
için elektronik or
tamda barındırma ve 
editoryal süreç 
yönetimi hizmeti 
sunan Dergipark'ın 
eğitim toplantısı 
Bursa Uludağ 
Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. 
Bursa Uludağ Üni 
versitesi, TÜBİTAK 
ULAKBİM tarafından 
yürütülen Dergipark 
sisteminde görev 
alan editör ve yöneti
cilerin olağan toplan 
tısına ev sahipliği 
yaptı. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, BUÜ 
Kütüphane ve Dokü

mantasyon Daire 
Başkanı Haşan 
Arslan'ın hazır 
bulunduğu toplan 
tıya akademisyenler, 
Dergipark yönetici
leri ve editörleri 
büyük bir katılım 
gösterdi.
Toplantının 
açılışında konuşma 
yapan BUÜ Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, üni 
versite ve akade 
misyen denildiğinde 
insanların aklına İlk 
olarak araştırmanın 
geldiğini söyledi. 
Akademisyenlerin 
bir yandan çalışır 
ken, bir yandan da 
elde ettiği sonuçlan 
kamuoyu ile 

paylaşma gayreti 
göstermesi gerekti 
ğlnin altını çizen 
Rektör Yardımcısı 
Mehmet Yüce; "Bu 
paylaşımı gerçekleş 
tirmek için de bir 
takım iletişim araç 
lanna ihtiyaç duyu
luyor. Bu iletişim 
araçlarının başında 
bize göre dergiler 

gelmektedir. Üniver
sitemizde çok sayıda 
dergimiz var. O 
açıdan gerçekten 
şanslıyız. Ancak 
bunların kalitesini 
arttırmak, standart 
lanın ı yükseltmek ve 
aranılan hale ge
tirmemiz gerekiyor. 
Diğer taraftan da 
ulaşılabilir bir dergi 
hâzinesi oluşturma 
mız gerekiyor.
Yıllarca üniversite 
yönetimi olarak 
dergi bastık, dağıttık. 
Elde kalanları da bir 
şekilde imha ediyor
duk. Bu kamu kay 
naklan İçin yazık, 
emeklerimiz için 
yazık hem de 
ulaşılabilir olmadığı 
için ciddi bir eksiklik 

olarak bizlere 
yansıyordu. Bugün 
artık elektronik dergi 
ve kitap günümüzün 
yadsınamaz bir 
gerçeğidir. Biz eski 
akademisyenler 
olarak eski usullere 
alışığız. Fakat genç 
nesil artık internet 
ortamında bilgiyi 
arıyor" dedi.
Türkiye genelinde 
akademik olarak 
araştırmacılığın iste
nilen düzeyde 
bulunmadığı 
gerçeğine atıfta bu
lunan Yüce, "Biz 
özelde Uludağ 
Üniversitesi olarak 
önce kendimize 
bakmalıyız. Hataları 
mızı ve eksiklerimizi 
biliyoruz." dedi.

UÇUK Kİ MI* 
İZGÜZaYMI SİTESİNDE 

nmnımı 
2HDAİRESMlBİHDEHSATtUK 

05353181800

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik KQrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Talepleri yine Türlıiye oldu! Yünle 40 artıı
Türkiye, bu yılın güz 
döneminde de Rus 
turistlerin bir numa 
ralı tatil noktası 
olacak.
Rusya Tur Opera 
törleri Birliği 
(ATOR) tarafından 
yapılan açıklamada, 
Rusya’da eylül-ekim 
aylarında “kadife 
sezonu’’ olarak 
adlandırılan 
dönemde vatan 
daşların tatil terci
hini yine Türkiye’
den yana kullan 
dıklan belirtildi.

Güzel hava ve 
uygun fiyatlarıyla 
Türkiye’nin yalnızca 
kadife sezonunda 
değil, kasım ayında 
da tercih 
edileceğine işaret 
edilen açıklamada, 
bu yılın sonbahar 
sezonunda geçen 
yılın aynı dönemine 
kıyasla Türkiye’ye 
yönelik talebin 
yüzde 40’a kadar 
arttığı bilgisine 
yer verildi. 
Rus rublesinde 
yaşanan istikrarın

da vatandaşların kaydedildiği tanbul’un da Rus
Türkiye’ye yönelik açıklamada, Lara ve turistlerin gözde 
talebini artırdığının Belek’in yanı sıra Is- tatil noktalan

arasında olduğu 
belirtildi.
Antalya il Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
verilerine göre, 
ocak-eylül döne
minde Antalya'yı 
ziyaret eden 
yaklaşık 11,1 mil 
yon yabancı turistin 
yüzde 38,83'ünü 
Ruslar oluşturdu. 
Yetkililer, Türki 
ye’yi bu yıl yak 
laşık 6 milyon 
Rus turistin 
ziyaret etmesini 
bekliyor.

Kamuya ait borçla 
nnı yeniden yapılan 
dıranlar için ilk taksit 
süresi 15 Ekim'e 
uzatıldı. Zamanında 
ödeme yapmayan 
mükellefler, yapılan 
dırma hakkını 
kaybedecek.
Yapılandırılan 
kamuya yönelik 
borçların birinci 
taksit ödemesinin 
son ödeme süresi 
uzatıldı, ilgili kanun 
kapsamında
1 Ekim olarak belir
lenen tarih, 
15 Ekimoldu.

Süresi içinde öde- İçi Üretici Fiyat En- yüzde 90 indirim
nen borçlarda Yurt deksi tutarından gerçekleştirilecek.

İLK İKİ TAKSİTİN 
TAM ZAMANINDA 
ÖDENMESİ 
GEREKİYOR

idari para
cezalannda da yüzde 
25 indirim yapılacak, 
ayrıca katsayı uygu
lanmayacak.
Yapılandırmadan 
yararlanabilmek için 
ilk iki taksitin tam ve 
süresinde ödenmesi 
gerekiyor.
Zamanında ödeme 
yapmayan mükelle
fler, yapılandırma 
hakkını kaybedecek.

PEŞİN ÖDEMEDE 
İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında 
yapılandırılan 
alacakların 15 Ekim 
mesai bitimine kadar 
peşin ödenmesi 
halinde, hesaplanan 
Yurt içi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yi-ÜFE) 
tutarından yüzde 90 
indirim, idari para 
cezalarının aslından 
da yüzde 25 indirim 
yapılacak, ayrıca 
katsayı uygulan 
mayacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Poll» İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom._________ 513 12 06
----------U—
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 013 10 28

ULAŞIM
Pemukkale 612 OO 2®
DENİZ UÇAÛI ®13 88 *13
Pegasus Akınla Seyahat 314 33 32
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
SOsor TUrtam 312 1O 72
KanbaroQlu*Eaadav 314 43 40
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0103

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hsst. 513 23 29
Mar.Saft.OcaOı 513 10 o a
Tomoksy Tomoorsfl 513 05 29
Acıbadem 250 44 44

TAKSİLER
K&rfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güvon Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

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

RESMİ DAİRELER DENİZ DTODÜsIT
Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR_______ 513 7166

_________ BELEDİYE_________
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

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

VAPUR- FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto
büs Terminali

261 5400 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
6EMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergez 
Mllengaz 
Hebaşgez
Yeni Llkltgaz 
BP Gez 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

013 30 33

a*13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6190 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istikrar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
GÖKTAŞI 

mm 
18.30-20.45 

DEHŞETİN YÜZÜ

18.30*20.45 
5133321

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

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

:genl(K'İHİlk «Önlük s i ya si gazetesi

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

Gem lilc KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Teli 0224 513 9683

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Karadeniz’de bol yakalanan palamut 
balığı herkesin yüzünü güldürdü

Palamutun 
1 tanesi 1 kilo

GTSO yönetimi, Müteahhitler Derneği ve Rifat Minare Konserve 
Fabrikasını ziyaret ederek sorunlarını dinledi 

İİSJOM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GTSO’nun üye ziyaretleri
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin 

en eski kurumlarındandır.
Kuruluş tarihi 1890 yılı sonu olduğu tahmin 

ediliyor. Kurucuları ise o günlerin Gemlik’in 
de ticaret erbabı olan Hıristiyan Konstantin 
Pençileri ve müslüman Ali Galip Beyler 
olduğu bilinmektedir.

1897 yılında Çarşı Meydanı’nda küçük bir 
odada hizmet vermeye başlayan Ticaret Oda 
sı, 1920 yılında Yunan askerlerinin Gemlik’i 
işgali üzerine, 1925 yılına kadar çalışmasına 
ara vermiştir. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, 
Oda üyelerini işyerlerinde ziyaret ediyor. 
Oda Başkanı Paşa Ağdemir, üyelerin 
sorunlarını kaynağında tespit etmek ve 
bunlara çözüm üretmek, onların görüş, 
öneri dilek ve şikâyetlerini almak için 
Oda Yönetim Kurulu olarak üye ziyaret
leri başladığını söyledi. Müteahhitler 
Derneği’niziyaret eden GTSO yöneticileri 
daha sonra Rifat Minare Konserve Fabri 
kası’na gitti. İşyerinde sektörün sorunları 
ele alındı. Haberi sayfa 2’de

Son günlerde Karadeniz’de bol yaka 
lanan ve bir tanesi 1 kilo ve üze rinde 
gelen palamut balığı vatandaşı da 
satıcıları da sevindirdi. Bursa Balık 
halinde çifti 18 liradan satılan pala
mut balığı Gemlik’te tezgahta bir 
tanesi 15, çifti 25 liradan satışa su 
nuluyor. Balıkçılar, bu yıl palamut 
balığının bol olması nedeniyle mut
lular. Haberi sayfa 2’de

TRAFİK SİGORTASI
SAĞCIK. EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
SİGORTACILIK g DEPREM SİGORTASI
□ +90 5324143628 «^2: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 8M GEMLİK

+90 224 51222 38 ' '?r'JyaKayaMah'Sa9lll(SolNo:10,BGEMLİK 

W 850 304 22 39©erdogansaglik@hotmail.com

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

CLINIC www.hanvetclinic.com f] hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı ı
Tel:0 224513 5152 GEMLİK

http://WWW.KaVlalC.COm.tr
miiKKoriezgazercsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Karadeniz’de bol yakalanan palamut balığı herkesin yüzünü güldürdü

Palamuiun 1 ianesi 1 Kilo

Son günlerde 
Karadeniz’de bol 
yakalanan ve bir 
tanesi 1 kilo ve 
üzerinde gelen 
palamut balığı 
vatandaşı da 
satıcıları da 
sevindirdi.
Balık yasaklarının 
bitmesinden sonra 
denize açılan 
balıkçıların bu yıl 
Karadeniz’de pala
mut balığının bol 

olması nedeniyle 
yüzleri güldü. 
Denizlerimizde 
çeşitleri gittikçe 
azalan balık türleri 
nedeniyle, sıkıntı 
çeken balıkçılar, 
bu yıl palamut 
balığının bol olma 
sı nedeniyle 
mutlular 
ÇİFTİNİ 
18 LİRAYA 
ALIYORLAR 
Bursa Balık

halinde çifti 
18 liradan satılan 
palamut balığı 
Gemlik’te tezgahta 
bir tanesi 15, 
çifti 25 liradan 
satışa sunuluyor. 
1 kilonun altında 
600-750 gram 
gelen palamut 
balıkları ise 10 
liradan satılıyor. 
Gemlikli balık 
satıcıları, palamut 
balığının en güzel 

dönemi olduğunu, 
balığın bol yağlı 
olması lezzet 
açısından pala- 
mutu aranan balık 
yaptığını söyledi. 
Bu yıl palamut 
balığının bol 
olmasına karşın, 
dağıtımın Türkiye 
nin her yanına git 
mesi sonucu, 
fiyatlar daha aşağı 
lara düşmüyor. 
Balık satıcıları

gazetemize şu 
açıklamada 
bulundular: 
“Bursa Balık 
Hali’ne gelen 
balıklar büyüklük 
ve küçüklüklerine 
göre satılıyor. 
Tanesi 900-1000 
gram olan palamut 
balıklarının çifti 
şoka 18 liradan 
giriyor. Bunun yol 
masrafı, soğutma 
masrafları ile bir 

adedi 15 liradan 
satılırken, küçük 
boy palamut ise 
10 liradan satılıyor. 
Fiyatlar biraz 
daha düşerse, biz 
daha çok satar, et 
yiyemeyen fakir 
tıkara da bol bol 
balık yemiş olur. 
Bu dönem la 
kerda ve tuzlama 
yapmak iste 
yenler elini çabuk 
tutsunlar.”

GTSO yönetimi, Müteahhitler Derneği ve Rifat Minare Konserve Fabrikasını ziyaret ederek sorunlarını dinledi

GTSO yönetimi, pelerini âıareie başladı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
timi, Oda üyelerini 
işyerlerinde 
ziyaret ediyor. 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Semih Aşkın, 
Sayman üye Şefik 
Yılmaz, Yönetim Ku
rulu Üyeleri Fatih 
Buluk, Alaattin 
Akcan, Haşan 
Hamaloğlu Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Emre Gemicioğlu ve 
Kalite ve Akreditas 
yon Sorumlusu 
Pınar Akın eşlik etti. 
Oda Başkanı Paşa 
Ağdemir, üyelerin 
sorunlarını kaynağın 
da tespit etmek ve 
bunlara çözüm 
üretmek, onların 
görüş, öneri dilek ve

şikâyetlerini almak 
için Oda Yönetim 
Kurulu olarak üye 
ziyaretleri 
başladığını söyledi. 
Müteahitler 
Derneği ’ni ziyaret 
eden GTSO yönetici
leri dernek yönetimi 
karşıladı. Ağdemir 
burada yaptığı 
konuşmada, 
“TÜİK raporlarına 
göre ağustos ayı 
itibari ile Bursa’da

33 bin konut satışı 
yapılmıştır. Yine 
TÜİK raporlarına 
baktığımızda 2018 
ağustos ayında 
%12,5 oranında 
azalma ile beraber 
ülkemizde 105.154 
konut satıldı.
Türkiye'de 2 milyo 
nun üzerinde konut 
stoku bulunuyor. 
Yapılan araştırma 
lara göre Türkiye’de 
AB ülkelerindekinin

2 katı oranında fazla 
müteahhit bulunmak 
tadır." dedi.
Müteahhitler Derneği 
Başkanı Ahmet 
Ergen sektörün yaşa 
dığı sorunları anlattı. 
Ergen, “Sektör 
ayırmaksızın zor bir 
dönemden ggeçiyo 
ruz. Hep beraber yol 
haritası hazırlayarak 
sorunlara çözüm 
bulunabileceğini 
düşünüyorum.

Sektör olarak zaten 
bir yıldır krizdeyiz. 
Bu son krize hazır 
İlksiz yakalandık." 
dedi

RİFAT MİNARE 
FABKİKASI 
ZİYARET EDİLDİ

GTSO yöneticileri 
daha sonra, oda 
üyesi Rifat Minare 
Konserve Fabrikası 
ziyaret edildi. 
Ziyarette gündemi 
değerlendiren Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir;
“Rifat Minare Kon
serve Fabrikası 
1972 yılında odamıza 
kaydını yaptırmış 
46 yıllık geçmişi ile 
odamızın en eski 
üyeleri arasında 
yer almaktadır.
Adem bey bilgisi 
becerisi ile Gemlik 

için, ülkemiz için 
büyük bir değer 
büyük bir kazançtır. 
Dünyanın ilk 
soyulmuş enginar 
konservesinin 
buradan çıktı 
ğını biliyoruz.
Ürün çeşitliliği, 
kalitesi ile bir 
birinden kaliteli 
ürünleri ülke 
pazarına sun makta 
dır. Kendilerine 
ekonomimize 
sundukları 
katkılarından dolayı 
gönülden teşekkür 
ederim, "dedi.
İşyerinde sektörün 
sorunları ele alındı.
İşletme sahipleri 
Hakan Minare ve 
Hikmet Minare’ye 
Oda Başkanı Paşa 
Ağdemir ve Meclis 
başkanı Haşan 
Yıldırım tarafından 
Gemlik tablosu 
hediye edildi.
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Sahte engelli raporuyla büyük ııurgıııi!
Bursa KOM ekipleri 
sahte engelli raporu 
düzenleyerek 1 
milyon 250 bin lira 
değerinde vurgun 
yapan çeteye baskın 
yaptı. Baskında 
gözaltına alınan 7 
çete üyesi emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adli makam 
lara sevk edildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Mü

cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri

haklarında sahte 
engelli raporu

düzenledikleri 
yönünde ihbarda

bulunulan şahısları 
takibe aldı. Aylar 
süren takibin 
ardından sahte en
gelli raporu düzen
ledikleri tespit edilen 
7 kişiye yönelik eş 
zamanlı baskın 
düzenlendi.
Baskında 7 çete 
üyesi gözaltına 
alındı.
Operasyonda F.K., 
Z.G., Z.T., K.G., C.K., 
Ö.Y. ve A.O.E. isimi 7 
kişinin düzenledik

leri sahte engelli 
raporları ile 
toplamda 1 milyon 
250 bin liralık vur
gun yaptığı tespit 
edildi. Yapılan 
operasyonlarda 
gözaltına alınan 7 
kişi emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edildi. Şahısların 
adliyedeki sor 
guları devam 
ediyor.

Ounaı 6'oıeiKtınu! Coi sanıda aitalu ra
Bursa'da yapılan 
kaçak sigara ve 
tütün operasyo 
nunda 6 kişi 
gözaltına alınırken, 
binlerce kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Bursa Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Suç önleme ve 
Soruşturma 
Bürosu ekipleri, 
Bursa'da faaliyet 
gösteren 6 
işyerine eş 
zamanlı operas 
yon düzenledi. 
Yapılan operas 
yonda 6 kişi 
gözaltına alındı. 
İşyerlerinde 
yapılan aramalarda

55 kilo tütün, 
22 bin 500 adet 
dolu şekilde satışa 
hazır makaron, 
20 adet sigara

sarma makinası 
ve elektronik 
sigarada kullanılan 
25 adet likit ele 
geçirildi.

Şüpheliler gerekli 
adli ve idari 
işlemler için ilgili 
birimlere sevk 
edildi.

k»ziı t$tasw—a sil a h h saMı n I
Bursa'da benzin 
istasyonunu 
kurşunlayan iki 
kişi yakalandı. 
Gürsu'nun 
Hasanköy Mahalle
sinde bulunan ben
zin istasyonuna 
motosikletle gelen 
A.Ö. ve M.ö, 
yanlarında 
getirdikleri 
tüfekle benzin 
istasyonuna ateş 
açarak uzaklaştı. 
Şikayet üzerine 
harekete geçen 
jandarma ekipleri, 
eşkalini belirle 
diği iki şüpheliyi 
yaptığı operas 
yonla yakaladı. 
Benzin istasyonunu 
kurşunlamak suçun
dan A.ö. ve M.ö. 
gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 
tüfek ise Kazıklı'da 
ikamet eden 
A.ö'nün evinde 
bulundu. A.ö'nün 
evinde yapılan

aramada 3 adet 
ruhsatsız av 
tüfeği ve 2 adet 
kuru sıkı tabanca 
bulundu. Evinde 
ruhsatsız silah

bulundurmaktan 
A.ö'ye 3 bin 
837 lira para cezası 
kesildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Motosiklet
otomobille cannstı

İnegöl de, otomobilin çarptığı motosiklet 
sürücüsü öğretmen Fatih A. (38) 
yaralandı.Kazadan sonra korkarak kaçan 
otomobil sürücüsü Berkay Y. (18), bir 
süre sonra karakola sığındı.
Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören 
kavşağında meydana geldi. İsaören 
İlkokulu öğretmeni Fatih A.'nın kullandığı 
35 AEF 257 plakalı motosiklet, Berkay Y. 
(18) yönetimindeki 16 PF 220 plakalı 
otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet 
sürücüsü öğretmen yaralandı. Otomobil 
sürücüsü Berkay Y. ise korkarak, olay 
yerinden kaçıp, karakola gitti. Yaralı 
öğretmen Fatih A., ihbar üzerine kaza 
yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin ardından İnegöl Devlet 
Hastanesine götürülerek tedavi altına 
alındı. Berkay Y. ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

GTSO’nun üye ziyaretleri...
1925 yılında Gemlikli işadamı Ali Rıza Bey’in 

girişimi ile Ticaret Odası yeniden faaliyetine 
başlamıştı.

Ticaret ve Sanayi Odalarıyla ilgili olarak 
yasalarda yapılan değişiklikler ile 1951 yılında 
‘Ticaret 0dası”nın adı, “Ticaret ve Sanayi 
Odası” olarak değişmiş ve çalışmalarını bu 
adla yürütmeye başladı.

1920 öncesi Gemlik ticaretin büyük çoğun 
luğu ilçedeki rum ve yahudi kökenli OsmanlI 
vatandaşları tarafından yürütülmüştür.

Gemlik OsmanlI döneminde bir tersane ken
tiydi. Yani Osmanlı donanmasının bakım ve 
yapımının merkezlerinden biriydi.

Buna karşın XVIII.yüzyılda Gemlik’in nüfu 
sunun tamamı hırıstiyanlardan oluşmaktaydı. 
Ticaret ise zeytincilik, zeytinyağı ticareti, 
balıkçılık, meyvacılık önemli girdilerdendi.

1894 yılında Gemlik’in nüfus dağılımı halk
lara göre şöyleydi:

224 müslüman (Türk), 4 bin 620 rum, 107 
ermeni ve 178‘ı yabancı olmak üzere ilçe nü
fusu 5 bin 147 kişiydi.
Rusların Batum’u ve Kars’ı işgalinden sonra 

Kafkaslardan göç edenlerin bir bölümü Gem- 
lik’e gelmiş ve köylere yerleştirilmişti.

Bu tarihte kent merkezi rum, köylerde ise 
müslüman türk ve gürcüler bulunmaktaydı.

Ticaretin merkezi Gemlik olmakla birlikte 
Kumla, Karacaali, Kurşunlu, Umurbey gibi 
büyük köylerde zeytincilik baş sıradaydı. 
Kumla da ise meyvacılık önemli bir gelir 
kaynağıydı.

Türklerin ticaretle uğraşması Kurtuluş Sava 
şı'ndan sonra kente Türklerin gelmesi, 1925 
tarıhınae Lozan Antlaşmasından sonra Yuna 
nistan’dan Türkiye’ye göçlerle gelenler ile 
lıçe riürusu atım aya'DaÇıahı.
0 yıllarda Kumla’daki evleri Yunanlıların 

yaktığı bizim aile de Gemlik Balıkpazarı Ma- 
hallesi’ne yerleşir, babam Mehmet Güler 
Balıkpazarı’nda (Caminin karşısındaki köşe 
de) bakkal dükkanı açar.

Gemlik’te ticaret ve sanayi, Cumhuriyetle 
büyümeye başlamıştır.

Ticaret olarak bakkal, zahireci, demir, ha 
mam işletmecisi, manav, nalbur, berber, se
merci, zeytin alım ve satımı yapanlar, yağha 
ne işletmecileri, tarımla uğraşan kesim, -bun
lar arasında ipek böcekçiliği önemli yer 
tutardı- motorculuk önemli meslek dallarıydı.

Sanayi yöK benecöK* Kabar azbı.
Yağhaneler daha sonra ise sabun fabrika 

iarı sanayi'KurûıuŞıarı sayhırbı.
1 Şubat 1938’de Atatürk’ün açtığı Sunğipek 

Fabrikası, Türkiye’nin suni ipek ihtiyacını 
Kar^ııayah tek faohKası biau.

İlçenin gelişmesine ve kültürüne büyük 
katkıları bulundu.

Bunları düşünürken, Ticaret ve Sanayi 
Odası Oem'iİK 7/e ’oırihde Vüyüd'ü.

Düne kadar oda yönetiminin seçimden seçs 
me ziyarete ettiği üyelerini ziyaret etmesi, 
beni eskilere götürdü.

Bu nedenle yeni oda yönetiminin bu 
faaliyetini olumlu buluyor, büyüyen kentteki 
değişikliği yakından tanıma fırsatı doğurduğu 
ıçıriış b'ımyasınba'Kaynaşmayı ba 
sagıayacağını umuyorum.

Gemlik Lions huzur 
evi sakinleriyle 
buluşmalarını bu yıl 
da gerçekleştirdi. 
Geçtiğimiz hafta 
pazar günü Manas 
tır Kordonu’nda bu
lunan Saklıbahçe 
de düzenlenen 
etkinlikle, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Huzurevi 
sakinleri ile birara

ya gelen Gemlik 
Lions Kulübü üye 
leri, evlerinde yap 
tıklan çeşitli yiye
cekleri huzur evi 
sakinleriyle paylaş 
tılar. Gün boyu 
huzurevinde kalan
larla birlikte olan 
Gemlik Lions 
Kulübü üyeleri, bir
likte sohbet ettiler, 
tavla oynadılar,

sorunlannı din
lediler. Gemlik 
Lions Kulübü 
Başkanı Lion Filiz 
Güneş, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi: 
“Yaşamlarının belli 
bir dönemlerini 
Huzurevlerinde 
geçiren insanla 
rımızın yalnızlığını 
paylaşmak,onlar

birlikte olmak, 
onlara değer 
verildiğini hisset
tirmek için gün 
boyu birlikte olduk. 
70 kişilik bir 
grubu ağırladık. 
Onları mutlu 
görmek bizi eri de 
sevindirdi. Bu 
etkinliğimizi 
her yıl sürdüre 
ceğiz.”

Hafta sonunda Mudanya da yapılan Karate Şampiyonasında 380 sporcu içinde 
Gemlik Dojo Karate Kulübü sporcularının başarısı Gemlik’te sevinçle karşılandı

Mudanyaianılallınaılalııaileılönıliiler
Mudanya da düzen
lenen Karate 
Şampiyonasına 
katılan Gemlik Dojo 
Karate Spor Kulübü 
sporcuları ilçemize 
11 maldalya ile 
döndüler.
Mudanya’daki 
şampiyona 29-30 
Eylül günleri 
yapıldı. Yaklaşık 
380 karatecinin 
katıldığı şampiyona 
da Gemlikli Dojo 
Karate Kulübü 
sporcuları ilçemize 
11 madalya ile 
dönmenin şerefini 
Gemliklilere 
yaşattılar.
Geçtiğimiz hafta da 
ilçemizde yapılan 
karşılaşmada 
ilçemize madalya

getiren Dojo 
Karate Spor Kulübü 
sporcularının 
antrenörü 
Gökhan Özler;
“Her katıldığımız 
karşılaşmada Gem- 
lik’e madalya ile 
dönmekten büyük

mutluluk duyu 
yoruz. Sporcularım 
Gemlik’in adını her 
gittikleri yerde 
kürsüye çıkarak 
duyuruyorlar.
Mudanya da hafta 
sonunda yapılan 
şampiyonada tam

11 madalya 
kazandılar. 
Kendilerini kut 
luyorum. Bundan 
sonrada aynı 
başarılan gös 
termeleri 
bekliyorum.’’ 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


4 Ekim 20X8 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

Japon devinden Gemlik'e yatırım!
Japon demir çelik 
devi Sumitomo Cor
poration trafo sacı 
üretimi için Gemlik 
de 76 kişi istihdam 
edecekleri fabrikayı 
törenle hizmete açtı. 
Japon yatırımcılar 
Türk Ekonomisine 
güvendiklerini ifade 
ederken, açılışta 
Türkiye ile Japonya 
arasındaki kadim 
dostluğa dikkat 
çekildi.
Firmanın Serbest 
Bölgedeki açılış 
programına, 
Japonya Başkonso 
loşu Ehara Norio, 
Sumitomo Corpora
tion Avrupa Genel 
Müdürü Vasato İşida, 
Şirket sorumlula 
rından Yasunari Siy- 
oda, Gemlik Müdürü 
Takahiro Shima ve 
Sumitomo Coprora- 
tion, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, GTSO 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, GTSO 
yönetimi, Borsa 
Başkanı Özden Çakır 
ve ilçe protokolü 
katıldı.
"Türkiye üç unsur
dan dolayı seçtik"

Programda ilk sözü 
alan Gemlik Fabrika 
Müdürü Takahiro 
Shima; "Uzmanlık 
alanı çelik işleme 
olan Sumitomo 
firması ile çalışıyo 
ruz. Dünyanın en iyi 
çeliği burada 
işlemekte ve satış 
yapılmakta. Avrupa 
pazarı için Türkiye 
ve Bursa'yı seçtik. 
Seçimimizdeki bir
inci unsur, kaliteli 
insan kaynağı 
olmasıdır. Bursa'da 
iki milyon üzerinde 
nüfus var. Seçim
imizdeki ikinci 
unsur; Türkiye'nin 
jeopolitik konumu 
Avrupa'ya yakın ve 
gemi trafiği. Gemlik 
ve Yalova limanın 
dan çok sık nakliye 

imkanı var. Türki 
ye'nin Avrupa pazan 
için güçlü konumu 
bulunuyor. Üçüncü 
etken ise Türklerin 
misafirperverliğidir. 
Japonlar olarak biz 
ler de misafirper 
verliğe önem veri 
yoruz ama Türki 
ye'nin yanına bile 
yaklaşanlayız" dedi. 
Programda ikinci 
sözü ise Japonya 
İstanbul 
Başkonsolosu Ehara 
Norio aldı. Uzun 
süredir yapılan 

çalışmalara teşekkür 
eden Başkonsolos; 
"Türkiye'de bir 
Japon firmasının 
daha artmış olmasını 
içtenlikle kutluyoruz. 
Bursa; Yeşil Bursa 
olarak bilinen çok 

güzel bir şehirdir. 
Bursa OsmanlI tarihi 
ile beraber yapısı ve 
dokusu ile önemli bir 
şehirdir. Yabancı 
yatırıma yönelik aktif 
bir durumdadır.
Türkiye ve Japonya 
Ertuğrul faciası ile 
başlayan uzun 
dostluğunu 
sürdürmektedir.
Türkiye'deki 
Japonya ve 
Türkiye'nin ilk iş 
birliği olan şirket de 
Bursa da kuruldu. 
Japon firmalarının 

özelliklerinden biri 
de yerel firmalarla 
uzun ilişkiler 
kurmaktır. Bursa'da 
bulunan SST firması 
bölgeye de katkı 
sağlayacaktır. 2016 
Osmangazi köprüsü 

ile İstanbul Bursa 
arası yakınlaştı. Bir
likte çalışmaya 
devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu. 
Şirketin Avrupa 
Genel Müdürü 
Vasato İşida ise, 
"Sumitomo Corpora
tion Dünyanın 66 
ülkesinde proje 
üreten firma. 
Türkiye'yi önemli 
ülke olarak görüyo
rum. OsmanlI'nın 
eski başkenti olan 
Bursa'da SST 
firmasını kurumak
tan mutluyum. Sum
itomo grubun 33 
çelik hizmet mer t» 
kezi bulunuyor. 
Müşterilerimiz trafo 
üreticileri. Türkiye 
üçüncü elektrik sacı 
merkezimiz. Asya ve 
Avrupa arasında 
köprü olan Türkiye 
gibi Sumitomo Grup 
da köprü olacaktır" 
ifadelerini kullandı; 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 

da dış kaynaklı 
ekonomik operasy
onlara rağmen Türk' 
Ekonomisi'nin 
dimdik ayakta 
durduğunu be
lirterek, "'Türkiye 
hür teşebbüs ile

serbest ekonomi 
uyguluyor.
Yabancı yatırım 
bizim için çok 
önemli. Bizi en 
gelleyip önümüze 
set çekmek 
isteyenler varsa 
da gördüğümüz 
gibi Japon 
dostlarımız 
Türkiye'nin önemli 
bir liman olduğunu 
düşünerek 
yatırımlarını 
burada yapmaya 
devam ediyor. 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan Türk-Japon 
dostluğuna önem 
vermektedir. Bizler 
de Cumhurbaşka 
nımızın yol 
arkadaşları olarak, 
ilçemizde yatırım 
yaban yabancı 
kuruluşlara destek 
vereceğiz. Biz onlar
dan teknolojik an
lamda onlar da 
bizden insan 
gücünden istifade 
edecekler. Yakında 
tren de bu bölgede 
hizmete girecek. 
Lojistik anlamında 
da önemli kazanç 
sağlana çaktır" 
dedi.
(Bursa Hakimiyet)

Londra'da 
düzenlenen 
yarışmada 'Avrupa 
Şampiyonu' ödü 
lüne layık görülen 
Bursa Ulu dağ 
Üniversitesi Ma 
kine Topluluğu 
(UMAKIT) 
öğrencileri, aynı 
başarıyı İstanbul'da 
da sürdürdü. 
Eco Marathon 
Türkiye 2018 
yarışmasında yer 
alan UMAKİT'li genç 
mühendisler burada 
da 'Hidrojen* kate
gorisinde birinci 
olmayı başardı. 
Genç mühendis 
adayları, bir yıl 
içerisinde yap 
tıkları Ar-Ge 
çalışmalarıyla; 
BLDC motor, kar

bon fiber jant, 
motor sürücü de
vresi, batarya yöne
tim sistemi, enerji 
yönetim sistemi, 
araç kontrol sistemi, 
uzaktan haberleşme 
sistemi, inovatif 
batarya soğutma 
sistemi, elektrikli 

araç şarj ünitesi, 
otonom aktif güven
lik sistemi, pasif 
güvenlik sistemi, 
yakıt pili termal 
yönetimi ve karbon 
fiber araç 
gövdesinin tama 
mini Görükle kam- 
püsünde bulunan 

atölyelerinde 
geliştirdi. Eco 
Marathon Türkiye 
2018 yarışmasında 
'Teknik inovasyon' 
ödülünü de kaza 
nan UMAKİT'li 
gençler, aynı 
yarışmadan iki 
ödülle ayrılma 

başarısını yakaladı. 
2 Farklı yerli araç ile 
katıldıkları 3 
uluslararası 
yarışmadan 6 önemli 
ödül alan öğrenciler, 
büyük bir sevinç ve 
gurur yaşıyor. 
Takım kaptanı 
Furkan Avcı;
"Bir sene içeri 
sinde yaptığımız 
çalışmalar sonu
cunda yüzde 90 
yedilikteki 2 farklı 
araç ürettik. 
Geliştirdiğimiz 
ürünleri prestijli 
mühendislik 
yarışmalarında, 
1 tanesi Avrupa 
Şampiyonluğu 
olmak üzere 6 farklı 
ödül kazanarak 
yaptığımız ürünlerin 
kalitelerini 

ispatlamış 
bulunmaktayız. 
Kazandığımız bu 
başarılar bizlere 
önümüzdeki yıllarda 
çok büyük bir moti
vasyon kaynağı ola
cak. Yerli 
ürünlerimizle ülkem
izin bayrağını 
dalgalandırmaya 
devam edeceğiz. 
Geleceğin araçları 
olan hidrojen ve 
elektrikli araçlar 
için yaptığımız 
çalışmalara 
sürücüsüz otonom 
araçları da ekley
erek, ülkemizin bu 
alanda ihtiyacı olan 
çalışmalara UMAKİT 
ekibi olarak elimiz
den gelen desteği 
vermek istiyoruz" 
diye konuştu.
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Unlu e-ticaret sitesi kananıyor
12 yıldır faaliyette 
olan ancak artan 
döviz kurları ile yük
selen maliyetler ne
deniyle ekonomik 
sıkıntı yaşayan Bul- 
dumbuldum.com 
kapanıyor. 
Kişiye özel ürünleri 
ve hediyelik eşyaları 
satan e-ticaret sitesi 
Buldumbuldum.com 
kapanıyor. Internet 
sitesi haricinde fiziki 
satış noktaları da bu

lunan Buldumbul- 
dum.com'un kuru
cusu Güçlü 
Gökozan'ın yaptığı 
açıklamaya göre, 
şirket bir süredir 
maddi sıkıntılar 
yaşıyordu. Döviz 
kurlarında yaşanan 
artışlar da bu mali 
tabloyu daha da 
kötüye sürükledi. 
Şirketin çalışan 
larıyla da davalık 
olduğu ileri sürüldü.

DEĞERİ Ortakları arasında
60 MİLYON Haşan Aslanoba,
LİRADAN FAZLA Nevzat Aydın, Melih

Ödemiş, Bedii Can 
Yücaoğlu ve Birol 
Yücel gibi isimlerin 
yer aldığı Buldum- 
buldum.com, son 
olarak Mart ayında 
bir yatırım turuna 
imza atmıştı. Bu 
yatırımın, şirketin 
yurtdışına açılım 
hedefini 
hızlandıracağı 
belirtilmişti.
Toplam 4 yatırım tu
runda 6 milyon

dolardan fazla 
yatırım aldığı 
tahmin edilen 
Buldumbuldum. 
com'un, 2015 
yılında 60 milyon TL 
değerleme üzerin 
den yatırım almıştı. 
Mart ayındaki 
yatırımın ise söz 
konusu tutardan 
daha yüksek bir 
değerleme üz
erinden yapıldığı 
ifade ediliyor.

Kritik elektrifc zammı açıklaması!
EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, 
"Elektrik tarifelerini 
maliyetlere bakarak 
belirliyoruz." dedi 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, 
akaryakıt dağıtım 
şirketlerine lisans 
için gereken 
60 bin ton satış 
limitine ilişkin, 
"Bayilerle dağıtım 
şirketleri arasında

biten sözleşmeden 
kaynaklı problemler 
var. Süreci takip 
ediyoruz. 576 
bayiden fizbl 
olmayanlar 
kapanır. Şartları 
yerine getirmeyen 
sistemin dışında 
kalacak" şeklinde 
konuştu.
EPDK)Başkanı 
Mustafa Yılmaz, 
"İran'a yapılan 
ambargoların petrol 
fiyatlarını 60lı

seviyelerden 80li 
seviyelere 
çıkarttığını dile 
getirdi.
Yılmaz açıklama 
sının devamında, 
"Zamlarla ilgili her 
ay maliyetleri 
değerlendiriyoruz. 
Yapılan hesaplar 
şeffaf hesaplar. 
Kurun maliyetlere 
etkisi var. Tarifeyi 
yaparken tüketicileri 
dikkate alıyoruz" 
dedi

IMhatsapp'tan radikal değişiklik!
VVhatsApp'ta gelen 
son yenilik sayesin 
de bir süre önce İOS 
sürümünde kullanıl 
maya başlanan bir 
özelliği artık 
android sürü 
münde de kulla 
nılmaya başla 
nacak.

Günümüzün en çok 
kullanılan anlık 
mesajlaşma 
uygulaması VVhat- 
sApp, uzun bir 
süredir İOS 
sürümünde yer 
verdiği bir özelliğini 
nihayet Android 
sürümünde de

kullanıma sunuyor. 
Beta versiyonunda 
ilk kez ortaya çıkan 
bu özellik ile cevap 
vermek istediğiniz 
mesajı kolayca 
yana çekip ahntılaya 
biliyorsunuz.
Güncel sürümde ise 
bu işlemi yapmak

için cevap vermek 
istediğiniz mesajı 
seçip cevapla 
butonuna 
dokunmanız 
gerekiyor.
Yeni gelen özellik ile 
birlikte daha hızlı bir 
şekilde amacımıza 
ulaşıp kolayca

mesajımızı 
yazabileceğiz. 
Özellikle grup 
konuşmalarında 
işleri daha da 
kolaylaştıracak 
olan bu özellik 
halihazırda beta 
sürümde 
kullanılabiliyor.

Bu arada VVhatsapp 
kullanıcıları için 
kötü bir haberimiz 
de var! Hemen her 
iPhone'da sorunsuz 
bir şekilde çalışan 
VVhatsapp aldığı flaş 
bir kararla bazı 
iPhone modellerinde 
artık çalışmayacak!

KOÇUKKUMLA
MEIVAU SİTESİNDE 

havuzlu eşyau 
2+1MİBE SANİDİNDEN SMIIIK

0 535 37818 00

KRŞEDE BEKLEMEK TOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Knrfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

F^cebook sayfanız : Gemiik Körfez - Güler Ajans

dumbuldum.com
Buldumbuldum.com
buldum.com
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Ekenomistler, enflasiHi rakamlannılejeıleııdir ti
Halk Yatırım 
Araştırma Direktörü 
Bamı Kıvci Tokalı, 
enflasyon 
rakamlarıyla ilgili 
olarak "Yüksek 
aylık artışta, sadece 
hızlanan gıda fiyat 
artışının değil, 
dayanıklı tüketim 
mallan başta olmak 
üzere kurda 
yaşanan sert 
yükselişin önemli 
boyutta yansıma 
sının etkili olduğu 
nu görüyoruz." 
dedi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, eylülde 
aylık bazda yüzde

6,3, yıllık bazda ise 
yüzde 24,52 artarak 
ekonomistlerin bek
lentilerinin oldukça 
üzerinde gerçek 
leşti. AA Finans’ın 
gerçekleştirdiği 
ankete göre 
ekonomistlerin 
beklen tileri 
TÜFE’nin aylık 
yüzde 3,46, yıllık 
ise yüzde 21,19 
artacağı yönün 
deydi. Enflasyon 
verisine ilişkin AA 
muhabiri ne 
değerlendir 
melerde bulunan 
Halk Yatırım 
Araştırma Direk 
törü Banu Kıvci

Tokalı, eylül ayında 
enf lasyonun 
yüzde 6,3 ile piyasa 
beklentisinin 
oldukça 
üzerinde gerçek 
leştiğini belirtti.

Yüksek aylık artışta, 
sadece hızlanan 
gıda fiyat artışının 
değil, dayanıklı tüke 
tim malları başta 
olmak üzere kurda 
yaşanan sert

yükselişin önemli 
boyutta yansıma 
sının etkili olduğu 
nu söyleyen Tokalı, 
"Yıllık enflasyon 
eylül sonunda yüz 
de 24,52'ye çıkar 

ken, yıl sonuna dair 
tahminimizi yüzde 
21,5'ten yüzde 
26,5'e çekiyoruz. 
Hem kurda istikrar 
yönde eğilim 
ve kur 
etkisinin hızlı yansı 
tılmış olması, hem 
de Yeni Ekonomi 
Progra mı'nın 
enflasyonla 
mücadele kararlı 
yaklaşımı ile bu 
yılın yüksek baz 
etkisi doğrultu 
sun da, gelecek 
yıla ait tahmini 
mizi yüzde 16'dan 
yüzde 17,5'e ılımlı 
oranda çıkarı 
yoruz." dedi

Uygulama haşladı artık zomnlu cezası rar
Üretim yeri Türkiye 
olan ve perakende 
olarak satışa 
sunulan ürünlerde 
‘Yerli Üretim’ logosu 
kullanımı 15 günlük 
geçiş sürecinin 
ardından bugünden 
itibaren zorunlu 
hale geldi, 
icaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın 
geçtiğimiz ay 
tanıtımını yaptığı 
‘Yerli Üretim’ 
logosu raflarda 
yerini alıyor. 
Logo kullanımı 
15 günlük geçiş 
sürecinin ardın

dan bugünden 
itibaren zorunlu

hale geldi.
Ticaret Bakanlı

ğı’nın Fiyat Etiketi 
Yönetmeliği'nde

yaptığı düzenleme 
kapsamında etiket 
ve listelerde malın 
üretim yeri, ayırıcı 
özelliği, tüm vergiler 
dahil satış fiyatı, 
birim fiyatı, satış 
fiyatı ve birim.
fiyatının uygulan
maya başladığı tarih 
yanında üretim yeri 
Türkiye olan mallar 
için ‘Yerli Üretim 
Logosu’ da yer 
alacak.

Aykih kullanım 
cezası etiket başına 
274 lira
Haksız ve yersiz

olarak mevzuata 
aykırı şekilde 
kullanımının tespiti 
halinde, ilgililer 
hakkında fiyat etike
tine ilişkin 
aykırılıklar için etiket 
başına 274 lira 
idari para cezası 
kesilecek. Bunun 
yanında Reklam 
Kurulu tarafından 
reklamın 
yayımlandığı 
mecrâya göre 
6 bin 900 lira 
ile 276 bin 345 
lira aralığında idari 
para cezası uygu
lanacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 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 EğLMd. 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 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS
K ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAMITICILAR
GEM D AŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcari Petrol .. 1O 7O
MAR-PET S13 so 33
Tuncay Otogaz 313 1040

R 
E

Pamukkele S12 OO 20
DENİZ UÇ Adi S13 6B13
Peçasus Akmls Seyahat 814A3S2
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 012 10 72
Kanberoğlu-Eaadaç 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0163

ITB _______HASTANELLR

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

________ TAKSİLER

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

Gemlik körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6191 

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)

HMIMİ
VENÜS SİNEMASI 

GÖKTAŞI

18.30-20.45
DEHŞETİN YÜZÜ 
O-WW1b- 

18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


gEMLİK'İN İLK CÜHLÛK al VASİ GAZETESİsan

İstiklal Cad. Bora Sol No: 5» GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
GEMLİK’İHHlK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİaflaTRAAClUKYAYIN^IKREKLAI^^g

GemlikKHrfez

YİĞİT
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ!

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK
KAYLAKh

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O224 J|
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GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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

Hatnidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi 
Yeni Zeytin Hali No: 24 Gemlik /BURSA 
t Tel: 0.224 513 06 77 Fax: 513-30 30
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Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 
Giresun kültürünü Gemlik’te yaşatacaklar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

4 Ekim Hayvanları Koruma günü...
4 Ekim tarihi Dünya Hayvan Hakları 

günü olarak kutlanır.
Dün, bu konuda Gemlikli siyasiler

den de açıklama geldi.
Örneğin AKP Bursa Milletvekili 

Zafer Işık, "Hayvanları korumak ile il
gili toplumsal bilinci artırmak adına 
çalışma içindeyiz." diyor.

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ise, 
bir sokak kedisine partililerin sahip 
çıktığını ve partide bakılacağını 
söyledi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği tarafından ilçenin en büyük mahal
lelerinden biri olan Hamidiye Mahallesi’nde, 
Giresun Kültür Evi yaptınlacak. Yöresel Mimari 
özelliklere uygun olarak yapılacak Giresun 
Kültür Evi'nin memleketlerinden uzakta olan 
vatandaşların buluşacağı uğrak bir nokta ha
line geleceğini ve insanlar arasındaki payla 
şımlara büyük katkı sunacak. Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, “Arsası belediyemiz de 
yapımın da da Giresunlular Derneği tarafından 
karşılanacak ” dedi. Haberi sayfa 2’de

Batman'ın Haşan keyf ilçesinde yol 
yapım çalışmasının emniyetini sağla 
yan askerlerin bulundu ğu zırhlı askeri 
aracın geçişi sırasında PKK'h terörist 
ler, asfaltın altına tuzakladıkları el 
yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patla
mada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 
asker şehit oldu, 2 asker de ağır 
yaralandı. Patlamayla birlikte asfalt 
yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre 
çapında geniş çukurun oluştuğu 
görüldü. PKK'h teröristlerin, el 
patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, 
kablolu düzenekle uzaktan kumandayla 
infilak ettirdiği saptandı.

TRAFİK SİGORTASI
GEMLİK’TE SİGORTACILIĞIN 

GÜVENİLİR ADRESİ

\ SAĞLIK

0 +90 532 414 36 28 sfekez; Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/AGEMLİK 
S+S ??!«???« ^ube :9r. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: DIB GEMLİK

• '? +90 850 304 22 39 ■’?. ©erdogansaglik@hotmail.com

KASKO 
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

DEPREM SİGORTASIf SİG0RT8CIUK

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN

Lfi J »ULTRASON
A&. * UCUZ mama 

»KISIRLAŞTIRMA 
HANVET »OPERASYONLAR 

CLINIC ww.hanvetclinic.com 
H hanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
mlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
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Atatürkçü Düşünce Derneği TRT sanatçıları Elif Doğan ve Ayşe Sucu ile 
Türk Sanat Müziğine doyacağız

CHP İlçe başkanı Cemil Acar, “Sokaklar da yaşayan minik 
dostlarımız için duyarlılık gösterilmesi gerekiyor” dedi.

EMlMÖSM
Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik 
Şubesi yarın ak 
şam düzenlenen 
konserin gelirle 
rinin tamamını 
burs harcamala 
rında kullanacak. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Muhaam 
met Usta gazetemi 
ze yaptığı açıkla 
mada şunları 
söyledi: 
Derneğimizin 
her yıl verdiği 
bursları bu yıl 
da vereceğiz. 
Ancak, daha fazla 
muhtaç öğrenciye 
burs verebilmek 
için Türk Sanat 
Müziği’nin TRT 
Ankara Radyosu 
sanatçılarından 
Elif Doğan ve TRT 
İstanbul Sanatçı 
ve Koro Şefi 
Ayşe Mumcu’nun 
sahne alacağı 
konser ile elde

KONSERİMİZE DAVETLİSİNİZ!

İhtiyaçtı öğrencilerimize burs vermek alnacıyla 

düzenlediğimiz TRT Ankara Radyosu sanatçısı 

Elif DOĞAN ile TRT İstanbul Sanatçısı ve Koro Şefi 

Ayşe MUMCU nun sahne alacağı dayanışma konserimize 

katılmanızdan onur duyacağız.

edilen gelirleri 
muhtaç öğren 
çilere burs verme 
de kullanacağız." 
Konser, 6 Ekim

2018 Cumartesi 
günü 20.30’da 
Manastır
Kültür M erke 
zi’nde yapılacak

4 Ekim Hayvanlar 
Günü nedeniyle 
açıklama yapan 
CHP lİÇÖ Başkanı 
Cemil Acar, 
herkesin en az 
bir sokak hay 
vanını besleme 
sinin önemine 
değinerek, "Sokak
larda yaşa yan minik 
dostlan mız için 
duyarlılık göster
ilmesi gerekiyor." 
dedi.
Dışarı atılan 
hayvanların çok 
azı sokağa uyum 
sağladığını ifade 
eden Acar, “Ülke 
mizde ne yazık ki 
hayvan haklan 
konusunda halen 
bir yasa çıkmaması 
ülkemizin bir 
eksikliğidir, hayvan
lara kötü muamele 
yapanlar kabahatler 
kanununa göre 
değil, normal şartlar 
da ceza alması 
gerekmektedir. 
Bizlerin hayvan

hakları konuşunda 
tavrı bellidir’’ diye 
konuştu.

SERTASLAN, 
MİNİK
DOSTLARIMIZA 
SAHİPÇIKACAĞIZ

CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Uğur Mehmet 
Sertaslan ise, 
“Maalesef Belediye 
m iz hayvan hakları 
konusunda Türki 
ye’nin çoğu beledi

yesinin gerisinde, 
Gemlik’te çoğu 
gönüllü belediye 
nin alması gerektiği 
yükü almış 
durumda biz 
bunu istemi 
yoruz. Önümüzdeki 
dönemde insanları 
mızın üstündeki 
bu yükü alacağız ve 
minik dostlanmıza 
yönelik projeleri 
mizle Gemlik’i bu 
konuda örnek 
hale getireceğiz. 
Minik dostlarımıza 
Gemlik Belediyesi’ 
nin sosyal demok 
rat yönetiminde 
sahip çıkacağız" 
dedi.
CHP yönetimi çevre 
de yaşayan yavru 
bir kediye sahip 
lenerek parti binâ 
sında bakımını 
üstlendi.
Minik kediye 
“Şero” adı verildi. 
Şero, CHP ilçe 
başkanlığının 
maskoto oldu.

Giresünlulâr Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Giresun kültürünü Gemlik’te yaşatacaklar

Ursa Beleılife’ılen, insaaı ınınıı teinin
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği 
tarafından ilçenin 
en büyük mahal
lelerinden biri olan 
Hamidiye Ma
hallesinde, 
Giresun Kültür 
Evi yaptırılacak. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin arsa tahsisinde 
bulunacağı Giresun 
Kültür Evi’nin 
içerisinde konferans 
salonu, atölye, çok 
amaçlı salon, din
lenme alanları ve 
yöresel ürün satış 
yeri’nin yanı sıra 
kına, kültürel 
etkinlikler ve taziye 
günlerinin de 
yapılacağı alanlar 
bulunacak.

Yöresel Mimari özel
liklere uygun olarak 
yapılacak Giresun 
Kültür Evi’nin 
memleketlerinden 
uzakta olan vatan 
daşların buluşacağı 
uğrak bir nokta 
haline geleceğini ve 

insanlar arasındaki 
paylaşımlara büyük 
katkı sunacağına 
inandığını ifade eden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
olarak birçok 
mahalleye, mahalle 

konakları 
kazandırdıklarını 
hatırlatarak, “Burada 
özellikle Karadeniz’
den Gemlik’imize 
göç etmiş insanların, 
faydalanabileceği 
sosyal tesis ve ma
halle konağı düşünü 

lüyor. Bununla 
ilgili Giresunlular 
Dernek Başkanı 
mızla ve yöneti 
miyle görüştük. 
Böyle bir plan no
tuyla güzel bir tesis 
yapılmasına imkân 
sağlanmış olacak.

Arsası belediyemiz 
de yapımında da 
Giresunlular Derneği 
tarafından karşıla 
nacak ” dedi.

PLAN
DEĞİŞİKLİĞİ 
MECLİSTEN 
GEÇTİ

Gemlik Belediye 
Meclisinin Ekim 
ayı olağan 
toplantısında 
verilen önergenin 
ardından, Gemlik’e, 
geçmişte Afyonka 
rahisar’da da bir 
örneği inşa edilen 
Giresun Kültür 
Evi kazandırılması 
önergesi oybirliği ile 
gündeme alındı.

jebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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FHI1ıiılMfflınıesMices»»Hleri’'ııeı»ııelitwtraswı
Aralarında Bursa'nın 
da bulunduğu çok 
sayıda ilde FETÖ 
operasyonu düzen
lendi. Gerçekleş tir- 
ilen operasyonlar 
neticesinde 11'i mu
vazzaf 12 asker ve 5 
avukat gözaltına 
âlındı.
İl Emniyet Müdür 
lüğü Terörle Mü
cadele Şubesi ekip
leri, FETÖ/PDY'ye 
yönelik Samsun, 
Ankara, İstanbul, 
Van, İzmir, Bitlis, 
Erzurum, Kayseri, 
Diyarbakır, Hakkari,,

Bursa, Adıyaman ve 
Tun celi'de ope 
rasyon düzenledi. 
Öperse—--ı^ trjah

rem imamlarla 
ankesörlü telefonlar 
aracılığıyla irtibat 
kurdukları belirlenen

Ve aralarında subay, 
astsubay ve uzman 
çavuşların bulundu 
ğu 11 asker ile mes

lekten istifa etmiş bir 
asker gözaltına 
alındı.
FETÖ'nün “hakim ve 
savcı çalışma ev- 
leri"ne yönelik 
soruşturma 
Tokat Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
yürütülen FETÖ/PDY 
soruşturmasında 
Bursah bir avukat 
gözaltına alındı. 
Tokat Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tarafından yürütülen 
SöfüŞtürma 
kapsamında 
Gaziantep, Bursa,

Siirt, İstanbul ve 
Ordu illerinde ikamet 
ettikleri öğrenilen 5 
avukat için arama ve 
gözaltı kararı 
çıkarıldı.
FETÖ/PDY'nin 
mahrem hakim ve 
savcı sınavlarına 
hazırlık çalışma ev
lerine yönelik 
soruşturması 
kapsamında 5 
avukat için arama ve 
gözaltı kararı alındı. 
Yapılan operasyonda 
Bursa'da bulunan bir 
avukat da gözaltına 
alındı.

Bursa'da
İnegöl ilçesinde 
Jandarmanın bir eve 
düzenlediği öpfe 
râsyöhdâ Roniâ 
döfiemihe ait Bronz 
lahit ele geçirildi. 
İl Jandarma 
Komutanlığı ve İne 
göl İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
İnegöl İlçesi kirsâl 
Kestanealanı Ma- 
hallesi'nde izinsiz 
kâzı yapıldığı 
bilgisine ulaştı. 
Harekete geçen 
ekipler, izinsiz kazı 
yaptığı öne sürülen 
U.G.'nin eVihe

Kiremit «iiklii TIB Uemilfll
İnegöl'de kontrolden 
çıkan kiremit 
yüklü TIR devrildi, 
sürücü ağır 
yaralandı. 
Ankara'dan 
yüklediği kiremitleri 
Bursa'ya götürmek 
üzere yola çıkan 
sürücü Mustafa 
Kozak (38), yöneti
mindeki 35 F 3989 
plakalı TIR ile 
seyir halindeyken, 
Mezit-7 mevkiinde 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Kontrolden 
çıkan TIR, bariyer
lere çarpıp yan 
yattı. Devrilen 
TIR'da sıkışan 
sürücü Kozak 
itfaiye ve çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından

operasyon düzen
ledi. Evin arka 

kurtarıldı.
Karayolu na bir 
şeridi dökülen 
tonlarca kiremitle 
kırmızıya bulandı. 
Mustafa Kozak acil

ırrrnra
bahçesinde bulunan 
inşaat temeli içinde 

servis ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
götürülerek tedavi 

tâîltâlârfa ğjçlen 
miş Roma donö 
mine ait yaklaşık 
500 kilo ağırlı 
ğında bronz 
lahit ele geçirildi. 
Evd<demermer 
mezar stöll, mermör 
kadın heykeli, bir 
ruhsatsız silah, bir 
av tüfeği ve çok 
sayıda fişek ele 
geçirildi. u.G. 
ğöZâftitia alındı. 
U.G.'nin İnegöl itçe 
Jandarma 
Komutanhğı'nda 
sorgusunun 
sürdüğü bildirildi.

kıskancını dehşeti!

İnegöl'de Selim Y. (25), kendisiyle aynı 
kadına aşık öldüğü öne sürülen Nejdet 
Çetin'i (48), bıçaklayarak öldürdü. 
Olay, saat 07.30 sıralarında İnegöl ilçesi 
Slnanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta mey
dana geldi. Aynı kadına aşık oldukları öne 
sürülen Nejdöt Çetin ile Selim Y. (25) 
arâsında sikan tartışma, kısa sürede kav
gaya dönüştü Kavga sırasında Selim Y. 
üzerindeki bıçağı çefcip Nejdet Çetin'i 3 
yerinden bıçakladı. Nejdet Çetin kanlar 
içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nejdet 
Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı.
Yapılan incelemenin ardından Çetin'in 
cansız bedelli, Bursa Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. Polis, kaçan Selim Y.'yi yakla 
şık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

altına alınırken 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Kaza ile alakalı 
soruşturma 
başlatıldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
Cemil Acar, hayvan haklan için şöyle 

konuştu:
“Ülkemizde ne yazık ki hayvan haklan 

konusunda halen bir yasa çıkmaması 
ülkemizin bir eksikliğidir, hayvanlara 
kötü muamele yapanlar kabahatler ka
nununa göre değil, normal şartlarda 
ceza alması gerekmektedir.”
Kısacası dünyada insanların hayvan

lara bakış açısı eskiler gibi değil.
UNESCO 1978 yılında Hayvan Hakları 

Bildirgesi yayınlayarak insanlığa bir
likte yaşadıkları hayvanların korun 
masıyla ilgi duyarlı olunmasını istedi.

İnsanoğlu yararlandığından beri çev 
resinde hep hayvanlar olmuş.

İnsanlar gibi düşünemeyen bu hay
vanlardan insanoğlu büyük oranda 
yararlanmıştır.

Kimi binek aracı olmuş hayatımızı 
kolaylaştırmış. Kiminin etinden, sütün
den, yağından, kemiğinden, tüyünden 
yararlanmışız.

Evcilleştirdikleriniz ile dost olmuşuz.
Evimizin, ailemizin bir parçası olmuş 

bu hayvanlar.
Ne var ki insanları katleden, insana 

değer vermeyenler hayvanlara nasıl 
değer verecekler.

Bnun bir eğitim sorunu olduğuna 
inanıyorum.

Eğitim sorununu çözmediğimiz süre 
ce ne insana, ne de hayvanlara değer 
veririz.
Birbirini boğazlayan bir dünyada İn 

san Haklarına saygı duymayan toplum
lar ve bireyler, hayvan haklarına mı 
duyarlı olacaklar.

Çok zor.
Bunlara karşın hayvanları seven ve 

koruyan büyük kitleler var.
Çok duyarlı insanlar var.
Onların çığlıkları yöneticiler duyduğu 

sürece, hayvanlara eziyet edenlerle il
gili yasalarda caydırıcı cezalar koya 
rak bunun önüne geçilebilir.

Sonun yalnız ceza ile çözülmez tabii 
herşeyden önce, yeryüzünde insanoğ 
Iundan başka yaşayan her Canlının 
yaşam hakkı olduğuna inanmamız ve 
onlara yardımcı olmamız gerekir.
Bunun için başta beslenme ve bannma 
sorunları çözülmelidir.

Gemlik Belediyesi yıllardır ilçemize 
bir modern Hayvan Barınağı yapmamış 
tır.

Refik Yılmaz göreve geldiği tarihte 
Engürücük Köyüne ait merada yapıla 
cak olan Hayvan Barınağı projesini 
iptal etmiş, Umurbey Belediyesinden 
kalan küçük bir barınakta bu hizmete 
devam edilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Adliye Mahallesin 
de 36 dönümlük bir hazine arazisinin 
Hayvan Barınağı yapılacağı söylense 
de, bu da lafta kalmıştır.

Kediler için birkaç bannak, kuşİM için 
sulak ve yem vermekle hayvanlan 
koruyandayız.

Gemlr Belediyesi bu konuda sınıfta 
kalmış*^' |

OlOLöraMf
4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü ile 
ilgili açıklama 
yapan Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, 
Gemlik ve bölgede 
hayvanları koruma 
ile ilgili yaptıkları 
çalışmalara da 
değindi. 
Dünyadaki 
yaşamımızı hayvan
larla paylaşmanın 
önemine değinen 
Zafer Işık;
"Hayvanları koru
mak ile ilgili 
toplumsal bilinci 
artırmak adına 
çalışma içindeyiz. 
Gemlik'te geçmiş 
dönemde ilçe 
başkanlığımızda 
adımları atmıştık.

Bu dönemde de 
İlçe Başkanlığımız, 
önemli çalışma 
larıyla hayvanlan 
koruma konusunda 
duyarlılık gösteri 
yor.

KIŞ AYLARINDA 
DAHA DİKKATLİ 
OLUNMALI
Yaz dönemlerinde,

hayvanların bes 
lenmesi ile ilgili ~ 
önemli problem 
yaşanmıyor. 
Bizi erin yapması 
gereken, kış 
dönemlerinde de 
hayvanlarımıza 
sahip çıkmaktır. 
Gemlik Belediyesi 
ile yaptığımız görüş 
mede, kış dönem-

lerinde hayvanların 
beslenmesi ile 
ilgili çalışmalar 
başlatmaya 
karar verdik.
Geçtiğimiz yıllarda 
yapılan besin 
desteğini, bu 
dönem biraz daha 
artıracak, hayvan 
lan gözeteceğiz. 
Dünyada etkin tür 
olan insanların 
duyarlılığı, ortak 
yaşama duyacağı 
saygının yanı 
sıra, koruyucu 
özelliği de olmalı. 
Bölgemizle bu 
lunan ilçe 
belediyeleri 
ile de görüşerek, 
farkh çalışmaların 
ilkadımlannı 
atacağız" dedi.

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu 5.Sınıf Öğrencilerinden Müftülüğe Ziyaret

İİİlllftlIlIllllBIllMMİlllllllif
Camiler haftası ne
deniyle, Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 5-C 
sınıfı öğrencileri 
camiler ile ilgili 
hazırlamış oldukları 
dövizlerle Gemlik 
İlçe Müftüsü Dr 
Mehmet Reşat Şav 
lı'yı ziyaret etti. 
Okul Müdürü Ali 
Bahadır ve 5-C 
sınıfı rehber öğret 
meni Mehmet Ali 
Pekcanlı, ders 
öğretmeni Ayşe 
Ezgütekin'le birlikte 
öğrencileri karşıla 
yan İlçe Dr. Müftüsü 
Mehmet Reşat Şavlı 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade 
çocuklara küçük 
yaşlardan itibaren 
cami sevgisini 
kazandırmanın çok

önemli olduğunu 
söyledi.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
ortaokul öğrencile 
rinin camiler 
haftası etkinlikleri 
kapsamında yapmış 
oldukları faaliyetleri 
takdir ettiğini ve 
çok önemsediğini 
vurgulayan İlçe 
Müftüsü Şavh, “Bu 
sene ‘Camiler ve 
Din Görevlileri 
Haftası’nı; ömür

lerini başkalarının 
iyiliği, yeryüzünün 
imar ve ıslahı için 
adayan gönül er
lerini, güzel ahlakın 
önderlerini, insanlı 
ğın yıldız şah 
siyetlerini daha 
yakından tanımaya 
ve anlamaya 
vesile kılmayı 
hedeflendi" dedi. 
Şavh, “Cami, Din 
görevlileri ve ce
maat toplumun 
ayrılmaz bir

bütünüdür.
İnsanı 
medenileştirecek 
şeylerin öğre 
tildiği en önemli 
yerdir camilerdir. 
Biz, bu güzel 
medeniyeti 
oluşturmaya cami 
lerden başladık. 
Çocuklarımızın 
küçük yaştan 
itibaren camilerle 
buluşması ve 
sevdirilmesi çok 
önemli.” dedi

KflŞCDC RCKUMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

GEMLİK’TE SPORTİF OLAYLAR
öğrencilerden 

önce bazı velileri bil
gilendirmek gerek. 
Bir haftada 168 saat 
var. Haftada 5 gün 
ikişer saat spor 
yapan bir çocuğun 
toplamda haftada 10 
saatini spora ayırır. 
Bazı velilerimize 
sorun çocuk spora 
gelirse derslerinden 
geri kahr.

Yapmayın ya Allah 
aşkına. Eğitimini 
aldığımız işimizi bize 
bırakın. 
Çocuklarımızı inter
netten, cep telefo
nundan, tv başında 
saatlerce zaman 
geçirmekten uzak 
tutun. Emin olun, 
spor yapmak ders
leri etkiler. Fakat 
olumlu etkiler.

Ayrıca özgüveni 
yüksek, sorgulayan, 
ruhsal, bedelsel 
güçlü bireyler 
yetiştirmek istiyor

sak spora, sanata, 
müziğe, tiyatroya, 
sosyal ve kültürel 
etkinliklere muhak 
kak yönlendirmek 
gerekir.

Ziya Selçuk Milli 
Eğitim Bakanı.

Sporun gençlerimi 
ze kazandırdıklarını 
iyi bilen bir Milli 
Eğitim Bakanımız. 
Şu an meclisimizde 
göreve getirildi. 
Eğitim camiasının 
içinden gelen ve 
oranın sorunlarını iyi 
bilen güzel bir insan. 
Sosyal aktivitelerin 
de çocuk gelişimin 
de ne kadar önemli 
olduğunu açıklıyor.

Gemlik’te U19 yaş 
ligi maçı oynanıyor. 
Gemlikspor, Orhan 
gazi Yeniköyspor 
arasında. Tribünler 
dolu ve çok öfkeli. 
Rakibe kötü 
tezaruhatlar var. 
Kısacası istenmeyen 

bir atmosfer. Spor 
yapan hiç kimse bu 
ortamı onaylamıyor, 

öğreniyoruz ki 
hafta arası Orhan 
gazi’de oynanan 
U19 Orhangazi 
Yeniköyspor, Gemlik 
Çotanakspor maçı 
bitiminde taraftarlar 
Çotanaksporlu 
sporcuların üzerine 
yürüyorlar. Onları 
darp ediyorlar. 
Çocuklar soyunma 
odasına zorlcaçı yor- 
lar. Birçok sporcu 
darbe alıyor. Buna 
karşılık üç gün sonra 
Yeniköy spor Gemlik 
spora geliyor. Sonuç 
tabi çok kötü.

Sosyal medyadan 
da karşılıklı kötü 
mesajlaşmalar. 
Görüyorsunuz seyir
cilerin yaptığına 
sporcular diyor ki 
bizim sporcular 
hiçbir münakaşamız 
olmadı. Ama sahada 

kötü muamele gören 
yine sporcular.

Ben 
Çotanaksporun bir 
sürü maçını seyret
tim. Hiçbir rakibe 
yanlış yapmadılar. 
Güzel güzel futbol 
oynamaya çalıştılar. 
Son oynadığımız 
Gemlikspor Çota 
nakspor maçında 
hakemler her iki 
takım sporcularına 
da teşekkür etti. 
Centilmenliklerinden 
dolayı takımları 
kutladı.

Seyircinin sebep 
olduğu yanlışlıklar 
çocuklarımızı olum
suz etkilemiş. Bursa 
da sporun merkezin
deki kişiler olayları 
yanlış 
değerlendiriyor. 
Faturayı Çotanak 
spora kesiyorlar. Bu 
çok yanlış bir du
rumdur. Orhangazi 
sahasında bu du
rumlar hep oluyor. 
Onların yaptıkları 
hep yanlarına kar 
kalıyor.

Oysa dürüst oyun 
kurallarında önce 
sporcuya daha 
sonra eğiticilere, yö
neticileri, organizas 
yona katkı sunan 
herkese (Hakem, göz 

lemci, saha 
görevlisi) son olarak 
ta tribünlere saygı 
duymak gerekir. 
Ama bu saygı 
karşılıklı olmalı. Tek 
taraflı olmamalı. 
Gelişmemiş toplum- 
larda maalesef bu 
düzenin bozuldu 
ğunu görüyoruz. U19 
yaş liginde Gemlik 
sporun önlenemez 
yükselişi devam 
ediyor. Şimdiye 
kadar oynadığı tüm 
maçları kazanan 
Gemlikspor en yakın 
rakibe dokuz puan 
fark atmış durumda. 
Maçların bitimine üç 
hafta kaldı. Gemlik
spor oynayacağı üç 
maçtan bir puan 
dahi alsa ligi 
şampiyon olarak 
tamamlamış olacak.

Çocuklarımız 
ayrıca üniversite 
sınavlarına 
hazırlanıyorlar. 
Büyük bir özveride 
bulunuyorlar. Ama 
maçlar^Ekim ayının 
ortasında tamam
lanacak. Hafta arası 
maçlarında bizlere 
gerekli desteği veren 
başta Milli Eğitim 
Müdürümüz Mehmet 
Duran ve okul 
müdürlerimize çok 

teşekkür ediyoruz.
Birinci amatör 

kümede ilçemizi 
temsil edecek olan 
Gemlikspor, Vefas- 
por, Çotanakspor ve 
Umurspor yeni se
zona ciddi bir 
şekilde 
hazırlanıyorlar. Dört 
takımımızında amacı 
süper amatöre 
çıkmak. Dileğimiz 
dört takımımızında 
başarılı bir sezon 
geçirmesi. Takımla 
rımızın hazırlık 
maçları görüntüleri 
çok güzel. Maçların 
başlamasına çok az 
kaldı. U19 lar bitince 
büyükler başlamış 
olacaklar.

Bu sene çok 
başarılı bir ekibimiz 
daha var. 
Gençlerbirliği U15 
takımımız. Yaptıkları 
tüm maçları 
kazandılar. Ligde 
lider dürümdalar. 
İçerde dışarda 
kazanıyorlar. Ciddi 
çalışmanın meyve 
sini topluyorlar. 
Geçen sezonda 
şampiyon olmuş 
lardı. Evlatlarımızı 
kutluyorum.

İnşallah, bu sene 
de şampiyon 
olacaklar.

Gemlik'te kazanan dostluk oldu
Gemlik Belediye- 
si’nin de destek 
verdiği Gemlik 
Sosyal Yaşamı 
Destekleme Derneği 
tarafından düzenle
nen ve Madde 
Bağımlılığına karşı 
çocukları ve gençleri 
spora teşvik etmeyi 
amaçlayan bir gös
teri maçı düzenlendi. 
Aralarında Bursa 
spor’un ve 
Galatasaray’ın eski 
futbolcularının da 
yer aldığı heyet ilk 
olarak Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
öğlen yemeğinde 
bir araya geldi. 
Ardından Umurbey 
Recep Tayyip 
Erdoğan Stadında 
Gemlik Veteran 
Futbolcuları ve 
Kamu Kurum Yöne 
ficilerinin oluşturdu 
ğu karma takım ile 
Galatasaray Veteran 
Takımı karşılaştı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe

Başkanı Yaşar 
İslam, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Şahme 
ran Çelenkoğlu, 
İlçe Liman Başkanı 
Asım Sulu, Sosyal 
Yaşamı Destekleme 
Demeği Başkanı 
Şükrü Devirenin 
yanı sıra Belediye- 
spor Başkanı Hulusi 
Gandar’ın da forma 
giydiği müsabakada, 
Galatasaray Veteran 
takımı Gemlik Karma 
sına karşı 4-1’lik 
skorla galip geldi. 
Tribünlerinde 
coşkulu 
tezahüratlarıyla 
destek verdiği mü
cadele sonunda 
kazanan dostluk 
oldu. Her iki takım 
oyuncularıda 
birbirlerini tebrik 
ederek hatıra 
fotoğrafları 
çektirdi. Ardından 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi 
Şah meran

Çelenkoğlu ve 
Sosyal Yaşamı 
Destekleme Derneği 
Başkanı Şükrü De

viren GalatasaraylI 
Sporcular Derneği 
Başkanı Levent 
Nazifoğlu’na plaket

takdim etti. Çekilen 
toplu fotoğraflarla 
birlikte etkinlik 
sona erdi.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin des 
tekleriyle düzenle
nen Çocuk Yetenek 
Şenliği'nde çocuklar 
kabiliyetlerini 
keşfedecek. Bursa, 
hafta sonu renkli bir 
faaliyete daha ev 
sahipliği yapacak. 
Büyükşehir Belediye 
si'nin destekleri ile 
ilk kez düzenlenen 
'Çocuk Yetenek

Şenliği', 6-7 Ekim'de 
Osmangazi Hipodro- 
mu'nda gerçekleştin 
lecek. Sevgi Uyu- 
maztürk ve Gamze 
Geylani'nin soysal 
sorumluluk projesin 
den yola çıkılarak 
hazırlanan şenliğe, 
geleceğin bilim 
adamlarını yetiştir 
mek adına proje
lendirilen Bursa 
Bilim ve Teknoloji

Çocuk Yetenek

Etkinlik Programı
Merkezi ile Bursa yesi'ne bağlı müze 
Büyükşehir Beledi ler de atölye çalış

maları Ve eğlenceli 
etkinliklerle katıla 
cak. Bursa'da ilk kez 
düzenlenecek şenlik 
ile çocuklar gönül
lerince eğlenecek, 
eğlenceli aktivitele 
rin yanı sıfa bilimsel 
atölye çalışmaları ile 
de kâbiliyetlerini 
keşfedecek. Tüm 
atölye çalışmaları ve 
etkinliklerin ücretsiz 
olacağı şenlikte,

mini konserler, 
söyleşiler ve renkli 
gösteriler 2 gün 
boyunca devam 
edecek. 2 yaş üstü 
çocukların ebeveyn
leri ile bütün faali 
yellere katılabileceği 
şenlik boyunca 4-12 
yaş grubundaki 
çocuklar için ise 
ücretsiz atölye 
çalışmaları 
gerçekleştirilecek.

Tefcstil seMniin geleceği konuşulacak
Bursa Uludağ Üniver 
sitesi'nin ev sahipli 
ğinde düzenlenen IV. 
Uluslararası Lif ve 
Polimer Araştırma 
lan Sempozyumu 
başladı. 4-5 Ekim 
tarihleri arasında 
devam edecek sem
pozyumda yerli ve 
yabancı bilim insan 
larının katılımı ile 
tekstil sektörünün 
geleceği 
konuşulacak.
Prof. Dr. Mete Cengiz 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen IV. 
Uluslararası Lif ve 
Polimer 
Araştırmaları Sem- 
pozyumu'na yurt 
dışından ve 
Türkiye'nin farklı 
üniversitelerinden 
yaklaşık 100 bilim 
insanı katılıyor. 30 
farklı konu başlı 
ğında sunumların 
yapılacağı sem
pozyumun açılış 
törenine BUU Rek
törü Prof. Dr. Yusuf

Ulcay, ÖSYM eski 
başkanı ve İTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Demir, BUÜ 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aslı Hock- 
enberger, BUTEKOM 
temsilcileri, 
akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Potansiyelimizi 
katma değere 
dönüştürmeliyiz 
Sempozyumda 
konuşan BUÜ Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Türkiye'nin 
ekonomik olarak 
daha yukarıya 

çıkmasının temel 
gereksinimlerinden 
birisinin bilgi üret
mek ve ekonomik 
değere dönüştürmek 
olduğunun altını 
çizdi. Türkiye'nin 
2023 hedeflerine 
ulaşabilmek adına 
ciddi yatırımlar ve 
projeler gerçekleş 
tirmesine rağmen 
orta gelir tuzağına 
yakalanmış olduğu 
na işaret eden Rek
tör Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay; "Fason üre
timle gelebileceğimiz 
en üst noktaya

ulaştık. Cumhur! 
yetimizin iuu. yılında 
hedeflediğimiz ihra
cat ve milli gelir 
hedeflerine ulaşmak 
istiyorsak, daha çok 
bilgi ve teknoloji 
üreten bir ülke ha
line gelmeliyiz. Ar- 
Ge ve inovasyon ise 
iki stratejik değer 
olarak ekonomik 
büyümenin, toplum
sal gelişimin ve 
yaşam kalitesini yük
seltmenin en önemli 
aracıdır. Bu noktada, 
mevcut sektörlerde 
orta-ileri ve yüksek 

teknolojili üretime 
geçişin yanı sıra, 
güçlü sanayi alan 
larımızm potansiye 
lini savunma ve 
uzay-'navacılık sana 
yi, raylı sistemeier, 
meF.atrönî’k, biote- 
knoloji ve yazılım 
gibi stratejik alan
larda da katma değe 
re dönüştürmeliyiz. 
Uluslararası reka
bette üniversiteler
im/zı daha da öne 
çıkarmak için bilimin 
ekonomik değere ve 
toplumsal faydaya 
dönüşme sini kap- 
sayan '3. Nesil 
Üniversite* aşaması 
esas "Hedefimiz 
olmalıdır" dedi.
Sempozyum Organi
zasyon Komitesi Eş- 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Demir ise konuşma 
sında bugüne kadar 
yılda bir kez düzen
ledikleri programı, 
Uludağ Üniversitesi, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile

SüTEKOM'un 
katkıları sayesinde 
yıl içerisinde 2 kez 
düzenlemeye kâtfâr 
verdikte, ini belirtti. 
Türkiye'den ve yurt 
dışından değerli 
akademisyenlerin 
etkinliğe destek 
verdiklerini kayde
den Rrof. Dr. Ali 
Demir; "Kısa bir 
hazırlık süreci 
geçirmemize 
rağmen, çok güzel 
geri dönüşler aldık. 
İki gün sürecek sem
pozyumda 3t)'u 
geçkin bildiri sunula
cak. Bir yılda ikinci 
kez düzenlenmiş 
olmasına rağmen 
böylesine bir ilgi 
gösterilmesi blzleri 
daha da cesaret 
lendirdi. Emeği olan 
ve destek veren 
herkese bir kez daha 
teşekkür ediyor, or
ganizasyonumuzun 
hayırlı olmasını 
diliyorum" diye 
konuştu

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIL IK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

«U* A

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kiralara yanılacak zam oranı belli oldu
ÜFE'nin 12 aylık 
ortalaması baz 
alınarak belirlen
mesi kararlaştırılan 
kira artışları, 
açıklanan enflasyon 
rakamları sonrası 
yüzde 21,36 olarak 
belirlendi. 
Sözleşmesi bu ay 
bitecek kiracılar 
yüzde 21,36'^la 
kontratlarını ye
nileyecek.
Yapılan düzenleme 
ile kira zam 
oranlarının belirlen
mesinde artık TÜFE 
yerine ÜFE'nin 12 
aylık ortalaması baz 
alınması 
kararlaştırılmıştı. 
Dün açıklanan Eylül 
ayı enflasyon 
rakamına göre

ÜFE'Hlh j2 aylık 
ortalaması yüzde 
21,36 olarak belir
lendi. Buna göre bu 
ay sözleşmesi biten 
kiracılar yüzde 
21,36 oranıyla 
kontratlarını ye
nileyecek.

ÜFE'YE BAKILIYOR 
Posta'da yer alan 
habere göre, kiraya 
yapılacak zahitnıh 
yasal bir sınırı var 
ve bu sınır 1 Tem
muz 2012'de çıkan 
yeni Borçlar Ka
nunu İle belirlenmiş 
durumda. Taraflar 
anlaşsa da zam bu 
sınırı aşamaz.
Borçlar Kanunu'nun 
344'üncü mad
desinde konut için

kira artışının, İsta
tistik Kurumu'huh 
(TÜİK) açıkladığı 
Üretici Fiyat Endek- 
si'ne (ÜFE) göre 
yapılacağı belir
tiliyor. ÜFE, Hfif ay 
açıklanan enflas 
yonla karıştırıl 
mamalı. En çok

yanlış bu konuda 
yapılıyor.

12 AYLIK
ORTALÂMÂ
ALINACAK
ÜFE'ye bakarken 
aylik Y6ya yıllık 
orana değil, 12 aylık 
ortalamaya

bakılacak. Bu 
rakam da dün 
yüzde 21,36 olarak 
açıklandı. 
Sözleşmesi bu ay 
bitecek olanlar 
yüzde 21.36'yla ye
nileyecek. 1000 
liralık kira 1213 lira 
olacak. Yıllıkta ek 

maliyet 2556 lira. Bu 
tavan fiyat.

TÜFE'YE GÖRE 
ARTIŞ OLASAYDI 
YÜZDE 13,75 
OLACAKTI 
Yeni Ekonomi 
Programı'nda 
(YEP), kira artışı 
nın ÜFE yerine 
TÜFE'ye 
endeksleneceği 
yer almıştı. TÜFE'ye 
göre kira artışı 
uygulaması 
başlamış olsaydı 
artış yüzde 13.75 
oranında kalacaktı. 
Borçlar Kanunu'n- 
daki kira artış 
maddesinin 
uygulanması iş yer
leri için 2020 yılında 
yürürlüğe girecek.

Emeklinin ocak anım ne kadar olacak?
Yıllık enflasyon YEP 
hedefine üyuniiü 
olarak yüzde 20.8 âh 
tarsa, yılbaşında 
memur ve memur 
emeklilerinin maaşı 
na yüzde 11.15 
oranında zam yapıla 
çaktı. Fakat şimdi 
den Eylül ayında 
yıllık enflasyon 
yüzde 24.52 oldu. 
En düşük memur 
maaşının zammı 349 
TL'den fazla olacak. 
Yeni Ekonomi 
Programı'nda olarak yüzde 7.15

açıklanan enflasyon 
hedef tutarı ve yıllık

memur emeklileri 
201 d yil başında

enflasyon yüzde 20.8 yüzde 4 zamma ek
olursa memur ve

daha zam alacaktı. 
Fakat şimdiden yıllık 
enflasyon eylül 
ayında yüzde 
24.52 oldu.
YEP ile uyumlu yıl 
sonu rakamı gelirse 
memur maaşları 
toplamda yüzde 
11.15 oranında 
zamlanmış olacaktı. 
Enflasyon farkı 
zammıyla birlikte 
ocak ayında en 
düşük memur 
emeklisi maaşına 
239 TL zam 

yapılacak ve 2.389 
TL'ye yükseltilecekti. 
Zam miktarı görev ve 
kıdeme göre 239 TL 
ila 1.354 TL arasında 
değişecekti. Çalışan 
memurlar içinse 
minimum enflasyon 
farkı zammı 349 TL 
olacak. Ve en düşük 
memur maaşı 3.133 
TL'den 3.482 TL'ye 
çıkacaktı.
3 Ocak tarihinde, 
sayıları 36 bini bulan 
malul ve vazife 
malulü İle 678 bin 

memur anne- 
babası veya 
eşinden aylık 
alanların maaşı da 
artacak. Memur 
maaşlanna tem
muzda yüzde 8 65 
oranında zam 
yapılmıştı. Bu zam 
sonrası en düşük 
memur emeklisinin 
maaşı 2 149 TL'ye, 
en düşük memur 
maaşı ise aile 
yardımı dahil 
3.133TL'ye 
yükselmişti.
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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

Bursa Bölge Mahkemesi Gemlik Atatürk Kordonunda bir çay bahçesinde işlenen cinayet davasında, 
ölen şahsın önce silahı çektiği için cinayeti işleyen Alaattin Köse’yi meşru müdafaadan berat ettirdi.

Cinayet sanığınaMesıu Hiiılalaaılan" beraat
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yerleşkede AKP Gençlik Kolları...
Uludağ Üniversitesine bağlı Gemlik 

Sunğipek Yerleşkesi’ndeki Hukuk 
Fakültesi ve Yüksek okullarda eğitim 
öğretim yılı başladı.
Açılış günü okul önüne gittiğimde 

Yerleşkenin giriş kapısı önünde 3-4 
gencin kurduğu bir stant dikkatimi 
çekti.
Araç içinden Yurtlara öğrenci kaydı 

yapıldığını düşünerek fazla önemse 
medim. Bir başka gidişimde ise stan 
dı Yerleşke içinde gördüm. Dev.4’de

2016 yılında Ka 
sim ayında Ata 
türk Kordonunda 
bir çay bahçesin 
de meydana gelen 
olayda birlikte 
hafriyat işi yaptık 
lan eski ortağının 
babası Muzaffer 
Dedemen'i (56) 
öldürdüğü iddia 
sıyla toplam 13 
yıl 4 ay hapis 
cezasına çarptın 
lan Alaattin Kö 
se'nin (43) avu 
katları kararı tem 
yiz etti. Bursa 
Bölge Mahkeme 
si 1'inci Ceza 
Dairesi, olayda 
meşru müdafaa 
şartları oluştuğu 
nu belirterek,

Köse'nin beraa- 
tine karar verdi. 
Geçtiğimiz hafta 
cuma günü 
görülen dava 
sonuçlandı. 
Olayda, bir süre 
birlikte hafriyat 
döküm işi yapıp, 
ayrılma kararı 
alan Alaattin 
Köse ile Serkan 
Dedemen, konu 
şup anlaşmak 
için bir çay bah 
çesinde buluştu 
lar. Burada, taraf 
lar arasında çı 
kan küfürlü tar 
tışma, kısa süre 
de silahlı kav
gaya dönüştü. 
Serkan Dede
men'in yanın 

da ki babası 
Muzaffer Dede 
men, tabanca 
sini çıkarıp Ala 
attin Köse'ye 
ateş etti. Yara 
lan an Köşe'nin 
de silahıyla karşı 
hk vermesiyle 
evli ve 2 çocuk 
babası Muzaffer 
Dedemen olay 
yerinde yaşamı 
nı yitirdi. Has
taneye kaldırılan 
Köse, tedavisi 
nin ardından tu
tuklanarak Bur 
sa E Tipi Ceza 
evi'ne konuldu. 
Bursa 1'inçi Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde, hakkında 
'kasten adam 

öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan 
Alaattin Köse, 
'ruhsatsız silah 
taşımak'tan 
10 ay, 'adam 
öldürmek'ten 
12 yıl 6 ay 
hapis ceza 
sına çarptırıldı. 
Toplam 13 yıl 
4 ay hapis ceza 
sına mahkum 
olan Köse'nin 
avukatları 
temyiz için 
Bursa Bölge 
Mahkemesi'ne 
başvuruda 
bulundu.
Devamı 
sayfa 4’de

# Merkez: Dr Ziya Kay!Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
«Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GENLİK

□ +90 532414 3628 
+90 224 512 22 39
+902245122238
+90 850 304 22 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASISİGORTACILIK

erdogansaglik@hotmaii.com

■ GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

\ SAĞLIK
JL • İDRAR TAHLİLİ 

«KANTAHÜlj 
«RÖNTGEN ;

. Lv 2 «UITRASÖN ■■.
«t A< 9 UCUZ M AMA

? ■ «KISIRLAŞTIRMA 
HANVET ®OPERASYONLAR 

CLINIG wwiidnvetclinic.com 
fihanvetclinicgemlik @ hanvetvetermerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 02245135182 GEMLİK

iak.com.tr
http://www.gcinlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmaii.com
wwiidnvetclinic.com
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Atatürk Parkı kenarındaki bakımsız çeşme Kemal Akıt tarafından yaptırılıyor

Mim Mııi Çeşmesi yapımı başladı
1973-1980 yılları 
arasında iki dönem 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı yapmış 
olan merhum İbra 
him Akıt anısına 
iskele Caddesi Ata 
türk Parkı’nın köşe 
sine yaptırılan 
Hayrat Çeşmesi 
yenileniyor.
Gemliklilerin Bursa 
ya gidiş gelişinin 
merkezi olan halk 
otobüslerinin 
kalktığı yerin 
hemen yanında 
olan ve vatan 
daşlar tarafından 
çok kullanılan 
İbrahim Akıt 
Çeşmesi, ilgisiz 
lik ve bakımsızlık 
nedeniyle 
mermerleri dökül 
müş, çeşmeleri 
bozulmuş bir 
şekilde aylarca 
kullanıldı.

Gazetemizin konu 
yu sık sık günde 
me taşıması 
sonucu, Çeşme 
Belediye tarafın 
dan yenilenmeme 
si üzerine, merhum 
Belediye Başkanı

İbrahim Akıt’ın 
oğlu eski 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt 
tarafından 
yenilenmesine 
karar veril 
mişti.

Yeni yapılacak 
çeşmenin projesi 
Gemlikli ünlü 
Mimar Haşan 
Sözüneri tarafın 
dan çizildi ve 
çeşmenin yapıl 
süreci başlatıldı.

YERİ 
DEĞİŞTİRİLDİ 
Beyaz mermerden 
yapılacak olan 
İbrahim Akıt 
Çeşmesinin 
park kenarın 
daki yoğun insan 

trafiği nede 
niyle Halk 
Otobüslerinin sıra 
bekleme yerinin 
yanındaki 
park giriş kapısı 
önünde yapımına 
başlandı.

AKP Gençlik kollarının kuruluşu olan UNİAK Uludağ Üniversite içinide stand açıp gençleri kazanmaya çalışıyor

AK Gençler Yerleşke içinde siyaset iiapıııor
AKP Gençlik 
Kollarının 
oluşturduğu 
Üniversite Birimi 
UNİAK, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
kampüsü içinde 
siyasi faaliyet 
yürütüyor.
AKP Gençlik Kolları 
na genç üniversiteli 
leri kazandırmak 
için kurulan UNİAK, 
geçtiğimiz hafta 
başında kapılarını 
öğrencilere açan 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sungipek 
Yerleşkesini 
girişinde stand 
açarak, üniversiteli 
gençlere yardımcı 
olmak amacıyla 
kayıtlar yapmaya 
başladı.
AKP, Yerleşke’de 
gençlik kollarına 

eleman 
kazandırıyor. 
Yerleşke dışında 
bir iki gün stand 
açan UNİAK’ın 
Gemlik kolu, daha 
sonra Yerleşke 
içine girerek 
lise ve yüksek 
okul öğrencilerinin 
geçiş alanının 
nokta yerinde 
çalışmalarını 
yürütmeye başladı. 
Stantta görüştü 
ğümüz görevli 
gençler, yüksek 
öğrenim gören 
gençlerin 
sorunlarını dinleme 
ve çözmek için 
onlara yardımcı 
olduklarını belirtir
lerken, ÜNİAK’ın 
açılımı Üniversiteli 
AK Gençlik olan hu 
kuruluş, AKP'ye

üniversiteli 
gençlik 
kazandırmak için 
kuruldu.
ÜNİAK üniversiteli 
gençlere destek 
olmak amacıyla 
yaklaşarak, onları 
AKP’li yapıp 
üniversiteli gençlik 

yetiştirmeyi 
amaçlıyor. 
Antalya da yapılan 
6. dönem Üni 
versiteler 
Başkanlar) İstişare 
toplantısında 
konuşan Genel 
Merkez Üniver
siteler Başkanı

Vahit Atan, 
ÜNİAK’ı şöyle 
tanımlamıştı: 
"Ahlaklı, dürüst, 
örnek genç profili 
oluşturmalıyız, sıkı 
ve disiplinli çalışma 
hyız ki AK Parti 
Gençlik Kollarının 
itibarı yükselsin.

2023, 2053 ve 
2071 bizim 
imtihan yıllanınız. 
Temel hedeflere 
doğru hep 
beraber 
koşturacağız." 
UNİAK Gemlik 
AK Parti Gençlik 
Kolları Ünitesite 
Birimi öğrencileri 
yerleşke içinde 
açtıkları standa 
gazetemize 
yaptıkları açıklama 
da, Kaymakamlık 
ve Belediye Başkan 
hğı’ndan izinli, 
devlet destekli bir 
etkinlik yürüttük
lerini söylediler. 
Üniversite 
Rektörlüğünden 
izin alıp almadıkla 
rını sorduğumuzda 
ise sorumuz ise 
yanıtsız kaldı.

F^ebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Pompalı lüfefcle kursun yagdırflılar!
Bursa'da 2 kişi, 
aralarında husumet 
bulunan kişilerin 
evlerine kullandıkları 
otomobilin 
camından ateş açtı. 
Olayda ölen ya da 
yaralanan olmaz 
ken, polis şüphelileri 
kısa süre sonra 
yakaladı.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi

Arabayatağı Mahalle
sinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
otomobil ile seyir 
halinde olan F.D. ile 
E.D., aralarında 
husumet bulunan 
T.G.'nin evinin önüne 
geldikleri sırada oto
mobilin camından 
çıkardıkları pompalı 
tüfekler ile eve 
doğru ateş açarak 

kaçtı. Evin 
duvarlarının isabet 
aldığı olayda 
yaralanan olmadı. 
Bölgeye çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi. 2 şüpheli, 
Yıldırım Suç 
önleme ve 
Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından kısa 
sürede yakalandı.

Kendisiniateseverdi
İnegöl de Ahmet 
Türkel Çevre yolu 
üzerinde meydana 
gelen kazada otomo
bilin çarptığı 3 
koyun telef oldu. 
Kaza sonucunda 
otomobilde maddi 
hasar meydana 
geldi.
Edinilen bilgilere 
göre; Ahmet Türkel 
çevre yolu üzeri 
Isaören kavşağından 
Hocaköy kavşağı is
tikametine seyir 
halinde olan Mah

Bursa'ia 13 ton Mıia el kondı
Av yasağının kalktığı 
1 Eylül'den itibaren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hikmet 
Şahin Kent Hali'nde 
su ürünleri denetim
lerini aralıksız 
sürdüren Tarım A.Ş. 
ekipleri, bu güne 
kadar asgari 
avlanma 
boyutlarının altında 
olan ve halk sağlığı 
için tehdit oluşturan 
toplam 13 bin 393 
kilo balığa el koydu. 
Av yasağının 
kalkmasıyla birlikte 
Hikmet Şahin Kent 
Hali'ndeki Balık 
Hali'nde başlayan 
hareketlilik devam 
ediyor. Kent halinin 
işletimini yapan 
Tarım A.Ş. ekipleri, 
bir taraftan balıkçıla 
rın avlanma kuralları 
na uymalarını 
sağlamak, diğer 
taraftan da halk

sağlığını tehdit eden 
unsurları ortadan 
kaldırmak amacıyla 
denetimleri aralıksız 
sürdürüyor. Tarım 
A.Ş. Su Ürünleri Biri 
mi tarafından önceki 
gün yapılan dene
timlerde avlanması 
yasak tür olan 80 

kilo ağırlığındaki 1 
adet orkinos 
balığına el konuldu. 
Bu arada avlanma 
sezonunun başladığı 
1 Eylül tarihinden bu 
yana el konulan 
balık miktarı 13 bin 
393 kiloya ulaştı. Bu 
balıklardan, insan 

mut D. Yönetimin
deki 16 AGH 55 
plakalı otomobil, Ho
caköy kavşağı 
mevkiinde aniden 
yola fırlayan sürüye 
daldı, kaza sonu
cunda yaklaşık 15 
küçükbaş hayvanın 
bulunduğu sürüden 
3 küçükbaş hayvan 
telef olurken, araçta 
maddi hasar mey
dana geldi. Olayı 
fark etmeden yoluna 
devam eden çoban 
aranıyor.

İnegöl ilçesinde daha önce de birçok kez 
ıVTunaTa ıVal'Ki'şan Mustâfa A. (46), üzerine 
benzin döküp kendisini ateşe verdi. Ağır 
yaralanan Mustafa A.'nın sağlık durumu
nun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl 
ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle 
hükmet konağı yakınlarındaki bir noktaya 
gelen Mustafa A., yanında getirdiği bir şişe 
benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe 
verdi. Alevler içerisinde kalan Mustafa 
A.'yı saran alevler, kaymakam lojmanında 
görevli polis memuru tarafından 
söndürüldü. Ağır yaralan Mustafa A., 
çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müda
halesinin ardından da Mustafa A., Derince 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünite- 
si'ne sevk edildi. Daha önce de bir çok kez 
intihar girişiminde bulunan Mustafa A.'nın 
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu 
belirtildi.

tüketimi ve sanayi 
hammaddesi olarak 
kullanılmasında 
sakınca olduğu 
yönünde rapor veri 
len 9 bin 825 kilosu 
imha edilirken, kalan 
2 bin 568 kilosu ise 
kamu kuramlarına 
sevk edildi.

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

_ UYGUN FİYATLARLA . 
GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



8 Ekim 2018 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yerleskede AKP Gençlik Kollan
Bu kez aracımdan inerek, stanttaki 

gençlerle konuştum.
Stantta biri bayan, 4 ü erkek, 5 öğren ci 

sandığım gençler vardı.
Bana Üniversite ve Yüksek okulu de 

vam eden öğrencilerin sorunlarını din
lediklerini, onların sorunları çözmek ve 
yardımcı olmak için stand açtıklarını, 
aynca, Kaymakamlık ve Belediye Baş 
kanlığının da bu konuda bilgisi olduğu 
nu, devlet destekli bir proje olduğu ifade 
edildi.

Daha önce Yerieşke girişi dışında 
gördüğüm standın üzerinde “Kampüsü 
müze Hoşgeldiniz” yazıyordu. Bir de 
UNİAK yazısı vardı.
İş yerime gittiğimde bilgisayarımın 

başına geçtim, ÜNİAK’ın ne olduğunu 
Google babaya sordum.
Birçok açıklama çıktı karşıma.
Kızacası UNİAK Ak Parti Gençlik Kolla 

nnca üniversite gençliğini kazanmak 
için oluşturulan bir birim olduğunu 
öğrendim. Parti teşkilatları gençlik 
kollarına Genel Merkezden gelen emirle 
Üniversite gençliğine destek görün
tüsüyle AKP gençlik kollarına üye 
kazandırmayı amaçlıyorlar.

Zaten ÜNİAK’ın açılımı da “Üniversiteli 
AK Gençlik’’'olan bu kuruluş, AKP*ye 
üniversiteli gençlik kazandırmak için 
kurulmuş. Onların sorunlarına destek 
için yerleşkenin sınırları içinde stant 
açmış.

Başta bir kuruluş böyle bir girişimde 
bulunmuyor.

Bu gençleri Yerieşke içine çalışma 
yapmalarına kim izin verdi?

Bu işlem tamamen bir siyasi faaliyettir.
Partilerin gençlik kollan üniversiteli 

gençlikle buluşmak istiyorsa, bunu 
farklı kulvarlarda yapmalı.

Her siyasi parti doğal olarak gençlik 
oluşumunu büyütmek ister.

Ama bunu Üniversite içinde yapmaz.
AKP’li gençler yüksek okul ve Hukuk 

Fakültesine başlayan öğrencilere des 
tek olmak istiyorlarsa bunu Yerieşke 
dışında yapmalılar.

Aynı işi muhalefet partileri CHP, MHP, 
SP veya HDP’li gençler yapmak istese 
Yerieşke içine sokarlar mı?
AKP gençliği Üniversite içinde örgüt 

lenmek istiyor. Bunun da yolu iletişim 
yolu, destek, yardım, ihtiyaç giderme 
gibi yöntemlerdir.

FETÖ’cüler de bu işi sınav sonuçları 
açıklandığında, kazanan öğrencilerin ad 
lannı ve adreslerini temin ederek onlara 
ellerini uzatırlardı. Başta dışarıdan gelen 
öğrencilerin barınma sorununu çözmek 
için kurdukları yurtlara çekerek, orada 
beyin yıkarlardı.

Aynı işi şimdi de AKP ve yandaş 
dernekleri yapıyor. Örneğin bu yıl MTTB 
eski İlim Yayma Cemiyetinin bulunduğu 
binayı yurda çevirdi. Bekçelerin evinin 
işletmek de onlara verilmişti. Kimseyi 
kandırman, gençliğin üzerinden el
lerinizi kin.______ __________________

İlçemizin 
Cumhuriyet dönemi 
ilk belediye başkanı 
olan Dr. Ziya 
Kaya’nın Av. Ali 
Aksoy Caddesi, 
Bekar Yokuşundaki 
evi bakımsızlıktan 
yıkılmak üzere.. 
Tarihi kişiliği yanın 
da edebiyatçı, dok
tor ve sayasetçi 
olan Dr. Ziya Kaya, 
DP Parti kurulma 
sından sonra ilçe 
başkanlığı yaptı ve 
belediye başkanı 
seçildi. 1953 yılına 
ölümüne kadar 
Belediye 
başkanlığı yaptı. 
Dr. Ziya Kaya 
serbest hekim 
olarak çalıştığı 
dönemde fakirleri

ücretsiz tedavi eczaneden alıp
ettirip ilaçlarını dağıttığı için “Fakir

Babası” olarak 
tanındı.
Yaşamının büyük 
bölümü geçirdiği 
evi ölümünden 
sonra çocuk 
larına kaldı.
Bugün oğluna 
kalan evi yıllardır 
bakılmadığı için 
çatı katından 
itibaren yıkılmaya 
başladı.
Tüm uyanlara 
karşın, Dr. Ziya 
Kaya’nın evi kamu 
taştırılarak bir müze 
haline getirilemedi. 
Bir OsmanlI türk 
mimarisinin özgün 
yapısı olan ilçemi 
zin ender ayakta 
kalan Dr. Ziya Kaya 
evinin korumaya 
alınması isteniyor.

MıHiısıııfcHiiiliW
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Akreditasyon 
İzleme Komitesi 
Ekim 2018 Toplan 
tısı Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir başkanlı 
ğında, Yönetim Ku
rulu Üyesi Fatih 
Buluk, Meclis Üyesi 
Mahmut Kamil 
Solaksubaşı, Genel

Sekreter Agah 
Arda, Genel Sekre 
ter Yardımcısı Emre 
Gemicioğlu ve Akre

ditasyon Sorum
lusu Pınar Akın’ın 
katılımı ile yapıldı. 
Toplantı,Yönetim

Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir’in 
açılış konuşmasıyla 
başladı. Toplantıda, 
2018-2021 Yıllarına 
ait Stratejik Plan 
çalışmalarına 
başlandı. Stratejik 
plan çalışmaları 
kapsamında 4 yıllık 
İş Planlan, misyon, 
vizyon ve Oda çalış 
maları ele alındı

1. sayfadan 
devam

Bursa Bölge 
Mahkemesi 
1'inci Ceza Daire- 
si'nce ele alınan 
dosyada görüşü 
nü açıklayan 
Cumhuriyet 
Savcısı Ali

Öksüz, "Sanık 
olay yerine 
silahla gelmiş 
olmakla beraber 
dosya kapsa 
mında ilk silahı 
çekenin ve 
ateşleyenin 
maktul olduğu 
anlaşılmış, 
devamında da

her iki tarafın 
birbirlerine yöne
lik yaptıkları atış 
sayısına ve isabet 
derecesine göre 
sanığın atılı 
öldürme suçunu 
yasal savunma 
sınırları 
içerisinde 
gerçekleştiği

kanaatine 
varılmıştır" dedi. 
1'inci Ceza 
Dairesi heyeti, 
Mahkeme heyeti, 
olayda meşru 
müdafaa şartları 
oluştuğundan 
sanık Alaattin 
Köse'nin beraa- 
tine karar verdi.

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri A 36601 - 36650 sıra numaralı 
1 cilt faturam kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
SADULLAH BAYRAK (BAYRAK NAKLİYAT)
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BursalI tekstil firmalarından ABD'nin önemii fuarına milli kanlım
ABD'nin en önemli 
fuar 
organizasyonlarında 
n LA Textile Show'a 
milli katilım orgâni- 
zasyonu düzenleyen 
Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği 
(UTİB), burada 
"Türkiye Tanıtım 
Standi" etkinliği 
gerçekleştirdi. 
Birlikten yapılan 
açıklamaya göre, 
Türk tekstil sektörü, 
Los Angeles'ta 3-5 
Ekim'de düzenlenen 
LA Textile Shovv'a 
katıldı.
Dünyanın dört bir 
yanından sektör pro
fesyonellerini bir 
araya getiren fuarda, 
UTİB tarafından milli 
katılım organizas 

yohü ve "Türkiye 
Tanıtım Standi" 
etkinliği düzenlendi. 
Giyimlik kumaş ve 
aksesuar üreticiler
ine yönelik düzeriiö- 
nen fuara katılan 
Türk tekstil sek
törünün önde gelen 
14 firması, burada 
ürühlerini çeşitli 
ülkelerden gelen 
tekstilcilere tanıtma 
fırsatı buldu.
'‘Dünyaca bilinen 
bütün markalara 
satışlarımız var" 
Açıklamada değer 
lendirmelerine yer 
verilen UTİB Yöne- 
tim Kurulu Başkanı 
Pınar Taşdelen 
Engin, fuara katılan 
firmaların LA Textile 
Shovv'dan mutlu

döndüklerini belirtti. 
Fuatda, dünyanın 
dört bir yanından 
gelen iş insanları, . 
tasarımcı ve üretici
lerini Türkiye'nin 
tasarım gücü, sıfır 
problem tetnelüide 
sürdürdüğü üretim 

ve servis kalitesi ile 
tanıştırdıklarını ak- 
tarah İfiğlh) "Yüksek 
ihracat performansı 
ve pazar pöfâiîsiyo- 
line sahip Türkiye 
tekstil sektöründe 
dünyanın en güçlü 
piyasa paylarından

birine sahip. Dünya 
pazarındaki bu 
yerimizi korumak 
İçin Türk tekstil 
sektörü olarak 
moda, tasarım, 
Af«Ge konusunda 
dünyada pek çok 
ülkenin takibin

deyiz. Küresel 
tekstil trendle 
rinin belirlenmesi 
konusunda da 
Türkiye öne 
çıkan ülkeler 
arasında yer 
alıyor." ifadesini 
kullandı.

Yurtdısına en sok o ürünü sattık!
Türkiye'nin ocak- 
eylül döneminde yaş 
meyve ve sebze 
ihracatı 1,5 milyar 
doları aşarken, top 
lam ihracatın yüzde 
14'ünü domates 
ihracatı oluşturdu. 
Türkiye'nin yılın 9 

ayındaki yaş meyve 
ve sebze ihracatı 1,5 
milyar dölân aşar 
ken, ürün bazında 
yurt dışına en çok 
domates gönderildi. 
Türkiye Yaş Meyve 
Sebze İhracatçı Bir
likleri verilerinden

yaptığı derlemeye 
göre, 2018 yılı ocak

eylüldöhemindö 
yaklaşık 646 milyon 
doları taze meyve, 
465 milyon doları 
hâröhCİye V© 423 
doları da taze sebze 
olmak üzere toplam

1,53 milyar dölâf 
değerinde yaş mey 

Ve sebze ihracatı 
yâptl. İhracât göçen 
yılın aynı dönemine 
göte yüzde 17 arttı. 
2017 yilinin Ö âyında 
1,3 milyar dolarlık 
yaş meyve ve sebze 

ihracatı gerçekleş 
tîrilffîişti, Ürün 
bazında incelen 
diğinde değer olarak 
efl fazla ihracat do
mateste yapıldı.
Domatesi sırasıyla 
liffion, kiraz-vişne, 
mandarin, portakal, 

biber, şeftali, üzüm, 
elma ve greyfurt 
takip etti. Nar, kayısı, 
incir, kabak, çilek, 
hıyar-kornişon, erik, 
karpuz, armut ve 
patates de ihracat 
değeri olan ürünler 
olarak sıralandı.

Saadetten itfaîww zâıaret
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Teşkilatı, 
Gemlik İtfaiyesi 
çalışanlarını 
ziyaret etti. 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Ömer Tuncal 
Kınık, Hamza Aygün, 
Cihangir Dinç, 
Gökay Topaloğlu ve 
Özkan Uğur ile bir
likte Gemlik itfaiye 
sindeki görevli it
faiyecilerin misafiri 
oldular.
Saadet Partilileri 
itfaiye amiri Abdul
lah Sal ve mesai 
arkadaşları karşıladı. 
Abdullah Sal, Saadet 
Partisinin yapmış 
olduğu bu nazik 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdikten sonra 
şunları söyledi: 
“Bu mesleğe gönül 
vermiş birisi olarak 
ben ve ekip arkadaş

tarım ile birlikte 
vardiya usulü 
geceli gündüzlü 
çalışmaktayız. Her 
meslekte olduğu 
bizim mesleğimizin 
de zorlu tarafları 
elbette ki var; fakat 
biz bu zorluklardan 
ziyade Gemlik’in dar 
sokaklarından, 
bilinçsizce park edil 
miş araçlardan ve 
halen gereksiz yere 

telefonlarımızı meş 
gul eden duyarsız in
sanlardan şikayetçi 
yiz. Bütün bunlara 
rağmen mesleğimizi 
severek ve özveriyle 
yapıyoruz. 2018 yılı 
içerisinde şu ana 
kadar 550 civarında 
olaya müdahale 
etmiş bulunuyoruz.” 
derken, Saadet Par
tisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 

ise Abdullah Sal ve 
ekip arkadaşlarına 
teşekkür ederek 
başladığı konuşma 
sında şu sözleri 
söyledi: “Malumu 
nuzdur ki, ülkemiz 
şu anda tam bir ateş 
çemberi içerisinde 
dir ve bu yangını 
söndürmek MİLLİ 
GÖRÜŞ ile olur. 15 
Temmuz darbesinin 
arkasında olduğu 

söyleneli, gözümü 
2ün İçine baka baha 
pkk’ya silah veren, 
ülkemiz ekonOffiisi 
üstüne savaş açan 
ABD’ye yaptırımlar 
yapmamız gerekir 
ken mevcut iktidar 
ekonominin kontro 
lünü ABÖ’li Mc Kin- 
sey’e vererek bunları 
adeta ödüllendir 
miştir. Bilhassa 
içerisinde bulundu 
ğumuz bu dönemde 
rahmetli hocamız 
Necmettin Erbakan 
gibi “Bana ne 
Amerika’dan” diye
cek iktidarlara 
ihtiyacımız vardır. 
Mevcut iktidar bunu 
söyleyemiyorsa biz 
bu ülkeyi yönetmeye 
talibiz ve Milli Görüş 
politikaları doğrultu 
sunda “Bana ne 
Amerika’dan” diye
cek güce ve inanca 
sahibiz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Droneile 
denetim!
Bursa'da, otoyol
larla şehirlerarası 
karayollarında 
trafiğin yoğun 
olduğu güzer
gahlarda drone ile 
denetim yapıldı. 
Kural ihlali yapan 
araç sürücülerine 
ceza uygulandı. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü Bölge 
Trafik ve Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, sorumluluk 
alanında bulunan 
otoyollar ve şehir 
lerarası karayolla 
rında trafiğin 
yoğun olduğu gü 
zergahlar üzerinde 
'Sağ şeritte veya 
bankette uygun
suz durumda bek
leme, ağır taşıtla 
rın uygunsuz şerit 
kullanımı, tehlike 
li şerit değiştirme, 
uygulama yapıldı.
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Bursa Mehter Takımı londra'tla lesthıale sini
Süleymaniye Kültür 
Merkezi ile Anadolu 
Toplum Derneği 
tarafından 29-30 
Eylül 2018 tarihleri 
arasında ingilte 
re'nin başkenti Lon
dra'da bu yıl 12'ncisi 
düzenlenen Anadolu 
Kültür Festivaline 
katılan Bursa Mehter 
Takımı, söylediği 
marşlar ve kös ses
leriyle Londra'yı

fethetti.Kuzey Lon
dra'da Clissold 
Park'ta 40 farklı 
çadırda Anadolu 
Türk kültürünü 
tanıtan festival 
boyunca her gün iki 
konser veren 35 
kişilik Bursa Mehter 
Takımının gösterileri 
ilgi gördü. Çok 
sayıda davetlinin 
katıldığı festivalin 
açılış törenlerinde İngiliz Milli Marşı ile eden Bursa Mehter 

istiklal Marşını icra Takımı, Türkler kadar

Ingiliz davetlilerin de 
gönüllerini fethetti. 
Farklı kostümleri ve 
yürüyüş stili, etki
leyici müziği, hey
betli duruşları ile 
İngiltere'de ilgi 
odağı olan Bursa 
Mehter Takımının 
seslendirdiği 
marşlar, orada 
yaşayan Türklerin 
yanı sıra İngilizler 
tarafından da

hayranlıkla dinlendi. 
Gelecek yıl için de 
şimdiden davet 
aldıklarını ifade eden 
Bursa Mehter Takımı 
başkanı Mesut 
Özkeser, "Tarihimizi, 
kültürümüzü, ülke 
mizi uluslararası 
zeminde bir kez 
daha başarı ile tem
sil ettiğimiz için 
onurlu ve gururlu 
yuz" diye konuştu.

Bursa’nın lezzetleri tanıtıldı
Bursa Valiliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla, Bursa 
Turizm Platformu 
tarafından yapılan 
‘Bursa’nın Lezzetleri 
Çahştayı’nda 
Bursa’ya özgü 
yemekler tadıma 
sunuldu. Başkan Al- 
inur Aktaş, yaptığı 
konuşmada gelecek 
yılların Bursa turizmi 
için önemli yıllar 
olacağını söyledi. 
Bursa Valiliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla Bursa 
Turizm Platformu 
tarafından düzenle
nen ‘Bursa’nın 
Lezzetleri Çahştayı’, 
Bursa mutfağını yeni 
menülerle vitrine 
çıkarıyor. Çalıştay 
boyunca turistik 
tesis, lokanta ve 
otellerde kendi 
menülerinin yanında 
ek olarak belirlenen 
6 adet yemek 
menüsüne Bursa’nın

değerleri olan Os- 
mangazi, Orhangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, Mu
radiye ve Uludağ 
isimleri verildi. Yeni 
menülerin tanıtımı 
Almira Hotel’de 
düzenlenen 
toplantıyla yapıldı. 
Toplantıya katılan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Bursa’nın tarihi ve 
doğal güzelliklerinin 
turizm açısından 
avantaj olduğunu 
belirterek, gelecek 
yılların Bursa’nın 
turizmi açısından 
önemli yıllar

olacağını söyledi 
Yapılacak çok iş var 
Bursa’nın, birçok 
zenginliğe sahip 
olmasına rağmen, 
bazı özelliklerinden 
fayda sağlanamama 
sına dikkat çeken 
Aktaş, Bursa’daki 
bütün paydaşların el 
ele vererek çalış 
malar yapması 
gerektiğini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin alt 
yapı çalışmalarının 
yanı sıra turizmi öne 
çıkaracak çalışmaları 
da yaptığını dile ge
tiren Başkan Aktaş, 
“Kısa bir süre önce

Gölyazı’da bir zirve 
yaptık. Gölyazı, 
Bursa’yı ihya edecek 
yerlerden bir tanesi. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
orada çok ciddi bir 
altyapı çalışması 
yapıyoruz. İnşallah 
Mart 2019’da tama
men bitirmiş 
olacağız. Özellikle 
Turizm noktasında 
yapabileceğimiz çok 
iş var. Artık el ele 
vererek Bursa’nın 
bütün paydaşlarının 
üzerine düşen 
görevleri yerine ge
tirmesi gerekiyor. 
Bursa’nın en önemli 
özelliklerinden bir 
tanesi de sosyal 
kültürel yapısı. 
Bursa’nın yıllar 
geçtikçe büyüyen 
yapısı ve nüfusu 
bizim için dezavantaj 
değil avantaj. Bunlar 
da gastronomiyi di
rekt etkileyen un
surlardan bir tanesi. 
Yeter ki biz bu özel
likleri doğru kullan

abilelim. Ben inanı 
yorum ki önümüz 
deki yıllar Bursa tu 
rizmi açısından çok 
önemli yıllar olacak. 
Yeter ki el ele verip 
hep birlikte çalışa 
lım” dedi.
Bursa’nın tarihi ve 
kültürel özelliklerinin 
herkesçe bilindiğini 
söyleyen Bursa Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Gündoğan ise “Daha 
önce görev yaptığım 
yerlerden memleke
time dönerken, 
Bursa yemek için 
durduğumuz yerler
den biriydi. Çevre 
yolu yapılmadan 
önce merkezden 
geçerdik. Muhakkak 
Bursa dönerini 
yemeği tercih 
ederdik. Çevre yolu
nun yapılmasının 
ardından, İnegöl'de 
durup İnegöl 
köftesini tercih ettik. 
Mutlaka 
akrabalarımıza 
arkadaşlarımıza 
götürmek için 

kestane şekerini 
alırdık. Kendimi 
buradaki yemek 
kültürüne aşina 
bilirdim. Fakat bu
radaki yemekleri 
görünce hiçbir 
şeyi bu güne 
kadar tanımadığımı 
öğrendim.
Hepimiz bir yerlere 
başka şehirlere 
gider, oralarda 
gezer ve oranın 
doğal ve kültürel 
tatlarını denemek 
isteriz. Gastro 
nomi ve mutfak 
kültürün en 
önemli 
parçalarından 
bir tanesidir.
Şehrimize gelen 
misafirlerimizi 
Bursa’nın gas- 
tronomi değerleri 
ile tanıştırmak için 
böyle bir çalışma 
yapılıyor. Bunu 
düzenleyen, bu 
çalıştaya emek 
verenlere çok 
teşekkür edi 
yorum” dedi.

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

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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e-Devlet'ten yeni hizmet!
Adalet Bakanlığı'nın 
yaptığı çalışmayla, 
bilirkişi olmak 
isteyenlerin başvu 
rulan "e-Devlet" 
üzerinden 
yapılacak.
Adalet Bakanlığı 
Bilirkişilik Daire 
Başkanlığı yetk
ililerinden aldığı bil
giye göre, 
Bilirkişilik Kanunu'- 
nun yürürlüğe 
girmesinin ardından 
zorunlu hale getir
ilen eğitimleri 
tamamlayan, 
çözümü uzmanlık, 
özel veya teknik 
bilgi gerektiren 
hallerde görüşüne 
başvurulacak 28 bin 
848 bilirkişi, 1 
Ocak'tan itibaren 

göreve başladı. 
Bilirkişiliğin kurum
sal bir yapıya 
kavuşmasını ve 
yargılamada etkin, 
verimli bir kurum 
haline gelmesini 
hedefleyen kanun 
çerçevesinde kuru
lan Bilirkişilik Daire 
Başkanlığı, 9 Mart 
2018 tarihinde 
yayımladığı 
uzmanlık alanlarına 
göre aranacak nite
likler doğrultusunda 
yeni başvuru 
sürecini başlattı. 
Aralarında tarım ve 
nitelikli hesaplama 
ların da bulunduğu 
65 uzmanlık 
alanında bilirkişi 
olarak görev yap
mak isteyenler 5 Ka

sım'dan itibaren 
başvuruda bulun
abilecek. Bakanlığın 
yaptığı çalışmayla 
başvurular ilk kez 
"e-Devlet" 
üzerinden alınacak. 
Elektronik, mobil 
imza zorunluluğu 
Başvurucular, "e-

Devlef'te Adalet 
Bakanlığının sun 
duğu hizmetler bölü 
münden "elektronik 
imza” veya "mobil 
imza" ile giriş yapa 
cakları "UYAP Bilir 
kişi Portal Girişi"n 
den işlemlerini 
gerçek leştirecek.

Başvurular, 30 
Kasım 2018'e kadar 
yapılabilecek.
Başvurular, 
Bilirkişilik Bölge 
Kurullarınca 
değerlendirilecek. 
Bölge kurulları 
tarafından 
oluşturulan bilirkişi 

listelerine kayde 
dilenler, 31 Ocak 
2019'da Bilirkişilik 
Daire Başkanlığının 
ve bilirkişilik bölge 
kurullarının internet 
sitelerinden ilan 
edilecek.
Başvuruları kabul 
edilenler, verilecek 
yetki belgeleriyle 3 
yıllık süre için 
bilirkişi olarak 
görev üstlenecek. 
Mevcut bilirkişi lis
telerinde kayıtlı 
bulunan ve halen 
görev yapan 
bilirkişilerin ise 3 
yıllığına listelere 
kaydoldukları için 
tekrar bilirkişilik 
başvurusu yapma 
lanna gerek 
olmadığı bildirildi.

Sözleşmelerde TL dönemi
TL ile sözleşme için 
taraflar arasında 
öncelikle mutabakat 
aranacak. Taraflar 
anlaşamazsa 2 Ocak 
2018 öncesindeki 
sözleşmeler için 2 
Ocak kuru dikkate 
alınacak.
Dövizle 
sözleşmelerde Türk 
Lirası'na geçiş ge
tiren tebliğ görüşe 
açıldı.
Hazine ve Maliye

Bakanlığı'nın 
hazırladığı tebliğe 
göre, TL ile 
sözleşme için 
taraflar arasında 
öncelikle muta 
bakat aranacak. 
Taraflar 
anlaşamazsa 
2 Ocak 2018 
öncesindeki 
sözleşmeler için 
2 Ocak kuru 
dikkate alınacak.

2 Ocak 2018

sonrasındaki 
sözleşmelerde 
sözleşme 
tarihindeki kur 
geçerli olacak. 
Sözleşme 
yenileme dönem
lerinde TÜFE 
oranından fazla 
artış yapılamayacak. 
Düzenleme 
Türkiye'de yerle 
şik kişi konumuna 
giren herkesi 
kapsayacak.

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

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 70
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51

I C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 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 Mûd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pemukkale ®12 OO 2®
DENİZ UÇAÖI »1 3 •• 1 3
Peçasu* Akmla Seyahat A14İ3A2
METRO ®13 *12 *12
Aydın Turtam ® t * 20 77
SOzer Turlun S12 i O 72
Kanberogiu-Eaadaş »14 <® 40
Anıtur 014 47 7*1
Kamil Koç 0*12 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 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

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

Akcan Petrol s13 1O 7O
MAR-PET sis 30 33
Tuncay Otogaz »13 1® 40
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6193 

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)

lEHlİlMllİ
VENÜS SİNEMASI

BÜCÜR 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
GÖKTAŞI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

DEHŞETİN YÜZÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 

5133321
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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

HİZMETLERİ

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
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Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Özgüneş, Uluslararası INSPO Bilim Olimpiyatında 4. oıau 
Ilı lll II .11 II |I II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Hisar Öğrencilerinin başarısı 
İlçemiz Hisar Anadolu Lisesi öğren 

çileri, Biyoloji öğretmenleri Serpil 
Korkmaz’ın rehberliğinde katıldıkları 
Uluslararası bilimsel proje yarış 
malarından başarı ile dönüyorlar.

Bu yıl Okyanus Kolejlerinin düzenle 
diği, 10 ülkenin lise öğrencisinin 55 
proje ile katıldıkları INSPO Bilim Pro 
je Olimpiyatı’nda, Çevre kategori 
sinde 4. oldu. Öğrencimizi ve onu bu 
projeye yönlendiren öğretmenini 
kutluyorum. Devamı sayfa 4’de

Hisar Anadolu Lisesi öğrencisi 
Hatice Özgüneş, Uluslararası 
INSPO Bilim Proje Olimpiyatı 20 
18 de Çevre Dalında 4.lük ödülü 
aldı. Hisar Anadolu Lisesi 12.sınıf 
öğrencisi Hatice Özgüneş, Biyolo 
ji Öğretmeni Serpil Korkmaz reh 
herliğinde 4 yıl önce başlattığı 
çevre çalışması ile Uluslararası 
Inspo Bilim Olimpiyatları yarış 
masına katıldı. 10 ülkeden 55 pro
jenin katıldığı yarışmada, Hisar 
Anadolu Lisesi Uluslararası INS 
PO Bilim Olimpiyatlarında dör 
düncü oldu. Haberi sayfa 2’de

Direklerılen reklam afişlerini söktüler
İlçemizin İstiklal ve Orhangazi Caddesi ile Irmak Sokaklannda elektrik direklerine 
bir reklam firması tarafından asılan “Gemlik’e Uğurlu Gelecek" yazılı reklam afişleri 
kimliği bilinmeyen kişilerce pazar gecesi yerlerinden söküldü. Haberisayfa 4"de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
—■ 1.1,1li ..ı

SİG0RT8CILIK

O +9053241'43628
& +90 224 51222 39

+902245122238
+90 850 30422 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

# Merkez: Dr. Ziya KayaMâLİstildal Cd.No: 82/A GEMLİK 
«Şube: Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/8 GENLİK

® erdogansaglik@hotmail.com
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Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Özgüneş, Uluslararası İNSPO Bilim Olimpiyatında 4. oldu

Mı!wıilîW^
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Hatice Özgüneş, 
Uluslararası Inspo 
Bilim Proje Olimpi 
yatı 2018 de 
Çevre Dalında 
4.lük ödülü aldı. 
Hisar Anadolu 
Lisesi 12.sınıf 
öğrencisi Hatice 
Özgüneş, Biyoloji 
Öğretmeni Serpil 
Korkmaz rehberli 
ğinde 4 yıl önce 
başlattığı çevre 
çalışması ile 
Uluslararası 
Inspo Bilim 
Olimpiyatları 
yarışmasına katıldı. 
Yarışmacılar, 12 
kişilik akademis 
yen jüri üyeleri 
gün boyu sunum 
yaptılar.

ZEYTİN SUYUNU 
ARITILIP GÜBRE 
YAPTILAR

Hazırladığı proje 
ile finallere kalan 
Hatice Özgüneş 
Yarışmaya katılan 
Hisar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Hatice Özgüneş 
gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Zeytin Karasuyu- 
nun Adsorbsiyon 
Yöntemiyle Arıtılıp, 
Organik Sıvı Gübre 
Olarak Kullanımı ve 
Entomatojen Nemo- 
todlar Üzerine etki 
s/" adlı projede ile 
Gemlik ve çevresin 
de bölgenin de 
önemli bir biyo atığı 
olan zeytin kara- 
suyunu arıtıp, or
ganik sıvı gübre 
olarak kullanımı 
amaçladıklarını 
söyledi. Özgüneş, 
şöyle konuştu: 
“Zeytin karasuyu 
azot, fosfor ve 
potasyum açısın 
dan zengin bir

maddedir. İçeriğin 
deki fenol zehirli 
bileşeni arıtılıp, tuz 
ve pH değeri uygun 
değerlere getirildik
ten sonra tarıma 
dolayısıyla eköno 
miye kazandırıl 
m ıştır. Zeytin 
karasuyundan 
elde edilen kon
santre sıvı gübre 
tere, roka Ve marul 
tohumları fim 
yetiştirilmesi 
sırasında denen 
miş, bitki gelişimi 
ne olumlu etkisi 
görülmüştür.
Arıtılan zeytin kara- 
suyunun topraktaki 
canlı organizmalara 
zararı olup olmadı 
ğını test etmek için 
toprak verimliliğin 
de rolü olan bir 
canlı olan entamo 
patojennematodlar 
kullanılmış; bunun 
canlı üzerinde 
olumsuz bir etkisi 

tespit edilmemiştir. 
Projenin deneysel 
aşamaları Uludağ 
üniversitesi Çevre 
ve Ziraat Fakültesi, 
Yalova Üniversitesi 
Kimya ve Süreç 
Mühendisliği lahora 
tUVarları, ölçüm, 
analiz ve testler 
TubitakBUTAL 
laboratuvarında 
yaptık.” dedi.
Rehber öğretmen 
Serpil Korkmaz ise 
çalışmalar sırasında 
kendilerine destek 
olan Gemlik 
Belediyesi ve Boru- 
san Lojistik A.Ş.’ya 
teşekkür etti.

10 ÜLKE KATILDI 
55 PROJE 
YARIŞTI

Okyanus Okulları 
tarafından liseler 
arasında düzenle
nen yarışma Çevre, 
Sağlık, Enerji ve

Mühendislik dalla 
rında gerçekleş 
tirildi.
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi bu 
yıl ki yarışmaya, 
Çevre ve sağlık 
dallarındaki 
projelerle katıldı. 
3-6 Ekim günlere 
Kumburgaz 
Okyanus Kolejinde 
yapılan Uluslararası 
Unspo Bilim 
Olimpiyatına 10 
ülkeden 55 proje 
katıldı.
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 12. 
sınıf öğrencisi 
Hatice Özgüneş’in 
Biyoloji öğretmeni 
Serpil Korkmaz 
hazırladıkları 
“Zeytin Karasuyu- 
nun Adsorbsiyon 
Yöntemiyle Arıtılıp, 
Organik Sıvı Gübre 
Olarak Kullanımı ve 
Entomatojen Nemo- 
todlar Üzerine 

etkisi” adlı projesi 
seçici kurul tarafın 
dan Çevre kategori 
sinde 4. seçildi.
5 Ekim Cuma günü 
İstanbul gezisi 
ve akşam üstü 
Boğazda tekne 
turu ve akşam 
yemeği organizas 
yonuyla İstanbul’u 
gezme ve yakından 
tanıma fırsatı 
buldular.
Projelerin TÜBİTAK 
tarafindan incele 
meye alınacağı 
öğrenildi.
Öğrenciler, 
yarışma süresince 
Hilton Garden 
Otelde konuk 
edildiler.
Cumartesi günü 
10.00-13.00 
arasında, Baltali 
manı Portaxe’de 
gerçekleşen 
ödül töreni ile 
INSPO organizas 
yonu sona erdi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası İnegöl’deki toplantıda Gemlik’e ait sorunları anlattılar

Odaların Ortak Akıl Toplantısı İnegöl'de yapıldı
Ortak Akıl Toplantı 
sında Gemlik'in 
sorunları masaya 
yatırıldı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
öncülüğünde ilçe ve 
oda borsalann 
katılımıyla düzenle
nen ‘Ortak Akıl 
Buluşmalarının 
16.’sı İnegöl’de 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım, Genel 
Sekreter Agah Arda 
ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Emre 
Gemicioğlu katıldı. 
Toplantıda Gemlik'i 
GTSO Tarafından 
tespit edilen ve 
Gemlik’e ait sorun
lar ve çözüm öneri
leri görüşülmek 
üzere yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir tarafından 
ilgililer detildi.

Görüşülen konula 
nn kapsamında, 
Gemlik Özelinde 
belirlenen sorunlar 
ve çözüm önerileri 
şöyle sıralandı: 
1- Gemlik’e bir OSB 
kazandırılması: 
Gemlik’te ki mevcut 
sanayi alt yapısı 
artık ihtiyaca cevap 
veremez hale gel 
miştir. Oda olarak 
bu konuda kamu 
kurum ve kuruluşla 
n ile görüşerek lobi 
çalışmalarına başla 
dik. Gemlik ülke 
ekonomisine büyük 
katkılar sunmakta 
dır. Mevcut sana 
yisi, serbest böl
gesi, limanları ile 
büyük bir değerdir. 
Mevcut yatırımların 
artması, sanayicimi 
zin ve yatırımcıları 
mızın daha güzel 
imkânlardan fay
dalanabilmesi için 
Gemlik’e bir OSB 
kurulmasının elzem 
olduğunu düşünü 
yoruz. Bu noktada

hali hazırda bulu
nan Askeri Hara’ya 
ait arazi uygun 
görünmektedir.
2 - Serbest Bölgeye 
Uygulanan Enerji 
Kayıp Kaçak Bedel
leri: Enerji piyasası 
kanununda serbest 
bölgeler organize 
sanayi bölgeleri 
sayılmadığı için tah
sil edilen kayıp 
kaçak bedellerinin 
düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bu 
konuda ortak bir 
çalışma başlatılmalı 
ve bakanlığa görüş 
bildirilmelidir.
3 - Projesi Hazırla 
nan Demir Yolunun 
Yapılaması:

Gemlik Sanayi Böl
gesi, limanları ve 
serbest bölgesini 
içine alan ve daha 
önceden birçok kez 
sanayi şurasında 
dile getirdiğimiz 
Demir Yolu pro
jesinin biran önce 
hayata geçmesi 
önem arz etmekte
dir. Limanlarımıza 
uğrayacak yük treni 
ağı ile bir çok nok
tada kazanç elde 
edeceğiz. Tren yolu
nun yapılması ile 
kara yolunda seyre
den kamyon ve 
tırların yarattığı 
trafik sorunu ve 
çevresel etkiler or
tadan kalkacak, 

daha çevreci bir 
yaklaşımla çok 
daha verimli 
sevkiyat yapıla bile
cektir.
4 - Gemlik Üniver
sitesi: Halen hizmet 
veren Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Koca bıyık 
Yerleşkesinin Gem
lik Üniversitesi 
olması için yoğun 
çaba harcadık. 
Bakanlıklar nezdin 
de lobi çalışmaları 
yaptık, fakat bir 
neticeye ulaşama 
dik. Oysaki 
yerleşkemiz her 
türlü alt yapısı ile 
hizmet vermeye 
hazırdır. Eğer 
üniversite olursa 
ülkemizin en güzide 
okullarından biri 
olacaktır.
5 - Zeytine Uygu
lanan KDV Oranları: 
KDV Kanunu’nun 
28. maddesine göre 
zeytinin toptan satış 
fiyatları, KDV oranı 
%1, perakende 

fiyatlarda %8’dir. 
Üreticinin üretim 
için aldığı her mal 
zeme ve yardımcı 
maddelerde %18’ 
dir. Bu durum sınırlı 
imkânlarla ayakta 
durmaya çalışan 
zeytin üretici 
kuruluşlarını ciddi 
miktarda finansal 
sıkıntıya sokmakta 
dır. Bu konuda 
gerekli düzeltici ön
lemlerin alınması 
yararlı olacaktır.
6- Gemlik Kavşağı: 
Gemlik esnafı ve 
turizmi için son 
derece önemli olan 
ve hali hazırda 
ilçemize girişin 
kapalı olduğu dört 
yol kavşağı, ışıksız 
bir proje ile yeniden 
açılmalıdır. Bu 
kavşağın açılması 
ile hem Gemlik’e 
giriş ve çıkışlar 
daha kolay olacak, 
hem de çarşı 
esnafının mağdu 
riyeti ortadan 
kalkacaktır.
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Zehir tacirleri BursalIları zehirleyecekti
Bursa'da yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda yüzlerce 
ecstasy hap ele 
geçirilirken, 13 kişi 
gözaltına alındı 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele
Şube ekipleri, 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı ve kullan 
dığı belirlenen 
şüphelilerin ikamet

lerine ve araçlarına 
eş zamanlı 
operasyon düzen
ledi. Yapılan 
operasyonda 13 
kişi gözaltına alında. 
İkamet ve araçlarda 
yapılan aramalarda 
100 adet ecstasy 
hap, 52 gram esrar 
ve satışa hazır 
farklı miktarlarda 
sentetik kannabi

noid ve metamfe 
tamin ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 13 
şüpheliden 10'u 
hakkında 
uyuşturucu 
kullanmaktan 
işlem yapılırken, 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı belirlenen 
M.A., Y.C. ve H.H.A. 
adliyeye sevk 
edildi.

Deu«urnuncular polis takibiyle yakalandı
Bursa'da telefonda 
kendilerini 'savcı' ve 
'polis' olarak 
tanıttıkları V.B. (74) 
ile F.H.'yi (64), 
yaklaşık 368 bin lira 
dolandıran 5 kişi, 
polisin takibi 
sonucu yakalandı. 
Kimliği belirsiz bir 
kişi, geçen hafta 
kentte oturan apart
man görevlisi V.B.'yi 
telefonla arayıp, 
kendisini 'savcı' 
olarak tanıttı.
Şüpheli, ardından 
V.B.'ye, bankadaki 
parasının FETÖ 
terör örgütü 
tarafından kullanıl 
dığını söyleyerek

parasını çekmesini 
istedi. Şüpheli ve 
4 arkadaşı, V.B.'nin 
bankadan çektiği 
24 bin 75 TL'yi,

buluş ma nokta 
sında alarak 
kayıplara karıştı. 
Dolandırıldığını 
fark eden V.B.'nin

şikayeti üzerine 
polis araştırma 
başlattı. Güvenlik 
kamera kayıtlarını 
inceleyen Asayiş

Şubesi Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip
leri, şüphelilerin 
eşkallerini belirledi. 
Polisin yakalamak 
için çalışma başlattı 
ğı şüphelilerden 
birisi, bu kez emekli 
memur F.H.'yi arayıp 
kendisini 'polis' 
olarak tanıttıktan 
sonra aynı yöntemle 
parasını istedi. V.B., 
bankadan çektiği 
310 bin 510 TL, 2 bin 
287 dolar ve 2 bin 
750 euro'yu, buluş 
ma noktasına 2 
araçla gelen şüphe 
lilerden birisine tes
lim etti. Polislerin

takip ettiği 
şüphelilerden İ.Ç. 
(34), H.Ç. (21), R.D. 
(20) ve Azerbaycan 
uyruklu S.Z. (26), 
araçta yakalandı. 
Parayı teslim 
aldıktan sonra polis
leri fark ederek 
kaçan Özbekistan 
uyruklu R.N. (41) 
adlı kadın ise oto 
büs terminalinde, 
üzerindeki para ile 
yakalandı. Emni 
yetteki sorguları 
ardından adliyeye 
sevk edilen 5 kişi, 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

Kırtasiyeye şifliyorum dem, sına Mm hastı!
Bursa'da kırtasiyeye 
gitmek için evden 
çıkan genç kızdan 
3 gündür haber 
alınamıyor.
Olay, Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Bağlaraltı Mahalle- 
si'nde cumartesi 
günü meydana 
geldi. 16 yaşındaki

İlay Yüksel, ailesine, 
"Kırtasiyeye gidiyo
rum" dedikten 
sonra bir daha eve 
dönmedi. Ailesi 
kızlarına telefonla 
ulaşamayınca 
polise ihbarda 
bulundu. Genç 
kızın en son Şevket 
Yılmaz Hastanesi

önündeki ankesörlü 
telefondan bir 
arkadaşını arayarak 
onunla buluşmak 
istediği, fakat 
arkadaşının gelip 
alamaya 
cağını söylemesi 
üzerine telefonu 
kapatıp bir 
daha da kimseyle 

irtibata geçmediği 
anlaşıldı. Kızlarını 
her yerde arayan 
ailesi, İlay'ı 
görenlerin inşa 
niyet namına 
0535 354 0528 
numaralı telefondan 
babasına ya da 
155 hattına ihbarda 
bulunmasını istedi.

İMMKlÖnİCHİDİMSMİ
Bursa'da virajlı yolda 
kontrolünü kaybe 
derek önündeki oto
mobile çarpan moto
siklet sürücüsü 
Turgut Arabacı (35) 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Çevre Yolu 
Bursa çıkış 

kavşağında mey
dana geldi. Turgut 
Arabacı, kullandığı 
16 LF 735 plakalı 
motosikletiyle aşırı 
hız nedeniyle virajlı 
yolda kontrolünü 
kaybederek önünde 
giden Ömer

Müftüoğlu idaresin
deki 16 JNP06 
plakalı otomobile 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrularak 
bariyerlere çarpan 
Arabacı ağır 
yaralandı. Yoldan 
geçen vatandaşların

ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık 
ekiplerince Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Turgut 
Arabacı burada 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti.

Kazanın ardından 
Ömer Müftüoğlu 
gözaltına alınırken, 2 
çocuk babası Turgut

arabacının cenazesi 
Bursa Adli Tıp Ku
rumu Morgu'na 
kaldırıldı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Hisar Öğrencilerinin başarısı...
Serpil Öğretmenin öğrencileri 

geçtiğimiz yıl da, İzmir de düzenlenen 
uluslararası bilim proje yarışmasında 
gıdaların zeytin yaprağının konsantras 
yonu ile elde edilen jel ile kaplanma 
siy la raf ömürlerini uzatan bir proje ile 
derece almışlardı.

Bu yıl ki dereceye giren proje, çev 
reyle ilgi ve bölgemizin ana gelir kayna 
ğı olan zeytinin kara suyuyla ilgili...

4 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 
“Zeytin Karasuyunun Adsorbsiyon 
Yöntemiyle Arıtılıp, Organik Sıvı Gübre 
Olarak Kullanımı ve Entomatojen- 
Nemotodlar Üzerine etkisi” adlı proje 
12 kişilik akademik seçici kurul 
tarafından 4. lüğe seçilmiş..

Öğrencilerimizi bilimsel araştırma 
lara yönlendirdikleri için önce öğret 
menlerini, sonra öğrencimizi kutluyo
rum. Bir de onlara sponsor olanları, 
teşvik edenleri...

Bu yıl dereceye giren proje konu 
sunda gazetemize açıklama yapan Ha 
tice Özgüneş, projesi konusunda 
şunları söyledi:

“Zeytin Karasuyunun Adsorbsiyon 
Yöntemiyle Arıtılıp, Organik Sıvı Gübre 
Olarak Kullanımı ve Entomatojen- 
Nemotodlar Üzerine etkisi”

Projemiz ile Gemlik ve çevresinde 
bölgenin de önemli bir biyo atığı olan 
zeytin karasuyunu arıtıp, organik sıvı 
gübre olarak kullanımı amaçladık.

“Zeytin karasuyu azot, fosfor ve 
potasyum açısından zengin bir madde 
dir. İçeriğindeki fenol zehirli bileşeni 
arıtılıp, tuz ve pH değeri uygun değerle 
re getirildikten sonra, tarıma dolayısıy 
la ekonomiye kazandırılmıştır.

Zeytin karasuyundan elde edilen 
konsantre sıvı gübre, tere, roka ve 
marul tohumlarının yetiştirilmesi 
sırasında denenmiş, bitki gelişimine 
olumlu etkisi görülmüştür.

Arıtılan zeytin karasuyunun toprak
taki canlı organizmalara zararı olup 
olmadığını test etmek için toprak 
verimliliğinde rolü olan bir canlı olan 
entamopatojenne metodlar kullanıl 
mış; bunun canlı üzerinde olumsuz bir 
etkisi tespit edilmemiştir.”

Gördüğünüz gibi bizlerin bazı terim
leri bile söyleyemediğimiz konularda 
öğrencimiz, öğretmeniyle zeytinden 
çıkan karasudan toprağın verimini art 
tiran gübre elde etmişler.

Bu projeler geliştirilerek, genel 
kullanıma açılmalıdır. Bunun için daha 
geniş laboratuvar çalışmaları gerek
tirir.

Şunu söylemek istiyorum.
Gençlerimize olarak sağlandığında 

başarı düzeyleri artıyor.
Elde edilen bu bilimsel araştırmala 

rın sonuçları patent altına alınmalı 
TÜBİTAK tarafından da tescil edilme
lidir.

Yokss hiçbir işe yar

Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü tarafın 
dan düzenlenen 
hizmet içi eğitim 
seminerleri kapsa 
mında belediye 
çalışanlarına 
“Verimlilik” konulu 
seminer verildi. 
Ramada Otelde 
düzenlenen, 
Gazeteci-Yazar ve 
Tv Programcısı 
Sabri Balaman ile 
Sosyolog İsmail 
Öz’ün konuşmacı 
olarak katıldığı 
eğitim semineri 
öncesi, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, personelini 
öğlen yemeğinde 
ağırladı.
Yemeğin ardından 
personeline hitaben 
kısa bir konuşma

Oiretlenfen reklam afişlerini söktüler
İlçemizin İstiklal ve 
Orhangazi Caddesi 
ile Irmak Sokakla 
rında elektrik direk
lerine bir reklam 
firması tarafından 
asılan “Gemlik’e 
Uğurlu Gelecek” 
yazılı reklam afişleri 
kimliği bilinmeyen 
kişilerce pazar 
gecesi yerlerinden 
söküldü.
Geçtiğimiz hafta 
İstiklal Caddesi, 
Orhangazi Caddesi 
ve Irmak Sokaktaki 
Stroer adlı reklam 
firması tarafından 
elektrik direklerine 
konan yüzlerce 
“Gemlik’e Uğurlu 
Gelecek” yazan üze 
rinde 4’lü yonca ve 
uğur böceği olan 
tanıtım afişlerinin 
pazartesi sabahı 
yerinde olmadığı 
görüldü.
Aynı reklamların 
cam panolardaki 
lerine ellemeyen 
meçhul kişiler 
aranıyor. 
Durum reklam 
verenler tarafından 

yapan Yılmaz, 90 ay 
dır görevde olduk 
larını hatırlatarak, 
“Bu süre zarfında 
göstermiş olduğu 
nuz özverili çalış 
malarınızdan dolayı 
hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Gemlik’i, kırsalıyla 
merkeziyle tarihin 
de görülmemiş 
hizmetlerle tanıştır 

ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirildi.
Reklam afişlerini 
sökenler MOBESE 
kameralarındaki in
celemeden sonra 
ortaya çıkacağı 
belirtildi.
Reklam firması ve 
belediyenin direk
lerdeki afişleri kal 
dırmadığı öğrenildi. 
İlginç olay emniye 
tin araştırması sonu 
cu ortaya çıkacak

dıklarına değinen 
Başkan Yılmaz, 
“Hayata geçirdiği 
miz projelerle, mil
letin duasını almak 
için gece gündüz 
demeden çalışarak 
çok sayıda eseri 
halkımızın hizme
tine sunduk. Okul 
lar, spor tesisleri, 
parklar, halı saha 
lar, camiler, mey
danlar, sahil düzen

lemeleri gibi yüzler 
ce eseri Gemlik’e 
kazandırdık. Amacı 
mız, her karış topra 
ğı şehit kanlarıyla 
sulanmış, bu güzel 
coğrafyada, bu 
şerefli millete en 
güzel hizmetleri 
ulaştırmaktır” dedi. 
Daha hızlı ve kaliteli 
hizmet vermek ama 
cıyla düzenledikleri 
seminerler ile vatan 
daşlara daha fayda 
h olmayı hedef 
■ediklerini belirten 
Yılmaz, belirli peri 
yotlarla düzenledik
leri seminerlerin 
devam edeceğini 
kaydetti.
Seminere Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı, Kadir Erol ve 
Vedat Büyükgölci 
gezli de katıldı.
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Gemliksnor sezon ve stad açılısını yamı

Gemlikspor sezon 
açılışını ve yenile 
nen stadyum zemi 
ninin açılışını 
gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirilen 
açılışa; Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, MHP Gemlik 
İlçe Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
ve CHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Uğur Ser- 
taslan, Kulüpler 
Birliği Başkan Vekili 
Kazım Bulut, 
Gemlik Basket 
Başkanı Berkay 
Bulut, Bursaspor 
Eski Asbaşkanı 
Ahmet Bozdemir, stk 
ve oda temsilcileri 
ile birlikte çok sayı 
da Gemlikspor’lu 
katıldı.
Açılış konuşmasını 
Gemlikspor Başkanı 
Cumhur Aydın yaptı.

Aydın konuşma 
sında, “Yeni sezonda 
ıriDünıenaoraurup, 
iyi bir sezon geçir 
mek istiyoruz. 
Sahamızı bu hale ge
tirene kadar baya bi 
uğraştık. Sağolsun 
Belediye Başkanınız 
ve kamu kurumlan 
mızın desteğiyle bu 
hale getirdik. 
Hepimize hayırlı ve 
uğurlu olsun” dedi.

“Gemlikspor’u 
en az BAL liginde 
görmek istiyoruz”

Bursaspor eski 
asbaşkanı Ahmet 
tfozaemır yaptığı 
konuşmasında, “Biz 
Ek-Ar inşaat olarak 
Gemlikspor’un 
göğüs reklamını 
üstlendik bundan 
Gemlikspor’u iyi yer
lere getirmek için 
bundan sonra ne 
gerekiyorsa ben ve 
şirketim olarak hep 
beraber Gemlik
spor’un yanında 
olacağız. İnşallah 
bundan sonra da 
Gemlikspor’u en az 
bal liginde görmek 

istiyoruz. Biz elimiz
den gelen ne varsa 
her şeyi yapmak is
tiyoruz ama sizler de 
hep beraber Gem
likliler olarak bu 
takımı güzel yerlere 
getirelim. Sezonu
muz takıma hayırlı 
olur inşallah” 
şeklinde konuştu.
Yılmaz, “Gemlik
spor’un yanındayız 
Gemlikspor’un 
yanında olduğunu 
ifade eden ve Gem- 
lik’in ismi güzellik
lerle duyulsun” 
diyerek konuşma 

sına başlayan Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“İnşallah bu sene 
güzel bir sezon 
geçireceğiz. Gemlik 
Belediyespor’u- 
muzun çok başarılı 
futbolcuları, bu 
sezon Gemlikspor’u- 
muzun başarısı için 
ter dökecekler. Bizler 
belediye, siyasi par
tiler, stk ve kuruluş 
lar olarak hep be
raber Gemlikspor’u- 
muzun yanındayız. 
İstiyoruz ki Gemlik 
güzelliklerle ismi

duyulsun, sporla 
ismi duyulsun. 
Gençlere örnek 
olarak onlara daha 
çok sporla iç içe 
olmayı öğretelim ve 
ahileri olarak 
onlara örnek olalım. 
Güzel şeyler 
olacak biz buna 
inanıyoruz. Gemlik- 
spor’umuzun 
yeni sezonunun 
hayırlı olmasını 
diliyorum” 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların 
ardından dualarla 
kurban kesildi.

Öğrenme Şenlikleri sona erili
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ nün 
düzenlediği Halk 
Eğitim Müdürlük
lerinin sergilediği, 
Bursa Kent Meyda 
nında 5 Ekimde 
açılan “ öğrenme 
Şenlikleri” sona 
erdi.
Açılış, 22. Dönem 
Bursa Milletvekili 
Faruk Ambarcıoğlu, 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Sabahattin 
Dülger, Şube 
Müdürü Nevzat Gül- 
tekin ve diğer pro
tokol üyelerinin

Kurum Müdürü 
Adnan Uluğ, 
sergide emeği

katılımı ile Merkezi Ahşap Rö-
gerçekleşti. lyef stantı sergide
Gemlik Halk Eğitimi büyük ilgi gördü.

teşekkür ederek, 
serginin amacına 
ulaştığını belirtti.

geçen personel 
lerine ve 
öğretmenlerine



9 Ekim 2018 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 6

Kullanıcılara kötü hatıer! artık kullanamayacaklar
Chrome ile internete 
giren android 
kullanı cilan artık 
Chrome kullana 
mayacak.
Peki hangi telefon
larda Chrome 
kullanılamayacak? 
Chrome'u kullanarak 
internete girenler

için Google flaş bir 
karar aldı.
Yıllardır en po 
püler internet 
tarayıcılarından 
birisi olmayı 
başaran ve akıllı 
telefonlarda yaygın 
bir şekilde kullanılan 
Google Chrome'un,

yakında 32 milyon
dan fazla Android ci
hazda kullanılamaz 
hale geleceği ortaya 
çıktı.
XDA'da paylaşılan 
bilgilere göre, 
Chrome'un mini 
mum API 
düzeyi yakın

zamanda 
Android 4.1'den 
4.4'e yükseltildi. 
Yani halen Jelly 
Bean kurulu olan 
Android cihazlar 
artık dünyanın en 
popüler mobil 
tarayıcısını kullana
mayacak.

Çocuklar senlikte ueteneklerini geliştirdi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
destekleriyle ilk kez 
düzenlenen 'Çocuk 
Yetenek Şenliği', bir
birinden renkli atö
lye çalışmalarıyla 
çocukların bilgi ve 
becerilerini geliştir 
meşine, sosyalleş 
melerine ve yetenek
lerini keşfetmelerine 
katkı sağladı. 
Bursa'da ilk kez 
düzenlenen 'Çocuk 
Yetenek Şenliği', 
Nilüfer'deki Os- 
mangazi Hipodro- 
mu'nda yapıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteklediği şenliğe, 
aileler ve çocukları 
büyük ilgi gösterdi. 
Sevgi Uyumaztürk 
ve Gamze Gey-

lani'nin soysal so
rumluluk projesin
den yola çıkılarak 
hazırlanan şenlikte, 
birbirinden renkli 
atölye çalışmaları 
çocuklara 
unutamayacakları bir 
gün yaşattı. Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, Büyükşehir

Belediyesine bağlı 
müzeler başta olmak 
üzere birçok 
kurum ve kuruluş 
hazırladıkları atol 
yelerle çocuklara 
gönüllerince 
eğlenme imkanı 
sundu. Resim 
boyama, elektronik 
el işi becerileri ve 

zihin açıcı sporlar 
atölyelerine katılarak 
yeteneklerini 
keşfeden çocuklar, 
mini konserler, 
söyleşiler ve renkli 
gösterilerle 2 gün 
boyunca eğlencenin 
tadını çıkarttı.
Öte yandan, Bursa 
Kültür Sanat Vakfı,

Yeşilay ve Kızılay 
başta olmak üzere 
çok sayıda kurumun 
yanı sıra Bursah 
birçok şirketin de 
sponsor olduğu 
şenlikte, çocuklar 
sürprizlerle de 
karşılaştı. Çizgi 
sinema filmlerinin de 
gösterildiği etkin
likte, çocukların 
sevgilisi çizgi roman 
kahraman Pepee de 
miniklerle buluştu. 6- 
7 Ekim tarihlerinde 
yapılan şenlikte, 
gösteriler, eğlence 
ve oyunlarla atölye 
çalışmaları saat 
10.00'da başlayıp 
17.00'de sona 
erecek.
Şenliği ziyaret eden 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, 
şenlik alanındaki 
atölye stantlarını 
gezdi.
Çocuklarla ve 
aileleriyle sohbet 
eden Başkan Alinur 
Aktaş, miniklerle 
beraber boyama ve 
elektronik el işi 
çalışmalarına da 
katıldı. AK Parti 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Yusuf Ay, TJK Bursa 
Osmangazi Hipo
dromu Müdürü De
vrim Evcim, Basın 
Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi 
Başkanı Ahmet 
Bayhan'ın da 
katıldığı şenlikte, 
Başkan Aktaş 'Atlı 
Terapi' bölümünü de 
gezerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

3 milyon kişi KPSS’ye Birdi
Yaklaşık 3 milyon 
kişinin girdiği 
KPSS’ye geç kalan 
adaylar sınava 
giremedi. KPSS 
ortaöğretim sınavı, 
saat 10.15'te başladı. 
Geç kalanların 
içeriye alınmadığı

sınav için yüzlerce 
kişi saatler öncesin
den sınava girecek
leri okulların önünde 
beklemeye başladı. 
Sınava geç kalan 
öğrenciler saat 10.00 
itibari ile içeri 
alınmadı.

Sınav süre si 130 
dakika (2 saat 10 
dakika) olacağın 
dan sınav süresinin 
ilk 100 dakikası ve 
sınavın son 15 
dakikası salondan 
çıkmanın yasak 
olacağı, sınav esna

sında çok kısa bir 
süreliğine bile olsa 
tuvalete gitmek 
dâhil salonu terk 
etmenin yasak 
olacağı adaylara 
girişte bildirildi. 
Bazı adaylar, sınava 
geç kalmamak

için koşarak okul 
kapısın dan içeriye 
girmeye çalıştı. 
Okul içerisinde 
araç trafiğinin de 
yoğun olması 
nedeniyle öğrenciler 
araçlardan inerek 
sınav yerlerine

koşarak yetiş 
meye çalıştı.
Saatin 10.00'u 
göstermesiyle 
okul kapıları 
kapandı ve geç 
kalan bazı 
adaylar sınava 
giremedi.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

C/3 05353781800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

g SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Körfez
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Kredi borçlularını sevindirecek haber!
Türkiye Bankalar 
Birliği Yönetim Ku
rulu, bankalara 
yönelik yeni bir 
tavsiye kararı aldı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği'nin tavsiye 
niteliğindeki 
karan na göre, 
bankalar ve diğer fi- 
nansai kuruluşlara 
toplam nakit kredi 
borcu 15 milyon 
TL'nin altında olan 
işletmelerden belli 
şartları sağlayanlar 
vadesi gelen taksit
leri 24'aya kadar 
vadelendirebilecek. 
Türkiye Bankalar 
Birliği'nden kredi 
yapılandırma 
açıklaması 
TBB Başkanı Aydın: 
TL mevduat sahip
lerinin getirisi arta

cak 
TBB'den Ekonomik 
Faaliyetin Destek
lenmesine İlişkin 
Tavsiye Kararımı 
duyurdu.
TBB'nin tavsiye 
niteliğindeki 
kararına göre; nakit 
kredi borcu 15 mi
lyon TL'nin altında 
olan işletmelerden 
belli şartları 
sağlayanlar vadesi 
gelen taksitleri 
24'aya kadar vade
lendirebilecek. 
30 Nisan 2019 tari
hine kadar vadesi 
dolacak spot kredi
leri ile taksitli kredi
lerin, bu dönemde 
vadesi gelen taksit
lerin vade- 
lendirilmesi 6 aya 
kadar anapara

ödemesiz olacak. 
TBB'den yapılan 
açıklama ise şöyle;
"Bilindiği üzere 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), 17 
Ağustos 2018 tari
hinde ekonomik 
faaliyetin desteklen
mesine yönelik 
olarak 
yapılabileceklere 
ilişkin, takdiri 
üyelerimize ait 

olmak üzere tavsiye 
niteliğinde karar 
almış ve üyeler ile 
paylaşmıştır.
Yönetim Kurulu 
Yeni Ekonomik 
Programı 
görüşmüştür. Buna 
göre, riskler göreli 
olarak düşmüş, 
para ve sermaye 
piyasalarında 
oynaklık azalmış, 
yurtiçi ve yurtdışı 

yatırımcıların bek
lentilerinde iyileşme 
başlamıştır.
Alınan önlemlerin 
ekonomik faaliyetin 
makul bir sürede 
toparlanmasına 
destek olacağı 
öngörülmektedir. 
Bunun sağlıklı ve 
kalıcı olması için 
yatırımın, üretimin, 
ticaretin, istihdamın 
ve varlık 
değerlerinin 
korunmasının 
önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
Bu amaçla, TBB 
Yönetim Kurulu 
tarafından, takdiri 
üyelere ait olmak 
üzere, tavsiye 
niteliğindeki 
aşağıdaki kararlar 
alınmış ve

kendileri ile 
paylaşılmıştır.
Risk grubu bazında, 
bankalar ve diğer fi- 
nansal kuruluşlara 
toplam nakit kredi 
borcu 15 milyon 
TL'nin altında olan 
(gayri nakdi riskleri 
ile birlikte 25 milyon 
TL'ye ulaşan) 
işletmelerden;
- Bankalar ve diğer 
finansal kuruluşlar 
tarafından 
hakkında yasal 
takip işlemi 
başlatılmamış, 
- Hakkında iflas 
kararı bulunmayan, 
- Kredileri 
30 Haziran 2018 
tarihinden sonra 
ilgili bankada 
yapılandırılma 
mış,

Tiirkiye den kritik çelik kararı!
Türkiye, Dünya 
Ticaret Örgütü'ne 
(WTO) çelik sek
törünü ithalattaki 
artıştan korumak 
için 17 ekim'den 
itibaren ithalat 
kotası 
uygulayacağını 
bildirdi. Kotayı 
aşan çelik ithala 
tına yüzde 25 ek 
gümrük vergisi 
uygulanacak. 
Türkiye, çelik

ithalatındaki artıştan rumak amacıyla itha- 
yurtiçi üreticileri ko- lata kota getirdiğini

ve kotayı aşan 
çelik ithalatına 
17 Ekim itiba 
rıyla yüzde 
25 ek gümrük 

vergisi getireceğini 
Dünya Ticaret 
Örgütü'ne (WTO) 
bildirdi.
Demir çelik itha 
latına kota, yani 
tarife kontenjanı 
tanınmasına dair 
karar 2 Ekim'de 
resmi gazetede

yayımlanmış ve 15 
gün sonra yürürlüğe 
gireceği bildirilmişti. 
Türkiye WTO 
başvurusunda, 
çelik ithalatının ABD 
Başkanı Donald 
Trump'ın Nisan'da 
başlattığı ABD'ye 
ithal çelikten 
yüzde 25 gümrük 

vergisi alınması 
kararının ardından 
acil "koruma" 
tedbirleri açısından

incelemeye 
alındığı 
ifade edildi. 
Başvuruya göre 
Avrupa Birliği, 
Hindistan ve En
donezya dahil 
olmak üzere diğer 
ülkelerdeki ticaret 
kısıtlamaları, 
uluslararası 
pazarlardaki 
çeliğin Türkiye'ye 
yönlendirilmesine 
yol açtı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
BEBEKd TELEFONUM RESMİ DAİRELER

itfaiye 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
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Bö1.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 13 53
513 10 57

Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.

513 10 53
513 29 54

Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95

Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42
ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07

Pamukkale 012 OO 28 Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
DENİZ UÇAĞI 013 66 13 Müftülük 513 13 64
Pagaaua Akmla Seyahat 
METRO

014 «3 02 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turizm 813 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
KanbaroQlu-Eaadaş

S12 1O 72 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anıtur 
Kamil Koç 612 Ol 03 İlçe Seç. Md. 513 77 73

Halk Eâitim Müd. 513 18 46
HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 517 34 00 BELEDİYE
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 65 29
280 44 44 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 5796
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 Anza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 518 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 013 3O 33

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK pONLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6194 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEIIIİKSİNEMIÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

BÜCÜR
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
GÖKTAŞI

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

DEHŞETİN YÜZÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT^^ÎnŞAAT

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

GemlikKRrfez
H MATBMCILIKYAVINCIUKR0<LAMÇUj GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok No: 5/A GEMLİK Tel! 0 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com


14.
YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ^

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK”
kavlakK DOĞANIN HAZÎNESİ II

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UınuTbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 0224 g"
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I £Bı U J

Kuruluş:197;

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Ekim 2018 Çarşamba inlikkorfezgazetesi.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 77 Fax: 513 3.0,30

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa’ya üreticilerin beklentilerini anlattı...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Elektrik Direklerinden 
reklamları kim kaldırttı?

Dünkü gazetemizde dikkatinizi çek- 
timi bilmem bir haber vardı.

İlçemizin İstiklal, Orhangazi Cadde 
leri ve Irmak Sokak’taki elektrik di
reklerinde hafta sonunda bir reklam 
asıldı.

Tüm direklerde bu reklamlar vardı.
Ne yazıyordu bu reklam afişinde;
“Gemlik’e Uğurlu Gelecek”

Reklamda bir de simge vardı. 4’lü bir 
yonca üzerinde uğur böceği... 4’de

Ak Parti Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, Marmarabirlik 
Baş kanı Hidamet Asa ve 
yönetimini ziyaret etti. AKP 
Bursa Milletvekili Zafer Işık, 
“Marmarabirlikten ilk etapta 
beklentimiz, fiyatların üreti
ciyi mağdur etmeyecek şe 
kilde açıklanmasıdır.” dedi. 
Marmarabirlik Başkanı Hida 
met Asa, “Mağdur etmeye
cek fiyat çalışmasını uzun 
zamandır yapıyoruz” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Reklam afişlerini kaldıran bulundu
İstiklal Caddesi Irmak Sokak’ta ve Orhangazi Caddesi’nde bulunan elektrik direk
lerine asılan, “Gemlik’e Uğurlu Gelecek”yazısı ve 4’lü yonca yaprağı üzerinde uğur 
böceği bulunan afişlerin pazar gecesi reklamı veren kişilere haber vermeden 
toplatılmasının ardında yatanın siyasi baskı olduğu öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN

SİG0RT8CILIK

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

0 +90 532414 36 28
©•+9022451222 39

+90 224512 22 38
+908503042239

A MerkezDr. Ziya Kaya Nah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
a Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

>3 erdogansaglik@hotmail.com

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

HAN.VET •operasyonlar
CLINIC ww.hanvetclinic.com 

fi hanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

inlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
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AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa’ya üreticilerin beklentilerini anlattı...

Ak Parti Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık, Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetimini 
ziyaret etti. 
Vatandaş ziyaret
lerinde not aldığı 
konuları Asa'ya 
sunan Milletvekili 
Işık, konular ile ilgili 
da sunum aldı. 
Konu ile ilgili değer 
lendirme yapan 
AKP Bursa Mil
letvekili Zafer Işık; 
"Zeytin üreticisinin 
çocuğu olarak dün 
yaya geldim, zey
tinin geliri ile büyü 
düm ve okudum. 
Bu nedenle zeytin 
üreticisinin derdini 
de, önceliklerini de 
iyi biliyorum. 
Marmarabirlik'in 
son dönemdeki 
yatırımları ve büyü 
mesi, bizleri de 
bölgemiz gibi 
memnun ediyor.

Uyumlu bir yöne
timle yaşanan büyü 
me, müstahsile de 
yansırsa, zeytin 
üreticisi adına 
önemli bir sorun 
ortadan kalkacaktır.

FİYATLAR 
MÜSTAHSİLİ 
MEMNUN ETMELİ

Yakın zamanda 
Marmarabilik'in 
fiyat açıklaması 
bekleniyor. Bilindiği 
gibi zeytin piyasası 
nı da Marmarabirlik 
tarafından açıkla 
nan fiyatlar belirli 
yor. Gemlik, İznik, 
Orhangazi ve Mu
danya da yaptığım 
ziyaretlerde, zeytin 
üreticisinin talep
lerini bir yandan 
dinledim ve notlar 
aldım. Taleplerinin 
bir ayağını da Mar
marabirlik oluştu 
ruyor. Bizlerde,

GEZECEĞİZmilletimizin vekale
tini verdiği kişileriz. 
Doğal olarak önceli 
ğimiz de milletimi 
zin ve devletimizin 
menfaatleri olacak 
tır. Marmarabirlikten 
ilk etapta beklen
timiz, fiyatların 
üreticiyi mağdur et
meyecek şekilde 
açıklanmasıdır.

BÖLGEYİ 
MARMARABİRLİK 
BAŞKANI İLE

Marmarabirlik'in 
Gemlik'te inşaatı 
devam eden önemli 
bir tesisi bulunuyor. 
Bu proje için kendi
lerine teşekkür 
ediyoruz. Marmara
birlik Başkan imiz 
Hidamet Bey ile 
zeytin üreten böl
gelerimizi ziyaret 
edeceğiz. İlk ziya 
retimiz Gemlik'te 
yapılan tesis ve

Gemlik bölgesinde 
zeytin üreticileri ve 
vatandaşlarımıza 
yönelik olacak, 
ardından Orhan 
gazi, İznik ve 
Mudanya'da da 
vatandaşla bir 
araya geleceğiz" 
dedi.

ASA; ÜRETİCİ 
MAĞDUR 
OLMAYACAK

Marmarabilik'in

gücünün her geçen 
gün büyüdüğünü 
ifade eden Mar
marabirlik Başkanı 
Hidamet Asa ise, 
"Bölgemizde önemli 
bir zeytin piyasası 
mevcut. Bizlerde 
bölgemizin temsilci
leriyiz. Ülke piyasa 
sında bile belirleyici 
konumdayız.
Bizler, üreticile 
rimiz sayesinde 
var olan birliğiz. 
Bu nedenle, öncelik 
sıralamamızda 
yöneticilerimiz de 
yer alacak. Onları 
mağdur etmeyecek 
fiyat çalışmasını 
uzun süredir 
yapıyoruz. Bu 
konuda da bizlere 
fikirlerini ve 
vatandaşların 
taleplerini sunan 
AKPBursa Milletve 
kili Zafer Işık'a 
teşekkür ediyoruz" 
şeklinde konuştu.

/yatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Muhammet Usta İsmet İnönü’ye saldırıyı kınadı.

“İnönü'yü bırakın siz Fesliye halım"
Atatürkçü Düşünce 
Demeği Gemlik 
Şube Başkanı yaptı 
ğı yazılı açıklamada, 
Atatürk’ün en yakın 
silah ve siyaset 
arkadaşı 2. Cumhur 
başkanı ismet 
İnönü’ye yapılan 
saygısızlığı kınaya 
rak, “Siz İnönü’yü 
bırakın Fesliye 
bakın..” dedi. 
ADD Şube Başkanı 
Muhammet Uslu, 
açıklamasında 
şunları söyledi: 
“AKP’nin Ankara 
Kızılcahamam’daki 
toplantısında 
Cumhurbaşkanı’nın 
yaptığı konuşmada; 
büyük Atatürk’ün 
yakın silah arkada 
şı; 2. Cumhurbaş 
kanımız, büyük dev 
let adamı, diplomat 

ve Lozan kahramanı 
İsmet İnönü’yü 
hedef alan konuş 
masını esefle 
karşılıyor, şid 
detle kınıyoruz. 
Cumhuriyetin ku
rucu kadrolarına ve 
onların anılarına yö 
nelik siyasi saldırı 
lar yeni değildir.
Özellikle de bugüne 
kadar Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’e, 
O’nun aziz hatırası 
na ve mirasına 
doğrudan saldırma 
ya cesaret ede
meyen kişi ya da 
kurumların hedef 
yaptıkları, daima 
Atatürk'ün en yakın 
silah arkadaşı 
büyük devlet adamı 
İsmet İnönü olmuş 
tur. Kimlerin hangi 
amaçlarla İnönü’ye

saldırdıklarını ve 
söylenen sözlerin 
kime ve nereye 
gittiğini gayet iyi 
bilen Atatürkçüle 
İktidarda mukte
dirken, çok partili 
siyasi yaşama 
geçerek; ülkeye 
demokrasiyi, özgür
lükleri ve çoğulcu 

parlamenter sistemi 
getiren“İktidarı ve 
yönetimi sorunsuz 
ve kansız devrediy
orum. Bundan daha 
büyük mutluluk ola
bilir mi?’’ diyen bu 
büyük kişiliğe 
yönelik talihsiz 
sözleri tarih 
hiç bir zaman

affetmeyecektir. 
“Keşke Yunan 
kazansaydı.
En azından hilafet 
kalırdı.” diyen, 
fesli meczupların ve 
onlara saygıda 
kusur etmeyenlerin, 
Cumhuriyet 
kadrolarını layıkıyla 
değerlendirebile 
ceğine zaten 
inanmıyoruz.
Siyasi erki elinde 
bulunduranlara diyo 
ruz ki, Cumhuri ye 
tin kurucu kadroları 
na saygısızlık etme 
yin, vicdanları 
yaralamayın, 
tarihi çarpıtmayın. 
Atatürk'e ve Cumhu 
riyete doğrudan 
yapamadığınız saldı 
nlan, Atatürk'ün en 
yakın silah arkadaş 
lan üzerinden

gerçekleştirmeye 
uğraşmayın.

MECZUPLARA 
GÖSTERDİĞİNİZ 
İLGİYİ 
ATATÜRK’ÜN 
ARKADAŞLARINA 
DA GÖSTERİN

Sayın Cumhurbaş 
kanı’na da diyoruz 
ki, Atatürk ve 
Cumhuriyet 
düşmanlanna, 
meczuplara 
gösterdiğiniz 
saygının asga 
risini, en başta 
İsmet İnönü 
olmak üzere, 
Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ün 
silah arkadaşla 
rina da gösterin. 
İnönü yü bırakın siz 
fesliye bakın... “

Fa^ebook sayfamız s Gem I ik Kö rfez Güler Ajans
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Gemlit Bursa lnranoluıdalıi şiiııtıeli araçtan sitlıe çıktı
Gemlik'te jandarma 
ekiplerinin yol 
kontrolü sırasında 
durdurup arama 
yaptığı araçta 120 
sikke ele geçirildi, 1 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı 
Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü ekip 
lerince Gemlik- 
Bursa karayolunda 
dün yapılan yol

BURSA VALİLİĞİ V 
MdARMA KOMUTANLIĞI

kontrolü ve arama 
faaliyeti sırasında, 
Y.P.'ye ait araç 
şüphe üzerine 
durduruldu. Araçta 
yapılan aramada 
tarihi eser niteliği 
olduğu belirtilen 
83 bronz, 7 gümüş 
ve 6 bakır sikke ile 
11 Bizans dönemine 
ait çukur, 13 OsmanlI 
dönemine ait gümüş 
olmak üzere toplam

120 sikke ele 
geçirildi. Jandarma 
ekipleri, tarihi eser
leri Müze Müdürlü 
ğü'ne teslim etmek 
üzere el koydu, araç 
sürücüsü Y.P. 
gözaltına alındı. 
Şüpheli jandar
madaki işlemlerin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Hakimiyet

Uyuşturucu tacirlerine huııiik darbe!
Bursa narkotik 
polisi dış illerden 
Bursa'ya uyuşturucu 
getirdiği iddia edilen 
bir kişiyi 6 kilo 
esrarla yakaladı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri uyuşturucu 
madde kullanan 
şahısların

ifadelerinden yola 
çıkarak dış illerden 
Bursa'ya yüklü mik
tarda uyuşturucu 
getirileceğini öğren 
di. İhbarı değerlen 
diren ekipler uyuştu 
rucu maddeyi taşıya 
cak şüpheliyi takibe 
aldı. Bursa'ya giriş 
yaptığı görülen Ü.K 
yapılan baskınla 
gözaltına alındı.

Şahsın ev ve araba 
sında yapılan ara
mada 6 kilo esrar ve 
uyuşturucu paket 
lemede kullanılan 
çok sayıda malzeme 
ele geçirdi. Gözaltına 
alınan Ü.K. ilk işlem 
leri yapılmak üzere 
emniyete buradaki 
işlemlerinin ardın 
dan ise adli makam
lara sevk edildi.

Düğün manandası suç aletini havle sallamış
İnegöl de 1 kişinin 
hayatını kaybettiği 
düğünde maganda 
tarafından ateşlenen 
silah, çalıların 
arasında bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Dönmez 
Mahallesi'nde 
geçtiğimiz gece 
düğünde bazı 
kişilerin gelişi güzel 
ateşlediği taban
calardan birinden 
çıkan kurşun, 
masada oturan 
Necmi Çelik'in (55)

başına isabet etti. 
Ağır yaralı halde 
hastaneye kaldırılan 
Çelik, tüm müda
halelere rağmen

kurtarılamadı. Olayın 
ardından inceleme 
başlatan jandarma 
ekipleri, cep telefonu 
görüntülerinde ateş

edenleri tek tek 
tespit ederek Dön
mez Mahalle Muhtarı 
M.A., Akbaşlar Ma
halle Muhtarı E.A. ile 
Ö.B. ve R.T. isimli 4 
şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Jandarmadaki 
sorguları tamam
lanan 4 şahıs dün 
adliyeye sevk edildi. 
Ek gözaltılar ne
deniyle zanlıların 
hakim karşısına 
çıkmaları tehir 
edilirken bugün

adliyeye bir kez 
daha sevk edilen 
zanlılardan R.T. 
tutuklandı. Diğer 3 
kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest 
bırakıldı.
R.T. tarafından 
olayda kullanıldığı 
belirlenen tabanca 
ile tabancaya ait 21 
adet fişek, jandarma 
ekiplerince düğün 
alanının 150 metre 
ilerisinde poşetin 
içerisine çalıların 
arasına gizlenmiş

şekilde bulundu. 
Ayrıca düğün 
alanında yapılan ara
malarda 4 adet ta
banca, 5 adet av 
tüfeği, 6 adet kuru 
sıkı tabanca ele 
geçirildi. Düğünde 
ateş ettikleri belir
lenen 16 şahıs 
hakkında adli ve 
idari işlem başlatıldı. 
Öte yandan 
gözaltına alınan 
şahısların büyük bir 
kısmının alkollü 
olduğu da belirtildi.

Büyük hata! Kamyon otomobili hiçti
Bursa'da kırmızı ışık ihlali sonucu kam 
yon otomobili biçti. Kaza, Karacabey 
Devlet Hastanesi kavşağında sabah 
saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 
henüz hangisinin kırmızı ışık ihlali yaptığı 
belirlenemeyen otomobil ile kamyon 
çarpıştı. Araçta sıkışan otomobil sürücü 
hafif yaralı şekilde araçtan çıkarılarak 
ambulansla Karacabey Devlet Hasta 
nesine kaldırıldı. Polis ekipleri 
kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Miam afişlerini Mran holNilıı
Elektrik Direklerinden reklamlan kim kaldırttı?

Gündüz bu reklamları görenler deği 
şik yorumlar yaptı.

Kimi banka reklamı sandı, kimi baş 
kabir şey...

Ne olduysa pazar gecesi oldu.
Öğrendiğime göre reklamlar 

asılırken belediye zabıtası kaldırmak 
istemiş ama reklamı verenler zabıtanın 
yasal hakları olmadığını söyleyerek 
afişleri astılar.

Zabıta tutanak tutarak gitti.
Pazartesi sabahı ise elektrik direk

lerindeki afişlerin yerinde olmadığı 
görüldü.

Cam panolardaki ve bilboardlardaki 
reklamlar ise yerinde duruyordu.

Reklamı verenler işin peşine düştü.
Kimse biz kaldırdık demedi.
Sorunu Emniyetin MOBESE kamera 

lan çözecekti.
Başvuru yapıldı, inceleme başladı.
Ancak günün sonlarına doğru 

reklamı asan Bursa firması, reklam 
sahiplerini arayarak özür diledi.

Direklerdeki afişleri kendisinin 
kaldırdığını itiraf etti.

Peki bu afişler neden kaldırıldı?
Kim kaldırttı?
Sorunun asıl önemli yanı burası...
Benim yaptığım araştırmada, 

afişlerden sıkıntı duyan kişi Belediye 
"Başkanı Refik 'fftmaz o"ıûu.

Çünkü afişlerde "Gemlik’e Uğurlu 
Gelecek” yazıyordu.

Bu ne anlama gelirdi?
Yerel seçimlerde CHP Belediye 

Başkanı adayı kim?
Mehmet Uğur Sertaslan!
İşte Başkanı kızdıran bu oldu.
Birileri seçim dönemi olmamasına 

karşın imaj yaratmak istediğini düşün 
dü ve bu afişlerin kaldırılması için siya 
si baskı için düğmeye basb.

Ne yapmış olabilir sizce?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş’ı arayıp, durumu anlatmış 
olamaz mı?

Aktaş da UEDAŞ Bölge Müdürünü.
Elektrik direkleri Türkiye genelinde 

ihale ile bir firmaya verilmiş, bu firma 
da diğer reklam firmaları taşeronluk 
vermiş.

Siyasi baskıya dayanamayan firma, 
gece operasyonu yaparak, ilan sahip
lerine haber vermeden afişleri topla 
mış. Ama biri baskıya boyun eğmemiş.

Olay bu.
Peki dünkü bir yerel gazetedeki 

Sınav Okulu ile ilgili ruhsatsız inşaatın 
bitirildiği haberine ne dersiniz?

Ruhsat dün alınmış. İnşaat ise Bele 
diye başkanının bilgisinde bitene 
kadar devam etmiş. Birileri şikayetçi 
olunca, zabıta gön derilmiş ve inşaata 
usulden ceza yazılmış!

Ardından da ruhsat alınmış. Beledi 
ye bunca zaman neredeymiş acaba?

Not: Gazetemizin internet sayfası 
saldırıya uğradı. 28 Eylülden beri nor
male döndürmek için çalışıyoruz. Bizi 
facebookfian Güler Ajans-Gemlik Kör
fez yaz rak okuyabilirsiniz”

İstiklal Caddesi 
Irmak Sokak’ta ve 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
bulunan elektrik 
direklerine asılan, 
“Gemlik’e Uğurlu 
Gelecek” yazısı 
ve 4’lü yonca 
yaprağı üzerinde 
uğur böceği 
bulunan afişlerin 
pazar gecesi 
reklamı veren 
kişilere 
haber vermeden 
toplatılmasının 
ardında yatanın 
siyasi baskı 
olduğu öğrenildi, 
ilanları kaldıranın 
MOBESE kamera

larında aranması 
üzerine daha önce 
reklamları 
kaldırmadığını 
söyleyen firmanın

UEDAŞ’tan gelen 
baskı sonucu 
reklamları kaldırdığı 
ortaya çıktı. 
Aynı ilanların

bulunduğu 
Stroer firması 
panolarında ise 
reklamlan 
kaldırmadı.

InaMüıaıııaıııılı
Türkiye Odalar Bor
salar Birliği desteği 
ile Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Gemlik’te 
bulunan okullarda, 
okul yönetimlerinin 
belirlediği dar 
gelirli öğrencilere 
eşofman yardımı 
yapıldı.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Salih 
Erdinç Ersan ve 
Yönetim kurulu 
üyesi Cevat Yazıcı 
katılımıyla toplam 
1000 adet eşofman, 
dar gelirli 
öğrencilere verildi. 
Okul yönetimi ve 
öğretmenleri TOBB 
desteği ile Ticaret

Borsası’nın 
gerçekleştirdiği bu 
organizasyondan 
dolayı çok mutlu 
olduklarını, soğuk 
kış günlerinde 
çocuklara verilecek 
en güzel hediye 
olduğunu, bu ne

denle TOBB ve 
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetimine 
teşekkür ettiklerini 
ifade ettiler.
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır; “Öğrencileri 
m izi bir nebze

olsun mutlu ede
bi İdiysek ne mutlu 
bizlere. TOBB ve 
Borsamızın imkân 
lan elverdiğince dar 
gelirli öğrendi e 
rimize yardımlarımı 
zı eksik etmeyece 
ğiz” dedi

KAŞCDC B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa'da bilim sınır tanımıyor
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından Bur- 
sa'ya kazandırılan 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
özel öğrenme 
güçlüğü olan kaynaş 
tırma öğrencilerine 
yönelik düzenlenen 
'Sınır Tanımayan 
Bilim* faaliyetine ev 
sahipliği yapıyor. 
Hayata geçirdiği bir* 
birinden farklı projel
erle bilimi adeta 
gündelik hayatın bir 
parçası haline ge
tirmeyi başaran 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
bir TÜBİTAK Projesi 
olan Doğa Eğitimi ve 
Bilim Okulları 
Destekleme 
Programı kapsamın 
da düzenlenen Sınır 
Tanımayan Bilim ile 
kapılarını bu kez 
özel öğrencilere açtı. 
Bursa'da ortaokula 
devam eden 5,6, 7 
ve 8'inci sınıf hafif

seviyede zihnî yeter
sizlikten etkilenmiş 
ve özel öğrenme 
güçlüğü bulunan 
toplam 40 kaynaş 
tırma öğrencisi, bil
imin sırlarla dolu 
dünyasını keşfetme 
imkânı buldu. Proje 
ile özel öğrencilerin, 
Fen ve teknoloji 
uygulamaları dersi 
müfredatına uygun 
olarak hazırlanan 
faaliyetlere bire bir 
ve grup halinde 
katılarak çeşitli 
eğitim öğretim 
yaklaşımları içerisin 

de yer alan olguları 
deneyimlemeleri, 
bilime ve çevreye 
karşı olumlu tutum 
geliştirmeleri, 
merak ve ilgilerinin 
artırılması hede
fleniyor. Problem 
çözme ve karar 
verme becerilerini 
geliştirmeye yönelik 
eğitimlerin de 
verildiği projede 
öğrencilerin birbir- 
leriyle işbirliği ya
parak grupla birlikte 
çalışma, yönergeleri 
takip etme, verilen 
görevleri yerine ge

tirme, etkinlik sonu
cunda ortaya çıkan 
üründe pay sahibi 
olma noktasında 
desteklenerek fen 
ve teknoloji 
uygulamalarına 
daha olumlu yönde 
bakmaları 
hedefleniyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da be
raberindeki BTM Ko
ordinatörü Fehim 
Ferik ile birlikte 
'Küçük dünyalara 
yakından bakış', 
'mucitler laboratuva 

rında keşif, 'Tasarla 
- eğlen - üret' ve 'Uza 
ya kısa bir yolculuk' 
başlıklı eğitimleri 
alan öğrencileri zi
yaret etti. Atölye 
çalışma sında el be
cerilerini de gelişti 
ren öğrenciler, 
yaptıkları çalışma 
hakkında bilgi verdi, 
öğrencilerle ayak 
üstü keyifli bir soh
bet imkanı da bulan 
Başkan Aktaş, Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nin artık 
alanında bir marka 
olduğunu, toplumun 
tüm kesimlerini ku
caklayan faaliyetle, 
aslında bilime 
ulaşmanın hiç 
de zor olmadığınr 
herkese gösterdik
lerini kaydetti. 
Başkan Aktaş, etkin 
liğe katılıp başarılı 
eserler ortaya koyan 
öğrencilerle, pro 
jede görev alan 
eğitmenlere katılım 

sertifikalarını dağıttı. 
BTM Bilim İletişim 
cisi özlem İnan 
Yosun, uyguladıkları 
TÜBİTAK projesinin 
Türkiye'de bilim 
merkezlerinde uygu
lanan ilk çalışma 
olduğunu söyledi, 
özel öğrenme 
güçlüğü ve hafif 
düzeyde zihinsel 
yetersizlik tanısı 
almış toplamda 40 
öğrenciye değişik 
aktiviteler yapma 
imkanı sunduklarını 
belirten Yosun, 
"Çok güzel çıktılar 
alacağımızı düşü 
nüyoruz. Çocuklar 
bir bilim insanı gibi 
araştırmayı öğreni 
yorlar. 'Ben de yapa
bilirim' diyerek kendi 
özgüvenlerini arttır 
maya yönelik bir 
proje. Bilim merkez
imizde bu tarz pro
jeleri uygulamaya 
devam edeceğiz" 
dedi.

Camiler «e Din Görevlileri Haftası kutlandı
Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası, 
Gemlik Belediye- 
si'nin organizasyonu 
ile Atatepe Sosyal 
Tesisi'nde kutlandı. 
Programa Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, başkan 
yardımcıları Ahmet 
Avcı, Vedat Büyük 
gölcügezliileGemlik 
Müftüsü Mehmet 
Reşat Şavlı ve ilçede 
görevli hocalar 
katıldı.Din görevlile

rinin hassas konu
larda toplumu bil
gilendirme ve Islamı 
doğru anlatma konu 
sunda büyük sorum
luluk sahibi olduğu 
nu, bu sorumluluğu 
hassasiyetle yerine 
getirmeye çalıştıkları 
nı dile getiren Müftü 
Şavh, bu anlamlı 
günde din görevli 
lerini unutmayan 
Gemlik Belediyesi'ne 
teşekkür etti, 
öte yandan din 
görevlilerinin çocuk
lardan başlayarak

tüm vatandaşlara 
önemli hizmetler 
verdiğini belirten 
Başkan Yılmaz’da, 
dini doğru anlat
mada ve vatan 
daşları iyiye, güzele 
yönlendirmedeki 
hassasiyetleri 
sebebiyle kendi 
lerine teşekkür etti. 
Din görevlileri ile 
bir süre sohbet 
eden Başkan 
Yılmaz, Müftü 
Şavlı ile hocalara 
hediyeler takdim 
etti.

10 hin öğrenci sağlıklı beslenmeye dikkat çekecek
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), 80 okulda 10 
binden fazla öğren 
ciye eğitim verecek 
Daha önce 'Güvenilir 
Gıda Tüketelim İsrafı 
önleyelim* projesiyle 
2 yılda 150 okulda 32 
bin öğrenciye ulaşan 
BTSO, bu yıl güve
nilir gıda ve 
şişmanlığa dikkat 
çekmek istiyor.

"Güvenilir Gıda 
Tüketelim Obeziteyi 
önleyelim" projesi 
öncesinde eğitim 
verecek eğitmenlere 
yönelik bilgilendirme 
semineri BTSO 
hizmet binasında 
yapıldı. Toplantıya, 
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi Aytuğ 
Onur, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Konseyi 
Başkanı Burhan

Sayılgan ile 
eğitmenler katıldı. 
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi Aytuğ 
Onur, projeye 15 
Ekim'de başlaya 
caklarını dile getirdi. 
Çağın en önemli 
sağlık meselelerin 
den olan şişmanlık 
ve sağlıklı gıda 
konusuna dikkat 
çekmek istediklerini 
belirten Onur,

"Bursa iş dünyası 
olarak sektörlerim
izin ihracat odaklı 
büyümesinin yanı 
sıra sosyal sorumlu
luk projelerinde de 
farkımızı ortaya 
koyuyoruz. Hede
fimiz güvenilir gıda 
ve obezite konusun 
da toplumsal algıyı 
güçlendir mek" dedi. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Konseyi

Başkanı Burhan 
Sayılgan, güvenilir 
gıda ve obezite 
konusunun toplu 
mun tüm kesimlerini 
ilgilendirdiğini 
söyledi, özellikle 
obezitenin kanser 
başta olmak üzere 
birçok hastalığın 
tetikleyiclsi olduğu 
nu kaydeden 
Sayılgan, "BTSO 
öncülü ğünde

okullarda hem 
şişmanlık hem de 
güvenilir gıda 
konusunda bir 
çalışma başlattık. 
Başta valilik olmak 
üzere kamu 
kuramlarımız 
projemize tam 
destek veriyor. 
Bu anlamlı projeyi 
üstlenen BTSO'ya 
teşekkür ede 
rim." diye konuştu
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Voleylıolda 2.hafta heyecanı
Türkiye Voleybol 
erkekler 2.liginde 
mücadele eden 
Gemlik ekibi ilk hafta 
müsabakasında 
Eskişehir temsilcisi 
Odun Pazarı Bld 3:0 
yenilerek sezona 
mağlubiyet ile 
başladı.
Gemlik voleybol 
takımı Bursa Voley
bolun önemli isimleri 
Tanju Güçlü ve Os 
man Babagiray ile 
anlaşarak, Gemlikli 
genç oyuncularında 
katılımı ile kadro 
yapısını oluşturdu. 
İlk Hafta müsabaka 
sında l.set ve 
3.set’de gösterdiği 
mücadele ile ligde 
iyi sonuçların 
alınacağının 
sinyalini verdi.
Gemlik ekibi Voley
bol 2. liginde 10 
ekim Çarşamba saat 
16:30 ‘da Gemlik ilçe 
spor salonunda 
2.hafta 

karşılaşmasında 
mücadele edeceği 
Karacabey Bld. 
müsabakasına 
hazır, önemli 
isimlerinde boy 
göstereceği mü
cadelede Gemlik 
ekibi galibiyet 
parolası ile sahaya 
çıkacak.

UYUM SÜRESİNİ 
KISA ZAMANDA 
ÇÖZECEĞİZ

Gemlik Basket 
Voleybol takımı 
antrenörü Osman 
Babagiray ilk 
maçımıza iyi bir 
mücadele ile başla 
mamıza rağmen 
yaptığımız basit 
hatalar ile mücade
leyi kaybettik.
Önemli olan lige 1 
hafta kala 
çalışmalara başlama 
mız bu yüzden istedi 
ğimiz oyun kur
gusunda oynaya

madik. Yapacağımız 
çalışma programları 
sonrasında Gemlik 
Halkının desteği ile 
ligde adımızdan söz 
ettirecek duruma 
geleceğiz.
Gemlik'te Berkay 
Bulut Başkanımızın 
sayesinde güzel bir 
oluşum oldu. Bu 
oluşumun asıl amacı 
Başkanımızın 
sürekli ifade ettiği 
gibi Gemlikli genç 

nesille örnek olmak 
ve onların sporun 
içinde kalmalarını 
sağlamak.
Zeytinin Başkenti 
olan Gemlik 
voleybol anlamında 
çok potansiyel, 
Başkanımız
Berkay Bulut, Voley
bol şube Başkanımız 
Necdet Yılmaz ve 
Menajerimiz Yahya 
Gümüş sayesinde 
bu sene bunu 

kanıtlayacağız. Alt 
yapı takımları ve 
spor okulları içinde 
Umut Bilgiç 
hocamızla 
anlaşılması yapılan 
isin ne kadar doğru 
olduğunu kanıtlıyor.

TÜM GEMLİK 
HALKIN110 EKİMDE 
SALONA 
BEKLİYORUZ..
Gemlik ekibinin 
Başkanı Berkay

Bulut 2. Hafta 
karşılaşmasında 10 
Ekim 2018 
Çarşamba günü 
saat 16:30 ‘da Kara
cabey Bld. ile 
karşılaşacağız bu 
müsabakada Gemlik 
Halkının desteğine 
ihtiyacımız var Tüm 
spor severler'i ve 
kalbi Gemlik için 
adan herkesi destek 
olmaya bekliyoruz.. 
OSMAN BABAGİRAY 
KİMDİR.
Voleybol yaşamında 
224 defa milli forma 
giyme başarısı 
gösteren, Babagiray 
Voleybola 1988 
yılında Sönmez Fila- 
ment forması 
giyerek başladı. 
Sırasıyla Marmara 
Kolleji SSK, Halk- 
bank, Ziraat 
Bankası, Manavgat 
Bld., ve Beşiktaş 
forması altında lig 
şampiyonluklarına 
ulaştı.

Saalıklı Yasam «Misleri sürüyor
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi 
öncülüğünde düzen
lenen Sağlıklı Yaşam 
Yürüyüşü, üçüncü 
haftasında da 
yoğun ilgi gördü. 
Yürüyüşe Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AK 
Parti Bursa Mil
letvekili Zafer Işık, 
AK Parti İlçe Başka 
m Yaşar İslam, Gem
lik Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Kent Konseyi 
Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Engelsiz Kafe'de

başlayıp Fayton 
Kafe'de sona eren 
yürüyüşe katılan 
Gemlikli kadınlar, 1 - 
31 Ekim Meme Kan 
seri Bilinçlendirme 
Ayı dolayısıyla 
pembe balonlarla 
yürüdüler.

Spor yapmanın öne
mine vurgu yapan 
Milletvekili Zafer 
Işık, "yürümek 
insanın zihinsel 
faaliyetleri için de 
faydalı. Açık havada 
yürümek ve oksijen 
teneffüs etmek 

insanı zihnen, ruhen 
ve bedenen din
lendiriyor. Biz de 
fırsat buldukça 
yürümeye çalışıyo 
ruz. Herkesi düzenli 
yürüyüş yapmaya 
davet ediyorum" 
dedi.

Sağlıklı yaşam 
açısından yürümenin 
faydalarını anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ise "çağı 
mızda sağlıksız 
beslenme ve hareket 
sizlik nedeniyle pek 
çok sağlık sorunu ile 
karşılaşıyoruz. 
Maalesef sağlıkla 
rina dikkat etmeyen 
hanımlarda bir takım 
rahatsızlıklar 
görünüyor. Biz bu 
ayı kanser hastalık 
larına karşı vatan 
daş larımızı bil
inçlendirmeye ve 
onlara bilinç 
kazandırmak için 

çalışmaya ayırdık. 
Belediyemiz olarak 
da yürüyüş yollan, 
spor sahaları ve 
parklarımızla 
Gemlik'i, Gemlik 
sahilini sağlıklı 
yaşam alanı haline 
getirmek için çaba 
gösteriyoruz. 
Hanımlardan bil
inçlenmelerini ve 
sağlıklarına dikkat 
etmelerini rica 
ediyorum" dedi. 
Yürüyüşün ardından 
katılımcılara simit ve 
zeytin ikram edildi. 
Yürüyüşlerin her 
pazartesi 9.00'da 
başlayarak devam 
edeceği belirtildi.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
053501800

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
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Marketlerden İndirim kararı aldı!
Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakde 
mirli 'Enflasyonla 
Topyekün Mücadele 
Programı'nda 
açıklamalarda bu
lunuyor. Bakan 
Pakdemirli; "Zincir 
marketlerde 50 
üründe 2 ay yüzde 
10 indirim yapıla 
cak" açıklama 
sında bulundu. 
Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin 
açıklamasından 
notlar: 
*Enflasyonla 
mücadele 
programımızın 
hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. 
Bugün dünya nü

fusu 7 milyar, 
önümüzdeki 2050 
yılına baktığımızda 
9 milyar olacak. 
Şehirleşmemiz 
yüzde 55,2050'yo 
baktığımızda çok 
daha fazlasını 
yapacağız. Bu 
zor ev ödevini 
yapmamız lazım. 
*Gıda arz güvenliği 
ekonominin hızlı 
olduğu durumlarda 
ön plana çıkıyor. 2 
görevimiz var. Üreti
ciyi korumak ve 
tüketiciyi kollamak. 
İkisini de yapma 
yolunda ödevimizi 
aldık çalışıyoruz. 
Tohumdan sofraya 
tüm sorunları or
tadan kaldırmanın

yolunu arıyoruz. 
Heybeyi doldu 
rarak geldik. 
"Yaptıklarımızın 
üzerine neler 
yapabiliriz dedik. 
Serbest piyasa

ekonomisi tabii ki 
işleyecek. Gıda arz 
güvenliğini de mut
laka sağlayacağız. 
Örneğin kıyma 29, 
kuşbaşı 31 TL'den 
satılıyor. Ucuz fiyat

tan alınıyordu, 
alınmaya devam 
edecek. Ucuz et 
projesi devam ede
cek. Çaykur bundan 
sonra da zam yap
mayacak. Zincir 

marketlerde 50 
üründe 2 ay yüzde 
10 indirim yapacak. 
*Et ve Süt Kurumu 
10 üründe yüzde 
10 indirim yaptı. 
Atatürk Orman 
Çiftliği 14 üründe 
yüzde 10 indirim 
yaptı. Sığ ve toz 
gübreyle yemde 
yüzde 10 indirim 
yapıldı.
*TMO pirinci 
yüzde 20-40 in
dirimle arasında 
satmaya devam 
edecek. Carrefour, 
BİM, Şok, Mig 
ros ve Metro 
50 üründe 
iki ay süreyle 
yüzde 10 indirim 

yaptığını açıkladı.

Eylül ayı reci getiri oranları açıttandı
TÜİK, 2018 yılı Eylül 
ayı finansal yatırım 
araçlannın reel getiri 
oranlannı açıkladı. 
Buna göre; en yük
sek aylık reel getiri, 
yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE) ile 
indirgendiğinde 
yüzde -0,60, tüketici 
fiyat endeksi (TÜFE) 
ile indirgendiğinde 
ise yüzde 3,68 
oranlarıyla euroda 
gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endek 
si (TÜFE) ile indirgen 
diğinde, eylül ayında 
en fazla reel getiri

avrodan sağlandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, finansal 
yatırım araçlannın 
eylül ayına ilişkin 
reel getiri oranlannı

açıkladı.
Buna göre, geçen ay 
en yüksek reel getiri, 
TÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 3,68 ile avroda 

gerçekleşti. Avro, 
Yİ-ÜFE ile indirgen 
diğinde ise yatırımcı 
sına yüzde 0,6 kay
bettirdi. Yİ-ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yatırım araçlarından 
külçe altın yüzde 
1,50, dolar yüzde 
1,63, BIST 100 en
deksi yüzde 7,76, 
devlet iç borçlanma 
senetleri (DİBS) 
yüzde 8,02 ve mev 
duat faizi (brüt) 
yüzde 8,42 oranında 
yatırımcısına kaybet- 
tirdi.TÜFE ile 
indirgendiğinde ise 

külçe altın yüzde 
2,75, dolar yüzde 
2,61 oranında 
yatırımcısına 
kazandırırken, BIST 
100 endeksi yüzde 
3,78, DİBS yüzde 
4,05 ve mevduat faizi 
(brüt) yüzde 4,48 
oranında kayba yol 
açtı. Dolar üç aylık 
değerlendirmede, Yİ- 
ÜFE ile indirgendi 
ğinde yüzde 13,76, 
TÜFE ile indirgendi 
ğinde ise yüzde 
25,15 ile yatırımcı 
sına en yüksek reel 
getiriyi sağlayan

yatırım aracı 
olurken, DİBS Yİ 
ÜFE ile indirgen 
diğinde yüzde 23,62, 
TÜFE ile indirgen 
diğinde yüzde 15,97 
ile yatırımcısına en 
çok kaybettiren 
yatırım aracı olarak 
dikkati çekti. Altı 
aylık değerlendir 
meye göre dolar, Yİ- 
ÜFE ile indirgendi 
ğinde yüzde 23,54, 
TÜFE ile indirgen 
diğinde ise yüzde 
40,37 ile yatırımcısı 
na en yüksek 
kazancı sağladı

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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PLAKET & KUPA 

MADALYA
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Bursa Ticaret Lisesi’nden 1956 • 1957 döneminde mezun olanlar Kemal Akıt’ın çiftliğinde buluştular

Kili i 1 Mili İM|l İlli!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Hacklendik...
Sevgili Körfez Okurları, 
Gazetemizin internet üzerinden 

yayınlanan sanal gazetemiz, 28 Eylül 
gününden beri kapalı.
Bu konuda bir çok telefon ve e-mail 

alıyorum.
Her bir okurumuz, gazeteye inter

netten neden ulaşılamadığını soru 
yorlar.

Dün de yazımın sonunda belirtti 
ğim gibi, bizleri çok sevenler sitemizi 
hacklediler! Devamı sayfa 4’de

Bursa Ticaret Lisesi’nde 1956-1957 yılında 
mezun olanlar 62 yıl sonra Gemlik’te bir 
araya geldiler. Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın eski Başkanı Kemal Akıt, 62 yıl 
sonra mezun olduğu Bursa Ticaret Lise 
si’ndeki sınıf arkadaşlarını Cihattı Ma- 
hallesi’ne çıkan yolda bulunan çiftliğinde 
mangal partisinde buluşturdu. Haber 2’de

GTS03.iiye 
ziyaretinde sorunlar 

ele alımlı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi 
üye ziyaretlerinin üçüncüsün de Gemlik 
Nakliyeciler Derneği üyeleriyle biraraya 
geldiler. Ziyarette, Nakliyeciler iseGTSO 
yöneticilerinin ziyaretlerinden mutluluk 
duyduklarını, Gemlik’teki nakliyecilik sek
törünün giderek zorlukları arttığına dikkat 
çektiler. Bu konulardaki iletişimin sürdü 
rülmesini ve nakliyecilerin sorunlarının 
üst makamlara taşınmasını istediler. 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

i SAĞLIK
UsîĞÖRTâfelLIK

0 +90'532414 36 28 #|Mez ;DLZiyaKayaİLİstİWalW82İAGEMLİK.
Cdnnnon : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10B GEMLİK

+90 224 512 22 38
+90 850 30422 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN
DEPREM SİGORTASI

® erdogansaglik@hotmail.cpm

. İL . • idrar tahlili I KAN TAHLİLİ . • RÖNTGEN ] ....... ‘ İIİI^ASON -,:’ iL ' ' IVCUZ MAMA ■ ■ < ^KISIRLAŞTIRMA 
HANVET »OPERASYONLAR. 

CLINIÇ ,www.harivetcliniç.com f] hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.cpm
ww.harivetclini%25c3%25a7.com
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Bursa Ticaret Lisesi’nden 1956 ■ 1957 döneminde mezun olanlar Kemal Akıt’ın çiftliğinde buluştular

62 yıl sonra Gemlik’te tir araya Beldiler
Bursa Ticaret 
Lisesi’nde 1956- 
1957 yılında mezun 
olanlar 62 yıl 
sonra Gemlik’te 
biraraya geldiler. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
eski Başkanı Kemal 
Akıt, 62 yıl sonra 
mezun olduğu 
Bursa Ticaret Lise 
si’ndeki sınıf 
arkadaşlarını Cihatlı 
Mahallesi’ne çıkan 
yolda bulunan 
çiftliğinde 
mangal partisinde 
buluşturdu.
Kemal Akıt’ın 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali 
programında zeytin 
toplama ve mangal 
partisi ile zeytinden 
yapılan yemeklerin 
tv. çekimlerinin 
yapılması haber
lerinin basında yer 
alması üzerine, bazı 
arkadaşları Akıt’ı 
arayarak biraraya 
gelmek istediler. 
Teklifi olumlu bulan 
Kemal Akıt, eski 
okul arkadaşlarını

arayarak onları 
çiftliğine davet 
etti.
4 Ekim Pazar günü 
45 kişilik Ticaret 
Lisesi son sınıf 
arkadaşlarından 
iletişim kurabildik
leri 22’si önce 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağaza 
sında buluştular. 
Daha sonra çiftliğe 
giderek burada 
hasret giderdiler.

AKIT “ÇOK 
DUYGULANDIM” 
22 eski okul arka 
daşıyla biraraya 
gelen ev sahibi 
Kemal Akıt, arkadaş 
larına yaptığı 
konuşmada, yıllar 
sonra biraraya gel
menin anlatılmaz 
mutluluğunu 
yaşadığını belirte 
rek, şunları söyledi: 
“Duygularımı anlat
mam imkansız. 
Her birimiz belirli 

yaşın üzerine 
gelmiş kişileriz. 
Bir çoğumuzla uzun 
yıllar sonra bugün 
burada biraraya 
geldik. Aramıza 
katılamayan, 
aramızdan ayrılıp 
rahmete kavuşan 
arkadaşlarımıza 
Allah'tan rahmet 
diliyorum.
Sîzlerle uzun yıllar 
sonra yeniden 
birarada olmak çok 
güzel. Bu güzelliği

yaşatmahyız. 
Davetime katıldığı 
nız için teşekkür 
ederim” dedi.

ANILAR 
CANLANDI 
Kemal Akıt’ın 
konuşmasından 
62 yıl sonra 
biraraya gelen 
arkadaş topluluğu, 
hayatta olmayan 
arkadaş lan için 
dua ettiler, Fatiha 
okudular.

Eski okul arkadaşla 
rının anlatıldığı 
buluşmada, 
62 yıllık aynlık 
giderildi ve 
2019 yılının 
ilkbahar ayında 
yeni aynı yerde 
buluşma kararı 
aldılar.
Akıt Çiftliğinde 
biraraya gelen lise 
arkadaşlarına 
Kemal Akıt sucuk 
ve köfte ikramında 
bulundu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Nakliyeciler Derneğini ziyaret etti

GTSO 3. üye ziyaretinde sorunlar ele alınflı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
timi üye ziyaret
lerinin üçüncüsün 
de Gemlik Nakliye
ciler Derneği üyele 
riyle biraraya 
geldiler.
Dün yapılan zi
yarete, GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Semih Aşkın, 
Sayman üye Şefik 
Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Alaattin Akcan, 
Fatih Buluk, Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Emre Gemicioğlu

eşlik ettiler.
Ziyarette konuşan 
Oda Başkanı Paşa 
Ağdemir, nakliye
ciler için yaptıkları 
çalışmaları şöyle 
anlattı.
"Nakliyeciler, 
Odamızın 7 gu
rubunda faaliyet 
yürütmektedirler. 
Sektörle ilgili 
200 firma odamıza 
kayıtlıdır.
Gemlik stratejik 
konumu, mevcut 
limanları, serbest 
bölgesi, sanayi 
tesisleri ile 
Bursa’nın dünyaya 
açılan kapısıdır. 
Hal böyle olunca 
nakliyecilik sek- 
törüdesüre içinde

büyümüş ve ihti 
yaca cevap vere
bilmek adına kedini 
geliştirmiştir.
Gemlik’te faaliyet 
gösteren nakliyeci
lerimiz daha önce 
bir çok sorununu 
gündeme taşıdık.

Bunlar şunlardır: 
S Plakalar için 
U tipi güzergahı 
Konteyner taşıma 
alığında konteyner 
boylarının 4,8 met 
re uygulaması ve 
getireceği sorunlar 
Dışarıdan gelen

nakliyecılerinGem- 
lik’li nakliyecilere' 
rakip olmaları 
Serbest bölge ve 
sanayi yolunun

» yapılması 
Serbest bölge ve 
sanayi bölgesine 
sosyal tesisler

(res toran, cami, 
market vb) açılması 
gibi konularda 
ilgili meslek 
komitemizle 
birlikte çalışmalar 
yapılmıştır." dedi. 
Nakaliyeciler ise ko 
nuşmasında GTSO 
yöneticilerinin zi
yaretlerinden mut
luluk duyduklarını, 
Gemlik’teki nakli 
yecilik sektörünün 
giderek zorlukları 
arttığına dikkat 
çektiler.
Bu konulardaki 
iletişimin sürdürül 
meşini ve nakliyeci
lerin sorunlarının 
üst makamlara 
taşınmasını 
istediler.

FaÜbbook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Tatla atan aracından »ata almadan çıktı
İnegöl ilçesinde, 
kontrolden çıkan 
otomobil takla atarak 
yan durdu. Yara al
madan kurtulan 
sürûCÜ Osman K. 
(33), çevredekilerin 
yardımıyla aracı 
düzelterek 
kenara çekti. 
Kaza, Süleymaniye

mevkiinde meydana 
geldi. Altgeçitten 
geçen Osman K. 
yönetimindeki 16 Y 
9142 plakalı otomo
bil, kontrolden 
çıkarak demir kor 
kuluklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
takla atan otomobil 
yan durdu. Kazadan

yara almadan 
kurtulan Osman K., 
çevredekilerin 
yardımıyla yan 
duran aracını 
düzeltip kenera 
çekti. Araçtan yola 
dökülen yağın üzeri, 
çevredekilerin avuç 
avuç taşıdığı kumla 
örtüldü.

Mudanya’da fiir katlın zabıtayı vurdu
Mudanya'da bir 
kadın, "Bu da ben
den sana hediye 
olsun" diyerek kadın 
zabıtayı vurdu. 
Olay, Mudanya'da 
sahilde bulunan bir 
pilavcıda meydana 
geldi. Arkadaşlarıyla 
pilavcıda oturan 
zabıta memuresi 
G.Y.'nin arkasından

gelen şüpheli kadın 
A.Ö., "Bu da benden 
sana hediye olsun" 
dedikten sonra ta
bancaya bir el ateş 
ederek G.Y.'i omzun
dan vurdu. Kafede 
bulunan vatandaşlar 
hemen 112 ekipleri 
ne haber verdi. Olay 
yerine gelen ambu
lansla Mudanya

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan G.Y.'nin 
sağlık durumu cid
diyetini korurken, 
şüpheli A.Ö. polis 
ekipleri tarafından 
kısa sürede 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Şüphelinin emni 
yetteki sorgusu 
devam ediyor.

Bursa'da feci te Çok sayıda varalı var!
Orhaneli'de, 
cip ile otomobilin 
çarpışması sonucu 
5 kişi yaralandı. 
Erkan Göl idaresin
deki 16 DBH 79 
plakalı cip, Orhaneli 
kavşağında, 
Medine Han'ın 
kullandığı 10 SG 
955 plakalı

otomobille çarpıştı. 
Kazada, sürücülerin 
de aralarında 
bulunduğu 5 kişi 
yaralandı. Yaralılara 
ilk müdahale, olay 
yerinden geçen 
diğer sürücüler 
tarafından yapıldı. 
Yaralılar, daha sonra 
112 Acil Servis ekip-

lerince, Orhaneli ve 
Bursa'daki 
hastanelere 
kaldırıldı.
Kaza sonrasında 
trafiğe kapatılan 
Bursa-Orhaneli 
karayolu, 
araçların 
kaldırılmasıyla 
yeniden açıldı.

Bvrea meriiKl i çok savma ilde es zamanlı Merasyoıı
Bursa merkezli 
8 ilde düzenlenen 
Fethullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) op
erasyonunda, 5'i 
askeri personel 
11 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında, 11 kişi 
hakkında gözaltı

kararı verildi. Bursa Teşkilatı Bölge İl Jandarma
Milli İstihbarat Başkanlığı ve Bursa Komutanlığı ekipleri,

Bursa ile birlikte 
Ankara, Batman, 
Diyarbakır, 
Kahramanmaraş, 
Mardin, İsparta ve 
İstanbul'da 
şüphelilerin belir
lenen adreslerine 
baskın düzenledi. 
Eş zamanlı operas 
yonlarda Kara 
Kuvvetleri Komutan 
lığı'nda görevli 2 
üsteğmen, 1 ast
subay, Jandarma 
Genel Komutan

lığı'nda görevli 
1 astsubay, Hava 
Kuvvetleri Komutan 
lığı'nda görevli 1 
uzman çavuş ile 6 
sivil olmak üzere 
toplam 11 kişi 
gözaltına alındı. 
'Silahlı terör örgütü 
kurmak, yönetmek 
veya terör örgütüne 
üye olmak' 
suçlarından 
gözaltına alınan 
şüpheliler Bur 
sa'ya getirildi.

Facebook savfamız:Gemlik,Körfez-Wİİer Ajans
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Güne Bakış Itıiîü tansefiıe dittai teftiler
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Hacklendik...
Şaka tabii.
Sevenler, sevdiği kişiye zarar verir

ler mi?
Vermezler. Bizleri sevmeyenler ve 

bizim yayınlarımızı izlenmesini en
gellemek isteyenler sitemizi kullanıl 
maz hale getirdiler.

Yani Hacklediler.
Bir çoğumuz bu terimleri anlamıyo 

ruz. Kısacası bu konuda yine Google 
amcaya gidip, Hacklemenin ne 
olduğunu soralım.

Hackin kelime anlamı olarak 
‘kırmak’ demektir.

Eğer herhangi bir kişinin Mail, Face- 
book, Twitter vs. hesabının şifresini 
herhangi bir yöntemle bulursanız o 
kişiyi hacklemiş olursunuz.

Hacklemenin birçok yöntemi olduğu 
biliniyor.

Bizim sitemizi kuran arkadaşımız 
siteye milyonlarca mail gönderildiğini 
ve çökertildiği bilgisini verdi.

Örneğin, 28 Eylül günü 1 milyon 451 
bin 415 yorum yapılarak site kilitlen 
miş, bu yorumlarını süresinin 40-50 
saat olduğunu düşünebiliyor 
musunuz?

Bu süre sonunda yeniden yorumlar 
yağıyor ve site kullanılamaz hale 
geliyor.

Neyse ki biz bu arada yeni bir site 
için çalışmaları bitirmek üzereydik.

Kullandığımız site çok eskimişti. 
Yenilikleri ekleyemiyorduk.
Kalıcı bir site için çalışmalar son 

noktasına geldi.
Belki bugün yüklediğimiz gazetemiz 

ile sizleri sitemizde buluşturacağız.
Bu işi yapan kişi veya kişilerin iyi 

niyetli olması düşünülemez.
Gocundukları bir şeyler var demek

tir.
Bunu yıllar önce bir kez daha dene 

mişlerdi.
Her musibetten bir hayır çıkacağını 

düşünerek, bilgi edinmenizi istedim.
Sizlere internet gazetemizin neden 

kapalı olduğunu böylece paylaşmış 
oldum.

Yarın İşçi işveren buluşmasının 2.si 
başlıyor.

Bu konuda uygulanacak programı 
yarın sizlere haberleştireceğim.

Ancak, ön bilgi olarak saat 10.oo 
Kapalı Spor Salonu’nda 78 işveren 
firmanın standında, iş arayanlar işve 
renlerle buluşacaklar ve form doldu
rarak mesleklerine uygun iş aradıkla 
rını bildirecekler.

Ayrıca iş dünyası ile ilgili paneller 
düzenlenecek.

Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir 
yazımda, İşveren işçi buluşmasında 
konser konulu bir yazı yazmıştım. Bu 
konuda İş Kur Gemlik Şube Müdürü 
Ünver Ünver bana gönderdiği bir açık 
lama yazısında, konser İşinin progra 
mın bir parçası olmadığını, kendi 
düşüncesi olduğunu ve yöresel sanat 
çılara ücret ödenmeyeceğini söyledi.

Sayım Ünver Ünver’ln bu açıklama 
simdi? sîzlerle paylaşmış oldum.

Gemlik Kent Kon
seyi tarafından 
düzenlenen Sağlık 
İçin yürüyüş 
etkinliği sonrası 
biraraya gelen 
kadınlar, Ahmet 
Dural Meydanın 
daki zeytin 
ağacına astıkları 
pankartlar ile 
kadınlarda meme 
kanserlerine 
dikkat çektiler. 
Önceki gün 
Engelsiz Kafe 
önünden 
başlayıp, Vagon 
Kafe önünde sona 
eren yürüyüşten 
sonra dağılmayan 
bayanlar, Kent Kon-

WııMlhllsıİlililMMlıı;lıııı
Okufiarda Güvenil 
Eğitimin sağlan 
ması amacıyla, 
Toplum Destekli 
Polislik Büro Amir 
liği faaliyetleri 
kapsamında, 
2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılında 
İlköğretim ve Orta 
öğretim öğrencile 
rine yönelik eğitimi 
çalışmaları başla 
tıhyor. İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada 
şu görüşlere yere 
verildi:
“Polisin ve polis 
teşkilatının tanıtıl 
ması, polis - öğren 
ci - veli diy a loğu 
nun artırılması, suç 
ve suçlulara karşı 
bilgi akışının hızlan 
diril ması ve okul 
çağındaki çocukları 
mızın güvenli bir or
tamda tehlikelerden 
uzak bir eğitim gör 
melerinin sağlan 
ması, Güvenli Okul 
Kavramı ve Halka 
yakın polis olgusu
nun benimsetilmesi 
sorumluluk duygula 
rının geliştirilmesi 
ve suçla baş ede
bilme kararlılığının 
kazandırılmasına 
yönelik cesaretlen 
dirmeleri hedeflen
mektedir. Toplumda

Dural Meydanında 
oluşturulan alan* 
daki zeytin ağaçla 
rından birine astık 
tan sonra zeytin

ağacını süslediler 
ve astıkları pankart
lar ile kadınlardaki 
meme kanserine 
dikkat çektiler.

şeyi Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Mukaddes Serim ile 
birlikte ellerindeki 
balonları Ahmet

kendine güvenen, 
iletişimden kork
mayan, araştırma 
yapabilen ve bulun 
duğu topluma 
aidiyet duygusuyla 
fayda sağlayacak 
nesillerin yetişmesi 
için gerekli ortam 
lan sağlamak ve or
tamlarla buluştur 
mak gerekmektedir. 
Çocukları suça iten 
genel nedenler 
arasında ekonomik 
durum, eğitimsizlik, 
okulu asma, okul
dan uzaklaşma, 
arkadaş grubu bas 
kışı, çevre koşullan 
ve agresif davranış 
lar olarak sıralandı 
ğı göz önüne alındı 
ğında İlçe genelin 
de bulunan İlkokul 
ve Ortaokul öğrenci 
lerine ve ailelerine 
Genel güvenlik, 155 
POLİS İMDAT hattı 

nın amacına uygun 
aranması, Internet 
kullanımı, arkadaş 
seçimi ve meslek 
tanıtımı konularında 
İlçe Milli Eğitimi Mü 
düdüğü ile koordi 
neli eğitim veril 
meye başlanılmıştır. 
Planlanan eğitimler 
EKİM- KASIM- ARA
LIK- ŞUBAT- MART 
ve NİSAN aylan 
içerisinde yapıla 
çaktır. Çocuk ve 
gençlerimizin sos 
yal ve kültürel gel i 
şimlerine katkıda 
bulunulması, top 
lumsal yaşama 
ilişkin bilgi ve be
cerilerinin arttırıl 
ması, suç ve suçlu 
ların farkında olarak 
suçlardan uzak 
kalmayı öğrenebil 
mesi, ruhsal ve 
kültürel gelişimle< 
riyle birlikte

toplumda kendine 
güveninin artması 
ve güvenlik birim
leriyle yakın ilişkiler 
kurulabilmesi adına 
bulunduğu sosyal 
çevre itibarı ile 
dezavantajlı konum 
larının bir ölçüde 
eğitim faaliyetleri 
ile giderilmesi 
mümkün olacaktır. 
Toplumsal Bilgilen 
dirme faaliyetleri 
kapsamında ilk 
toplantımıza 04.
10.2018 perşembe 
günü ATATÜRK 
İLKOKUL unda 
başlanılmış olup 
120 öğrenci 
bilgilendirmesi 
yapılmıştır. Eğitim 
faaliyetleri kapsa 
mında öğrenci ve 
aileleri ile yaklaşık 
7500 kişiye ulaşıl 
ması hedeflenmek
tedir.”
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Isın WroMi Mim M lüıîi mıiıi sim im
İstanbul ile İzmir 
arası ulaşımı 9 
saatten 3,5 saate 
indirecek Gebze* 
Orhangazi-izmir 
Otoyolu'nun yüzde 
95'i tamamlandı. 
7 bin 143 personelin 
görev yaptığı pro
jede halen bin 690 iş 
makinesi çalışıyor. 
Proje kapsamındaki 
36 viyadükten 
Gebze-Bursa kesi
minde 12, Susurluk- 
Balıkesir-Kırkağaç 
bölümünde 7, 
Kemalpaşa ayrımı- 
İzmir arasında da 2 
olmak üzere 21 *i 
tamamlandı.
İstanbul ile İzmir 
arası karayolu ulaşı 
mini 9 saatten 3,5 
saate indirecek 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir Otoyolu'nun 
yüzde 95'i tamam 
landı.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile Kamu 
Özel Sektör Ortaklığı 
Bursa Bölge Müdür 
lüğünden edinilen 
bilgiye göre, Gebze- 
Orhangazi-İzmir 
(İzmit Körfez Geçişi 
ve bağlantı yollan 
dahil) Otoyolu yap- 
işlet-devret projesi 
kapsamındaki çalış 
malann büyük kısmı 
bitti.
İzmit Körfez Geçişi 
ve bağlantı yollan

dahil 384 kilometresi 
otoyol, 42 kilometre 
si bağlantı yolu 
olmak üzere 426 
kilometre uzunluğun 
daki projenin tama 
mında 98 kilometre 
otoyol, 16 kilometre 
de bağlantı yolu 
işletmeye açıldı. 
Altınova-Gemlik 
arasındaki 40, 
Gebze-Altınova 
bölümünde (Os- 
mangazi Köprüsü 
dahil) 12,6, Kemalpa 
şa ayrımı-İzmir 
arasındaki 20, Gem- 
lik-Bursa kısmında 
25 kilometrelik oto 
yol kesimi tamamla
narak hizmete alınır 
ken, diğer bölüm
lerde çalışmalar 
sürüyor.
Gebze-Bursa ile 
Kemalpaşa ayrımı- 
İzmir arasındaki 98 
kilometrelik otoyolla

16 kilometrelik bağ 
lantı yolunun tamam 
lanarak işletmeye 
açıldığı, 115 kilo 
metrelik kesimde de 
BSK (Binder) çalış 
malarının sona 
erdirildiği projenin 
tamamında yüzde 95 
fiziksel gerçekleşme 
sağlandı.
Projede toplam 7 bin 
143 personel görev 
yapıyor ve bin 690 iş 
makinesi çalışıyor.

3 TÜNEL AÇILDI 
Türkiye'deki otoyol
lar üzerinde "en 
uzun tünel" unvanı 
na sahip Bursa- 
Yalova arasındaki 3 
bin 590 metrelik 3 
şeritli 2 tüplü Orhan 
gazi Tüneli, 21 Nisan 
2016'da trafiğe 
açıldı.
Kemalpaşa ayrımı- 
İzmir arasındaki

otoyol kesimi içinde 
yer alan 3 bin 210 
metrelik çift tüplü 
Belkahve Tüneli 
geçen yıl 8 Mart'ta, 
Gemlik-Bursa oto 
yolunda bulunan 2 
bin 500 metrelik çift 
tüplü Selçukgazi 
Tüneli de geçen se 
ne 12 Mart'ta tamam' 
lanarak hizmete 
alındı.
Projenin en büyük 
ayağını oluşturan, 
252 metre kule yük 
sekliği, 35,93 metre 
tabiiye genişliğine 
sahip, bin 550 metre 
orta açıklığı ve 
toplam 2 bin 682 
metre boyuyla 
dünyanın en büyük 
orta açıklıklı asma 
köprüleri arasında 
4'üncü sırada yer 
alan Osmangazi 
Köprüsü de 2016'da 
trafiğe açılarak

sürücülere İzmit Kör- 
fezi'ni geçmek için 
1,5 saat harcamak 
yerine 6 dakikada 
karşıya geçme 
imkanı sunuyor.

36 VİYADÜKTEN 21'1 
TAMAMLANDI

Gebze-Bursa kesi
minde 12, Bursa- 
Bal ı kesir-Kırkağaç-M 
anisa bölümünde 22, 
Kemalpaşa ayrımı- 
İzmir tarafında 2 ol 
mak üzere 36 viya 
dükten Gebze-Bursa 
arasında 12, Susur 
luk-Bahkesir-Kırka 
ğaç bölümünde 7, 
Kemalpaşa ayrımı- 
İzmir kesiminde 2 
olmak üzere 21 'i 
tamamlandı, Bursa- 
Manisa arasındaki 15 
viyadükte çalışmalar 
sürüyor.
Projenin önemli 
bölümlerinden olan 
253 metre uzunluğun 
daki Kuzey Yaklaşım 
Viyadüğü ile bin 380 
metre uzurn'ağun 
daki Güney Yaklaşım 
Viyadüğü 1 Temmuz 
2016'da hizmete 
girdi.
2 bin 238 metre ile 
Türkiye'deki otoyol
lar üzerinde yer alan 
en uzun viyadük 
olan Bornova Viya 
düğü 8 Mart 2017'de 
açıldı.

YILDA 650 MİLYON 
DOLAR TASARRUF

36 viyadük, 3 tünel, 
20 gişe alanı, 25 
kavşak, 6 otoyol 
bakım ve işletme 
merkezi, 3 tünel 
bakım ve işletme 
merkezinin olacağı 
otoyol hizmete 
girdiğinde, mevcut 
devlet yoluna göre 
mesafeyi 95 kilome
tre kısaltarak orta
lama 8-10 saatlik 
ulaşım süresini 
3-3,5 saate in
dirmesi, böylece 
yılda 650 milyon 
dolar tasarruf 
sağlanması 
öngörülüyor.
Gebze-Altınova 
arasındaki seya
hatlerde Osman 
gazi Köprüsü'nün 
kullanılması yakıt, 
amortisman, har
canan zaman ve 
çevresel etkiler 
dikkate alınarak 
yaprfan analizlerde 
en ekonomik 
seçenek olduğu 
görülüyor. 
Osmangazi 
Köprüsü'nün 
hizmete girmesiyle, 
Gebze-İzmit, 
Altınova-Yalova- 
Bursa aksının trafik 
yükü de önemli 
ölçüde rahatladı.

Saadet Pariisi'naen ûkııl Büareileri

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız, 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte, 
yeni başlayan eğitim 
ve öğretim yılına isti 
naden ilçemizdeki 
mevcut okulları zi
yaret ederek başarı 
dileklerinde bu
lundu.
Başkan Yıldız ve 
arkadaşlarını kabul 

eden okul müdürleri 
yaptıkları ziyaretten 
dolayı başkan Yıldız 
ve Saadet Partili yö
neticilere teşekkür 
etti. Sıcak ve samimi 
geçen sohbette Yıl 
diz şu sözleri 
söyledi. “Ülke nü
fusumuzu göz önü 
ne aldığımızda dün 
yayı kıskandıracak 
derecede genç nü
fusa sahip olduğu 

muzu görüyoruz. Bu 
genç nüfusu eğitim 
le nitelikli hale ge
tirmek ve bu gençler 
sayesinde ülkemizi 
çağdaş ülkeler 
düzeyine çıkartmak 
zorundayız. Eğitim 
sistemimizi ezber ve 
taklitten uzak milli 
ve manevi değerleri 
içeren bir sistemle 
gençlerimizi gelece 
ğe taşımalıyız. Genç

terimize yapacağı 
mız bu yatırım hem 
kendilerine hem de 
ülkemize büyük 
değer katacaktır. Bu 
vesileyle, yeni 
başladığımız eğitim 
ve öğretim döne
minde siz değerli 
okul müdürlerine, 
öğretmenlerine ve 
eğitim camiamıza 
başanlar diliyorum. ” 
dedi

Smreo seneler eğilim- 
eğıeiime Hastalı
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakül
tesinde eğitim almaya hak kazanan öğren 
çiler derslerine başladı. Öğrencilerin 
üniversiteyi ve fakülteyi daha iyi tanıma 
lan için düzenlenen oryantasyon eğitimine 
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay da katıldı. 
Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda 
gerçekleştirilen programda konuşan BUÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, fakülteyi 
kazanan yeni öğrencileri tebrik etti. Spor 
Bilimleri Fakültesi'nin her yıl çıtayı daha 
da yukarı taşıyan bir başarı grafiğine 
sahip olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, "Çok başarılı sporcular yetiş 
tiren ve eğitim kalitesini her geçen gün 
daha da yükselten bir fakülteye geldiniz. 
Burada sizlerin de başarılı bir eğitim-öğre 
tim hayatını geride bırakacağınıza inanı 
yorum. Severek ve isteyerek geldiyseniz 
eğer burada kendinizi geliştirecek ve ülke 
sporuna da yeni başarılar ekleyeceksiniz. 
İnsan sevdiği, istediği her meslekte 
başarılı olur" diye konuştu.
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Dünyanın en degeHi oasaportu lanonııa'nm
190 ülke ile vizesiz 
seyahat ve varışta 
vize anlaşmaları 
yapan Japonya, 
seyahat serbestliği 
açısından dünyanın 
bir numarası oldu. 
Japonya'nın 
vizesiz seyahat 
ve varışta vize 
imkanları 
bakımından 
dünyanın avan 
tajh ülkesi olduğu 
bildirildi.
Henley Pasaport 
Endeksi'ne göre, 
2018 yılında 190 
ülke ile vizesiz 
seyahat ve varışta 
vize anlaşmaları bu-

lunan Japonya, 
seyahat serbestliği 
bakımından en 
avantajlı pasaporta 
sahip ülke oldu. 
Bu ay içinde 
Myanmar ile 
vizesiz seyahat 
anlaşması yapan 
Japonya'nın, 189 
ülke ile bu tip 
anlaşmaları bulunan 
Singapur'u geride 
bırakarak liderliğe 
ulaştığı belirtildi. 
Her iki ülke de şubat 
ayında rakipleri 
Almanya'yı geride 
bırakarak ilk sıraya 
çıkmıştı. 
Uluslararası Hava

Taşımacılığı Birliği 
(IATA) verilerine 
göre belirlenen

sıralamada, 188 
ülkeyle seyahat 
serbestliği

anlaşmaları olan 
Almanya, Fransa ve 
Güney Kore

üçüncülüğü, 186 
Ülkeyle anlaşmaları 
bulunan ABD ve 
Ingiltere dördün 
cülüğü paylaştı. 
Türkiye 49. sırada 
Dünya genelinde 
110 ülkeyle seyahat 

serbestliği 
anlaşmaları bulunan 
Türkiye ise listede 
49. sırada yer buldu. 
199 ülkenin 
pasaportlarının 
seyahat serbestliği 
bakımından 
kıyaslandığı listede, 
Afganistanve Irak bu 
yıl da son sırada yer 
aldı.

flMna'iüB ea pahalı ülkesi Belli oldu
Alman pazar araştır 
ma ve istatistik 
kurumu Statista 
tarafından 30 Avrupa 
ülkesini kapsayan 
araştırmada 
Avrupa'nın en pahalı 
ülkesi İzlanda, en 
ucuz ülkesi ise 
Bulgaristan olarak 
belirlendi.
Günlük tüketim 
mallan üzerinden 
yapılan araştırmada 
2000 ile 2017 yıllan 
arasındaki fiyat 
artışları da yüzdel- 
erle ortaya kondu. 
Araştırmaya göre

Avrupa'nın en pahalı • da'da pahalılık oranı
yüzde 171 olurken,ülkesi olan İzlan-

İzlanda son 17 yılda 
yüzde 33.9 oranında

pahalılaşma 
yaşanılan ülke oldu. 
Pahalılıkta İzlanda'yı 
yüzde 165,9 oranı ile 
İsviçre takip 
ederken, İsviçre'de 
son 17 yılda yüzde 
29 oranında pahalılık 
artışı oluştu. En 
pahalı üçüncü 
Avrupa ülkesi yüzde 
151,9 oranı ile 
Norveç, dördüncü 
sırada yüzde 
141 ile Danimarka, 
beşinci sırada 
yüzde 141 oranı ile 
Lüksemburg oldu.

En ucuz ülkelerin 
başında yüzde 44 
oranı ile Bulgaristan 
gelirken, ülkede 
son 17 yılda yüzde 
12.5 oranında 
pahalılık oluştu. 
İkinci en uzun ülke 
yüzde 48.4 ile Ro
manya, yüzde 53.2 
oranı ile Polonya, 
yüzde 58,5 oranı ile 
Macaristan ve 
yüzde 60,2 oranı ile 
Litvanya en ucuz 
ülkelerin ilk beş 
sırasında yer 
aldı.

Faceiıook'a rakip olması bekleniyordu, kananıyor
Google, Facebook'a 
rakip olma hedefiyle 
kurduğu Google* 
servisinin büyük 
bölümünü, sistem 
açığı sonucu kullanı 
cı bilgilerinin belli 
bir süreliğine 

korunmasız hale 
gelmesi üzerine 
kapatma kararı aldı. 
Şirket ise, kapatma 
kararının kullanıcı 
hedeflerine ulaşıla 
mamasıyla ilgili 
olduğunu açıkladı.

Google, yakınlarda 
yazılım sisteminde 
yaşanan bir açık 
nedeniyle, Google* 
kullanıcılarının 
özel bilgilerinin 
üçüncü tarafların 
erişimine karşı 

korunmasız hale 
geldiğini belirtiyor. 
Şirket, 500 bin 
kullanıcının bu 
durumdan etkilen 
diğini bildiriyor. 
ABD'de yayımla 
nan VValI Street

Journal gazetesi, 
şirket içi bir 
yazışmaya daya
narak, Google'ın 
bu durumdan Mart 
ayında haberdar 
olduğunu ancak 
bunu kamuoyuna 

açıklamadığını 
yazdı. Şirket ise 
açıklamasında, 
olayın kamu 
oyuna açıklamayı 
gerektirecek kadar 
ciddi olmadığını 
belirtti.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
053501800

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Emlak Konut GYO 
1 Ocak-30 Eylül 
arasında KDV hariç 
toplam 4.15 miyar 
lira değerinde satış 
japugını; ooyıeuc 
4.08 milyar lira olan 
hedefinin üzerine 
çıktığını duyurdu 
Emlak Konut'tan 
KAP'a yapılan 
açıklamada, ilk 
dokuz ayda ön 
satışlar dahil 4,194 
âdet bağımsız bö 
İüifi.tâtişi gerçekleş 
tirildiği ve Öuniar ı Ti

KDV hariç toplam 
değerinin 4.15 mil
yar lira olduğu ifade 
edildi. Açıklamaya 
göre, söz konusu 
sâtışia rın toplam 
846.99 milyon lira 
değerin deki 698 
adedi yabancı ülke 
vatan daşlarıria 
gerçek leştirildi. 
Şirketin 3. çeyrek 
itibarıyla 4.08 milyar 
TL toplam satış 
değeri ile 514,000 
metrekare satılabilir 
alan hedefleri
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olduğu hatırlatılan 
açıklamada, 
"Satılan bağımsız 
bölümlerin toplam 
değerinin 4.15 mil
yar TL olduğu ve 
böylece hedefimiz 
olan 4.08 milyar 
TL'nin, 640,000 
metrekare büyüklü 
günde gerçekleşen 
satış alanı ile 
514,000 metrekare
lik satılabilir alan 
hedefinin aşıldığı 
görülmektedir" 
denildi.

Otobüs Bıîgîierine indirim yolda
Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Mustafa 
Yıldınm "Otobüs 
biletlerinde 'enflas 
yonla mücadele' in
dirimi yolda" dedi. 
Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Mustafa 
Yıldıriffi, "Ehflas 
yonla Töpyekün 
Mücadele Programı 
kapsamında yapılan 
çağrıya otobüs 
firmaları olarak 
duyarsız 
kalmayacağız.
Otobüs firması 
temsilcileriyle en 
kısa zamanda 
toplanıp, köhuyu 
görüşeceğiz.
Yapılacak toplan 
tıda, firma 
temsilcilerimi

zin de görüşleri 
doğrultusunda oto
büs biletlerinde 
yüzde 10'dan fazla 
indirim yapmayı 
düşünüyoruz" dedi. 
Yıldırım, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat 
Albayrak koordi-

nesinde dün
açıklanan Enflasy
onla TopyeküH Mü
cadele Programı'na 
otobüs firmalarının 
da destek vereceğini 
söyledi;
Türkiye genelinde 
343 ötobüs

firmasının 7 bin 60Ü 
otobüsle hizmet 
verdiğine işaret eden 
Ylİdififfî; normal gün
lerde! 22 bin ölah 
otobüs sefer 
sayısının bayram 
vfe tatil dönemi 
gibi özel günlerde

27 bine kadar 
çıktığını bildirdi. 
Yıldırım, proğ 
ram kapsamında 
yapılan çâğnya 
otobüs firmalan 
olarak duyarsız 
kalmayacaklarını 
vurgulayarak, '"Oto
büs firması temsilci
leriyle en kısa 
zamanda toplanıp, 
konuyu görüşe 
ceğîf. Yapılacak 
toplantıda, firma 
temsilcilerimizin 
de görüşleri 
doğrultusunda 
otobüs biletlerinde 
yüzde 10'dân fazla 
indirim yapmayı 
düşünüyoruz." 
diye konuştu. 
Ötobüs firmaları 
olarak ellerini taşın 
altına koyacaklarını 

ifade eden Yıldırım, 
"Bu ülke bizim. 
Refahı paylaştı 
ğımız gibi 
sıkıntıları da 
paylaşacağız. 
Ülkemizin düzlüğe 
çıkması için biz de 
otobüs firmaları 
olarak elimizden 
geleni yapacağız" 
değerlendir 
meşinde bulundu. 
Bu dönemde en 
fazla otobüsle 
seyahat eden 
kesimin uni 
versite öğren 
çileri oldu 
ğuna dikkati çeken 
Yıldırım, yapılacak 
indirimin hem 
ülke hem sektör 
hem de öğrenciler 
için önem taşıdığını 
kaydetti.
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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 
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Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com
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KARTVİZİT & KAŞE 
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CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA
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Marmarabirlik 52 bin ton ürün alacak

MİİlİlllllllBtelll
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyasileri yerel seçim 
heyecanı sardı

2019 yılı Mart ayında yapılacak olan 
yerel seçimler, tüm siyasi partilerde, 
siyasilere seçim heyecanı sardı.

CHP de Başkan adayı belli olduğu 
için, bu konuda bir sıkıntı yaşanmı 
yor.

Ancak, belediye meclis üyeliklerine 
yoğun başvuru olduğu haberlerini 
alıyoruz.
Başvurular, 19 Ekim’de sona eriyor. 

Devamı sayfa 4’de

Gemlik’te insan Kaynaklan ve İstihdam Buluşması 
fuarı saat 10.oo da Kapalı Spor Salonunda açılacak. 

Z.lsci İşveren 
buluşması 

buuiin başlıyor

Marmarabirlik’in 52 bin ton ürün almayı 
hedeflediği, 2018-2019 ürün alım kampanyası, 
12 Ekim 2018 Cuma günü başlıyor. Marmara- 
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
"Son günlerde üründe artan kararma ne
deniyle ortaklarımızdan gelen yoğun talepler 
değerlendirildi. Üreticimizi mağdur etmemek 
için 12 Ekim 2018 Cuma günü ürün alanlarına 
başlanılmasına karar verilmiştir.” dedi. Asa, 
“Marmarabirlik olarak alım planımızı 52 bin 
ton olarak belirledik.” dedi. Haberi sayfa 2’de

2. Gemlik İnsan Kaynaklan ve İstihdam 
Buluşması bugün başlıyor. İki gün 
sürecek olan İnsan Kaynakları ve istih 
dam buluşmasında, işverenler ile işçi 
ler biraraya gelecekler. Bugün saat 10. 
oo da Kapalı Spor Salonunda açılacak 
olan 2. Gemlik İnsan Kaynaklan ve İs
tihdam Buluşması saat 18.oo e kadar 
açık kalacak. Haberi sayfa 2’de_______

SiGO RT9CILIK

□ +905324143628 İstiklal Cd.No: 82/AGEMLIK# Merkez

TRAFİK SİGORTASI KASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve i DEPREM SİGORTASI
+90 850 30422 39 ©erdogansaglik@hotmail.com

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

$ SAĞLIK

®' +90 224 512 22 38 *Şul)e ;Dr-ZiyaKayaMah'Sa9llkSok'No:10®GE“

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
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HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

inlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Marmarabirlik 52 bin ton ürün alacak

Marmaralıirlik ürün alımlarına başlıyor
Marmarabirlik’in 52 bin ton ürün almayı hedeflediği, 2018-2019 ürün alım kampanyası, 12 Ekim 2018 Cuma günü başlıyor. 
Başkan Asa, “Son günlerde üründe artan kararma nedeniyle ortaklarımızdan gelen yoğun talepler değerlendirildi. 
Üreticimizi mağdur etmemek için 12 Ekim 2018 Cuma günü ürün alımlarına başlanılmasına karar verilmiştir.” dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 10 Eylül’de 
başlayan rekolte 
beyan alımlarında 
64 bin tonlara 
ulaştığını söyledi. 
Rekolte beyan 
atımlarının 15 
Ekim’de sona 
ereceğini hatırlatan 
Başkan Asa, “Mar- 
marabirlik’e bağlı 8 
kooperatif başkan 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin katılımıy 
la gerçekleştir 
diğimiz toplantıda, 
rekolte beyan alımla 
nnın 70 bin tonlarda 
gerçekleşeceğini 
öngörülmektedir. 
Marmarabirlik 
olarak alım planı 
mızı 52 biri ton 
olarak belirledik. 
Gelen rekolte beyan 
lannı değerlendir 
diğimizde, her 
kooperatifin 
alım miktarlan 
belirlenmiş olup, 
ortak bazında 
yapılacak alımlara 
ilişkin usul ve yön
temler kooperatif 
yönetim kurulları

tarafından belir
lenecektir.” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Asa, “Mar- 
marabirlik’e bağlı 8 
kooperatif başkanı 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen 
toplantıda, bütün 
kooperatiflerimizin 
ortak mutabakata 
vardığı görüş ile 
tavan barem 18 
dane, taban barem 
380 dane olmak 
üzere alımlar 
yapılacaktır.” 
derken konuyla il

gili şunları söyledi; 
“Stoklarımızda 
geçtiğimiz yıldan 
orta ve ince dane 
fazlasıyla bulunmak 
tadır. 380 kalibre
den daha ince olan 
ürünü yağlık olarak 
değerlendirilecektir. 
Yüksek miktarda 
zeytinyağı ihtiyacı 
mızın olması sebe
biyle, yağlık fiyatla 
nnın da iyi olacağı 
nı şimdiden 
söyleyebilirim. ” 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Asa, “Kooperatif

bölgelerimizden 
alınan bilgilere 
göre, uzun zaman 
dır yağış olmama 
sından kaynaklı 
kuraksamanın görül 
düğü, bu nedenle 
de hasadın beklen
mesi gerekmekte
dir. Aksi takdirde 
üreticilerimizin 
ürünü birkaç barem 
alta kaymış olacak 
ve fiya t kay bina 
uğrayacaktır. ” dedi. 
“Bölgelerdeki 
rekolte durumu, 
kooperatiflerimizin 
tahmini alacağı mik

tar, depo kapasitesi, 
piyasa koşullarını 
da değerlendirdik. 
Zor bir yılda 
üreticimiz mağdur 
edilmeyecektir. Mar- 
marabırlik Yönetim 
Kuruluna güvensin
ler." diyen Başkan 
Asa, önümüzdeki 
hafta Marmarabirlik 
Yönetim Kurulunun 
yapacağı toplan 
tıyla, ürün alım 
fiyatlarının da açık 
lanacağını bidirdi. 
Başkan Asa, üretici
lerine şöyle 
seslendi; “Alın

terinizin emeğe 
dönüştüğü bu 
dönemde üreticinin 
sigortası olan Mar
marabirlik ürün alım 
fiyatları açıklandı 
ğında, üreticimizin 
bir yıl boyunca 
emek vererek yetiş 
tirdiği ürünün değer 
kazandığını göre
cektir. 2018-2019 
ürün alım kampan 
yasının Marmarabir- 
lik’e, zeytin üre 
ficilerimize hayırlı, 
bereketli ve kazanç 
lı bir yıl olmasını 
diliyorum.”

Gemlik’te insan Kaynakları ve İstihdam Buluşması fuarı saat 10.oo da Kapalı Spor Salonunda açılacak.

2.İsci işveren buluşması 
bugün haşlıyor

ISKUR

GEMLİK'TE İNSAN KAYNAKLARI
VI İSTİHDAM BULUŞMASI

2. Gemlik İnsan 
Kaynakları ve 
İstihdam 
Buluşması bugün 
başlıyor.
İki gün sürecek 
olan İnsan Kaynak 
lan ve istihdam 
buluşmasında, 
işverenler ile işçiler 
biraraya gelecekler. 
Bugün saat 10.oo 
da Kapalı Spor Sa
lonunda açılacak 
olan 2. Gemlik 
İnsan Kaynakları ve 

İstihdam Buluşması 
saat 18.oo e kadar 
açık kalacak.
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik 
Belediyesi, Gemlik 
İş-Kur, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Ticaret 
Borsası ile sanayi 
kuruluşlarının 
desteklediği İşçi 
İşveren buluşma 
sının yarınki 
programı saat 10.oo 
da açılış, saat 14.oo 

de GTSO Toplantı 
salonunda Doç. 
Dr.Zerrin Fırat 
Meslek Seçimi ve 
Bireysel Kariyer 
yönetimi”, saat 
15.30 da Fevsıo 
Danışmanlık Genel 
müdürü Barış Gül, 
“2023 Hedeflerinde 
Nitelikli Çalışan 
Olma”, 13 Ekim 
günü saat 14.oo de 
Kuzuflex İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Efsun Ergöçün,

“Mülakatta Başarı 
nın sırları” konula 
rında seminer 
verecekler.
“İş Sizi Çağırıyor” 
sloganı ile bu yıl da 
işsiz olan kişiler, iş 
arayanları iş veren
lerle buluşturacak 
olan fuara büyük 
katılım olması bek
leniyor.
Fuarda Gemlik ve 
Orhangazi’deki 
işyerlerinden 74 
firma stand açacak.

12 tklm 2018-Satrt: 14.00

GTSO Kbntaom Solonu 
"MESLEK SEÇİMİ ve 

BİREYSEL KARİYER YÖNHİMİ*

UlUDAÖ ONİVtRSİTESİ 06 r*tin Om*I

' v Cv DOLDURMA FIRSATI Al 
Sİ BİfeEBİR(İŞGÖRÜŞMELERI J 
^ÎŞISEl^^Tİ/^^ÇMİNERLERİj,

jiw Kcniefon» soioru
2023 HEDEFLERİNDE 

NİTELİKLİ ÇALIŞAN OLMAK"

FAVIO DANIŞMANLIK G«nH

G FSO KonİMnnv Salonu
MÜLAKATTA BAŞARININ SIRLARI- 

0«un IRGÖÇÛN 
«UltUlu» N

KATILIMCI FİRMALAR
ADECCO »AKA OTOMOTİV 
AYDIN MADENCİLİK • AS İLÇELİK 
AUNDE TEKNİK • ARYA BİLİŞİM 
AYDINLAR MADENCİLİK 
BAŞKENT YİYECEK İÇECEK LATSIOP 
BİRLE* ÇELİK • BURAK BORU 
RORUSAN • İNAN « KİMYA J 
EKİN ZEYTİNCİLİK • DÖKTAŞ 
ÇİMTAŞ • FAVEO DANIŞMANLIK 
GEMLİK GÜBRE • OEMLİKLİFE 
GEMPORT • GÜNGÖR ZEYTİN 
HÜNER KRİKO • GEMLİK REKLAM 
INTRIM OTOMOTİV • KIRPART
KAMİL TUNCA «KÖFTECİ YUSUF j 
KÖRFEZ OSOB »KUZUFLRX 
LEOMl KABLO • MAVITEC 
MEKPA «MKS MARMARA 
MURAT TEKNİK OTOMAT 
NAMLI ZEYTİNLERİ «NAMSAL 
NUFA • ORMO • ÖZEL ATAKENT 
ÖZTEKNİK • PCY0A GIDA
RODA UMAN • SHILL&TURCAS 
SCH WARTZ HAUTMONT 
SİRENAMARİNE * SOFRA YEMEK 
SUMMIT STEEL TlfitEY ’RAICAM 

TFE AMBALAJ » ÜLUDAĞ OSG8 
VIBRACOUST1C MlIR SPRINGS 
YAR NAKLİYAT • Y^UAKbZtr VURJ 
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Yeğenini bebeğinin gözü önünde katletti!
Bursa'da yeğenini 4 
aylık bebeğinin gözü 
önünde 11 yerinden 
bıçaklayıp öldürerek 
altınlarını alıp kaçan 
Suriyeli sanık 
müebbet hapse 
mahkum edildi.
Olay geçen haziran 
ayında Yıldırım 
Değirmenlikızık Ma-

BtrsatiMMFnoımııııi
Tunceli merkezli 10 
ilde düzenlenen 
FETÖ operasyo 
nunda 10 şüpheli 
gözaltına alındı.
Tunceli merkezli 10 
ilde düzenlenen 
FETÖ operasyo 
nunda 10 şüpheli 
gözaltına alındı.
Valilik tarafından

yapılan açıklamada, 
"Tunceli Cumhuriyet 
Başsav alığının 
talimatlarına isti
naden İl Emniyet 
Müdürlüğümüzce 
FETÖ/PDY terör 
örgütü mensuplarına 
yönelik yürütülen 
çalışmalar sonu
cunda, FETÖ/PDY 

terör örgütünün 
mensupları arasında 
iletişimi sağlamak 
üzere kullanma tali 
matı verdiği ope ras 
yönel hatları kullan 
dıkları tespit edilen 
örgüt men suplarını 
yakalamak üzere 
Tunceli merkezli 10 
ilde (İstanbul, Erzu- 

hallesi'nde meydana 
geldi. Suriye uyruklu 
18 yaşındaki bir 
çocuk annesi Dima 
Ashalem'i ziyaret 
etmek için evine 
giden ağabeyi Valid 
Ashalem, eve 
girdiğinde 
kardeşinin kanlar 
içinde yerde yattığını 

rum, Bursa, Adana, 
Elazığ, Mersin, 
Diyarbakır, Kasta
monu, Uşak) gerçek 
(eştirilen operas 
yonda 9 şahıs ve 
daha önceden FETÖ 
/PDY terör örgütü 
kapsamında aranan 
1 şüpheli şahıs 
olmak üzere

gördü. Genç kadının 
kocası Muhammet 
Kasım'ın telefonuna 
ulaşamayan Valid 
Ashalem, abisi Bakrı 
Ashalem'i arayarak, 
yeğeninin kanlar 
içerisinde hareketsiz 
bir şekilde yattığını 
söyledi, ihbar üzer
ine olay yerine gelen 

toplamda 10 şahıs 
gözaltına alınmıştır" 
denildi. Açıklamada 
FETÖ/PDY terör 
örgütü ve bu 
örgütün devlet içeri- 

polis ve sağlık ekip
leri, 11 yerinden 
bıçaklanan genç 
kadının hayatını 
kaybettiğini 
tespit etti.
Cinayeti genç 
kadının öz 
amcası olan Bakrı 
Ashalem'in işlediği 
ortaya çıktı.

sine sızmış 
yapılanmalarına 
yönelik çalışmaların 
kararlılıkla 
sürdürüldüğü de 
kaydedildi.

Bursa belisinin onerastonmıla çökertildi!
Bursa polisinin 
operasyonuyla çök
ertilen fuhuş şeb 
ekesinin Adana'da 
işlettiği iki geneleve 
mahkeme kararıyla 
kayyum atandı. 
Kararda, kayyum 
olacak kişilerin ilin 
Vergi Dairesi Başkan 
lığı'nca görevlen 
dirileceği belirtildi. 
Bursa Emniyet 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro ekipleri Adana,

dan operasyon 
düzenledi. Gözaltına 
alınan 14 şüpheliden 
11'i tutuklandı. 
Çetenin, kadınları

Mersin ve İzmir'den 
Bursa'ya getirdikleri 
kadınlara fuhuş 
yaptıran şebekeye 6 
aylık takibin ardın

eskort siteleri üze 
rinden fuhuşa 
zorladıkları tespit 
edildi. Günlük 50 bin 
lira kazanan şebeke 
üyelerinin lüks bir 
hayat sürdüğü belir
lendi. Suç Gelirleri 
ile Mücadele Büro 
Amirliği de çete 
üyelerinin mal varlı 
ğına el konulması 
amacıyla soruşturma 
yaptı. Bursa 2'nci 
Sulh Ceza Hâkimliği 
kararıyla çeteye ait

16 lüks araç, 10 ev 
ile arsa ve şirket 
olmak üzere 3 
milyon 298 bin 
değerindeki mal 
varlıklarına el 
konuldu.
KARARDA 
'SOSYAL KONUT' 
Çetenin işlettiği 
Adana'daki 2 
geneleve de kayyum 
atanmasına hükme 
dildi. Kararda, "2 
gayrimenkulün Sos 
yal Konut (Genelev)

olduğu, (her ne 
kadar şüphelinin 
adına kayıtlı olsa da 
üçüncü şahsa kira 
lanmış olabileceği 
hususunun atanan 
kayyum tarafından 
değerlendiril mesi), 
kayyum olarak 
görevlendirilmesi 
yapılacak olan 
kişilerin ilgili ilin 
Vergi Dairesi 
Başkanlığınca 
görevlendirilmesi" 
denildi.

Kansını 5 ver inilen hıcalılanııstı haHm tarsısına ciltti
Bursa'da seçim 
günü eşyalarını al
maya gelen karısını 
5 yerinden bıçakla 
dığı iddia edilen 
koca hakim karşısı 
na çıktı. Eşini kasten 
öldürmeye teşebbüs 
suçundan yargılanan 
sanık "Panik atağım 
var" deyince duruş 
ma gizli yapıldı. 
Olay Sırameşeler

Mahallesi'nde mey
dana geldi. Daha 
önce de defalarca 
tartıştığı eşi Muham
met T'yi arayan 
Ayşe T., 24 Haziran 
seçimlerinde eve 
gelip eşyalarını 
alacağını söyledi. 
Muhammet T., eşine 
'Gelme, gelirsen 
seni vururum* diye 
cevap verdi. Eşinin 

sözlerine rağmen 
eve giderek 
eşyalarım alan Ayşe 
T. evden uzaklaştığı 
sırada arkasından 
gelen Muhammet T., 
karısını bıçakla 5 
yerinden yaraladı. 
Olay yerinden 
kaçan koca Muham
met T. Bursa Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
cinayet büro amirliği 

ekipleri tarafından 
saklandığı yerde 
yakalanarak 
tutuklandı.
Hakkında eşi kasten 
öldürmeye teşebbüs 
suçundan dava 
açılan Muhammet 
T'nin yargılanma 
sına başlandı. 
Bursa 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın

ilk duruşmasına 
tutuklu sanık 
Muhammet T, 
bıçakladığı eşi Ayşe 
T., sanık ve mağdur 
yakınları ile 
avukatları katıldı. 
Sanık Muhammet T, 
mahkeme başkanına 
panik atak hastası 
olduğunu belirterek, 
duruşma salonunda 
kimse olmamasını 

istedi. Mahkeme 
başkanı sanığın bu 
talebini kabul ede 
rek, yargılamanın 
gizli yapılmasına 
karar verdi. Duruşma 
sanığın savunması 
ve mağdur eşinin 
ifadelerinin ardından 
eksik belgelerin 
tamamlanması için 
ileri bir tarihe erte
lendi.

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

Siyasileri yerel seçim 
heyecanı sardı

İyi Parti’nin de belediye başkan adayı 
sorunu olmadığını sanıyoruz.

Çünkü, Gemlik teşkilatlanmasında, 
Dr. Adnan Bıyıkh’nın seçimlerde aday 
olduğu başından açıklanmıştı.

Belediye meclis üyelikleri için seçim 
takvimi belirlenecek.

Bu arada İyi Parti İl ve İlçe yöneticileri 
2 gün süren Ankara ziyareti sona erdi.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile bira 
raya gelen BursalI yöneticilerden istifa 
etmeleri istendi.

Bunun nedeni kurucu yöneticiler yeri 
ne, yeni yönetim ile seçimlere gidilmesi 
olduğu açıklandı.

Gemlik ilçe örgütünde de istifa listesi 
İl yönetimine gönderilmiş, ancak Adnan 
Bıyıkh’ya bayrak açan 12 kişi imza 
vermemiş!

Bu durumda kararı İl Yönetimi vere
cek..

Bu kişilerin Genel Merkezin istedi 
ğinden haberleri yok mu?

Kendilerine bu konuda bilgi verilmiş 
ise neden istifa etmiyorlar yakında 
öğreneceğiz.

MHP deki sessizlik devam ediyor.
MHP Genel merkezinin AKP ile seçim

lere yönelik yeni girişimlerini mi bekli 
yortar, yoksa aday çıkarmayacaklar mı 
belli değil.

Ortalıkta belli bir kişinin adı adaylık 
için hala duyulıu^

MHP de aday olacak kişi istişare 
sonucu belli olur.

"Biz de aday olunmaz, görev kime 
verilirse o adaydır’ mantığı hakimdir.

AKP de Refik Yılmaz’ın yeniden aday 
adayı olacağı kesin.

Belediyenin basın yayın, internet, 
yandaş basında hergün manşetten çıkan 
iki haberi birden yayınlanması, her hafta 
bir yerin açılışının yapılması tümü 
yeniden başkan seçilmeye yönelik. 
Bunun içinde Cihattı Konutları ve Bakan 
lığın yapacağı konutları da sayabiliriz.

Ancak, Genel merkezin yaptırdığı an
ketlerden çıkan sonuçların pek iç açıcı 
olmadığı söyleniyor.

Eski ilçe başkanı Enver Şahin ise 
açıktan aday adayı olduğunu belirterek 
kapı kapı dolaşmasını sürdürüyor.

Şahin ve Yılmaz dün ve önceki gün 
Ankara’daydı.

Enver Şahin’e genel merkezden mi 
çağrıldığını sorduğumda, hayırlı olsun 
ziyaretlerine gittiğini söyledi.

Başkanın meclisi erteletmesine neden 
olan Ankara ziyareti seçimlerle ilgili 
miydi bilmiyoruz.

Aday olmak için her türlü yolu dene 
d iğ i biliniyor.

Sonuç olarak en büyük beklenti 
AKP’de.

AKPMıt adayı belli olunca yerel 
seçim yMışması kızışacak.

İlçemizin içinden 
geçen derelerden 
olan Karsak Deresi 
temizleme çalışma 
lan devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKI’nin sorumlu
luk alanında olan 
Karsak Deresi’nde 
ki birikmiş olan 
toprak ve cüruş, 
dere içine indirilen 
bir kepçe 
tarafından topla
narak kamyonlarla 
taşınıyor.
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü önlerine kadar 
gelen temizleme 
çalışmalarında dere

CHP de Belediye meclis üyeliklerine yoğun ilgi var.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve eski İlçe Başkanı Enver Şahin Ankara’ya çağrıldı. 
İyi Parti il ve ilçe yönetimleri Ankara’dan döndü. Sırada yönetim kurullarının istifası 

ve yeni yönetim kurulu atamaları var.

2019 yılı Mart 
ayında yapılacak 
olan yerel seçimler 
nedeniyle siyasi 
partilerde yoğun 
olarak aday çalış 
maları sürdürülü 
yor.
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde 
Belediye Başkan 
adayı sorunu 
olmadığı için 
Belediye meclis 
üyelikleri için 
başvurularının 19 
Ekim tarihine kadar 
devam edeceğini 
söyleyen İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, "Belediye 
Meclis üyeliği için 
yoğun başvurular 
alıyoruz. Bu 
konuda aday adayı 
olacakların par
timize başvurarak 
başvuru formu 
doldurarak yöne
time bırakması 
gerekiyor” dedi. 
CHP nin belediye 
Başkan adayı daha 
önce ilçe, il yöne
timlerince eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan 
olarak belirlenmiş,

KAYIP GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ’NDEN ALDIĞIM 
DİPLOMAMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

İSMAİL GÜLERYÜZ

yatağından kamyon 
lar dolusu kum 
çıktığı gözlendi. 
Dere içinden

çıkarılan kumların 
kirliliği dikkat çe 
kerken, temizlik 
çalışmalarının

derenin Zeytin Üreti 
çiler Hali çevresin 
de de yürütüldüğü 
öğrenildi

adaylık Genel 
Merkezce de 
onanmıştı.

AKP’LİLER 
ANKARA’YA

Öte yandan, 
Belediye Başkanı 
adayı belirleme 
çalışmaları iktidar 
partisi AKP de 
devam ediyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın iki 
gün önce 
Ankara’ya gittiği 
öğrenildi. Eski İlçe 
başkanı Enver 
Şahin’in de 
Ankara’da olduğu 
gazetemize gelen 
bilgiler arasında. 
AKP de Belediye 
başkanı aday adaylı 
ğının 5-12 Kasım 
günleri arasında 

başvuruların kabul 
edileceği belirtilir 
ken, aday adayla 
rında aranacak 
özellikler şöyle 
sıralandı: Kirlenme 
miş, mütevazi, an
gaje olmayan ve 
güler yüzlü olmak.

İYİ PARTİ 
YÖNETİMİ İSTİFA 
EDECEK

Öte yandan, İyi 
Parti de de yerel 
seçimler için yoğun 
çalışmalar başladı. 
İyi Parti Bursa 
Merkez il yönetimi 
ve ilçeler hafta 
başında Ankara’ya 
çağrıldı.
200 kişiye yakın 
yöneticinin Ankara 
da ve Teşkilat 
İşlerinden Sorumlu,

Genel Başkan 
Yardımcısı 
Koray Aydın ile 
biraraya geldiler. 
Koray Aydın, yerel 
seçimlerde başarılı 
olmak için iyi 
örgütlenerek halkın 
sevdiği kişileri 
aday gösterecek
leri, bu nedenle 
teşkilatların tümü 
nün istifa ederek, 
seçimler öncesi 
yeni yönetimlerle 
seçim hazırlıkları 
mn yürütüleceğini 
duyurdu.
Ankara’ya 
gidenler arasında 
İlçe Başka nı 
Adnan Bıyıkh’ya 
ters düşen ekipten 
kimsenin olmaması 
dikkat çekti.
Öte yandan, İyi Par
tinin İlçe Başkanı 
Adnan Bıyıklı ve 
30 kişilik yönetim 
kurulu üyesinden 
12 si hariç istifa 
dilekçelerini İl 
başkanlığına 
verdikleri öğrenildi. 
Dilekçe vermeyen 
kişiler hakkında 
İl yönetimi karar 
verecek.
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Trafikte yeni cezalar geliyor
K Parti'nin; trafik 
cezalarının artırılma 
sı, kolluk persone 
linin TSK'daki 
muadilleriyle eşit 
haklara sahip olma 
sı, uyuşturucu ile 
mücadelede ek ön
lemler alınması, 
güvenlik korucula 
rımn gençleştirilmesi 
gibi düzenlemelerin 
de bulunduğu kanun 
teklifi TBMM 
Başkanlığına 
sunuldu.

CEZA 
TUTARLARINDA 
ARTIŞ

AK Parti Karayolları 
Kanunu'nda değişik 
lik yapan teklifi 
Meclis Başkanlığına

sundu. Emniyet 
şeridi ihlali yapan
lara ve makas atan
lara 1002 lira, cep

telefonuyla konuşan 
lara 235 lira ceza 
verilecek. Teklif 
önümüzdeki

hafta Meclis'ten 
geçirilecek.

3 DEFA ÇAKARDAN 
CEZA ALAN 
TRAFİKTEN MEN 
EDİLİYOR 
Çakar, siren gibi 
ışıkları mevzuata 
aykırı olarak kul
lananlara bin 2 lira 
para cezası kesile
cek. Eğer 3 defa 
bunu gerçekleşti 
rirlerse trafikten men 
edilecekler.
Abart egzoz kul
lananlara da bin 2 
lira ceza kesilecek.

2 DEFA KIRMIZI 
IŞIK İHLALİ 
YAPAN PSİKOLOJİK 
RAPOR ALMAK 
ZORUNDA

Kırmızı ışık ihlalleri 
de trafik kazalarında 
önemli bir yer tu
tuyor. Düzenlemeye 
göre kırmızı ışık ih
lali yapanlara 235 
lira ceza kesilecek. 3 
defa ihlal söz 
konusu olursa 30 
gün, 3 defadan fazla 
ihlal söz konusu 
olursa 60 gün 
ehliyete el konula
cak.

Bursa Uludağ 
Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü 
tarafından 
gerçekleştirilen ve 
yerli-yabancı çok 
sayıda felsefecinin 
katılacağı V. 
Uluslararası Felsefe 
Kongresi'nde 'Savaş 
ve Barış' kavramını 
tartışılacak. Üç gün 
sürecek kongrede 
toplam 96 konuş 
maçı sunum ya
pacak.
Prof. Dr. Mete Cen
giz Kültür Merkez- 
i'nde düzenlenen V. 
Uluslararası Felsefe 
Kongresi'nin 
açılış töreni 
gerçekleştirildi. 
BUU Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay'ın 
yanı sıra kongreye 
yurt dışından ve yurt 
içinden çok sayıda 
akademisyen 
katıldı. Kongreye 
öğrenciler de ilgi 
gösterdi.

artık Turkeıf 
denilmeyecek

Törende konuşan 
BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
savaşın neredeyse 
bütün inançlarda ve 
ideolojilerde dış 
politikanın belirlen
mesinde önemli 
rol oynadığını 
vurguladı. Hemen 
hemen hiçbir de
vletin kendisini 
bölgesel ve 
uluslararası 
çatışmaların 
dışında tutabilecek 
ayrıcalığa sahip 
olmadığının 
altını çizen Rektör

Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, "Artık kendi 
ekonomisini 
oluşturan savaş 
olgusu, yüksek 
teknolojilerin 
kullanıldığı ve bir o 
kadar da yıkıcı bir 
dış politika aracı ha
line gelmiştir. Mil 
yonlarca insanın 
hayatını kay
betmesiyle birlikte 
ortaya çıkan insan 
hakları ihlalleri, yok
sulluk, mültecilik 
gibi trajik meseleler 
ancak ortak umudu
muz ve hayalimiz

olan dünya barışını 
tesis etmekle 
mümkün olabilir. 
Bu anlamda 
savaş ve barış 
olgularını sadece 
uluslara 
rası ilişkiler diliyle 
değil, daha iyiyi 
daha güzeli hedefle 
yen felsefi 
yaklaşımların da 
belirleyici olduğu . 
ortak bir söylem ve 
anlayış zemininde 
tanımlamaktan 
başka çıkar yolu 
muz yoktur" diye 
konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili önemli 
değişikliklere gidileceğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, tanıtım politikasında ciddi deği 
şikliklere gidileceğini vurguladı.
Ersoy bundan sonra Türkiye'nin 
tanıtımlarında 'Turkey* yerine 'Turkish' 
kelimesinin kullanacağını söyledi.
Klasik yöntemlerin aksine teknolojinin ve 
yeni iletişim araçlarının ön plana çıkaca 
ğını belirten Ersoy, yıl sonuna kadar yeni 
bir tanıtım sloganı ve yeni bir tanıtım 
programının hazırlanacağını da ifade etti.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLERAJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa hehe ve çocuk konfeksiyonunda Türltiye'nin lifleri!
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İsmail 
Kuş, bebe ve 
çocuk konfeksi 
yonu sektörü 
temsilcisinin yer 
aldığı heyetin, 
Kırgızis tan'da 
önemli iş bağlan 
tıları kurduğunu, 
bir günlük etkin 
likte bin 600'ün 
üzerinde 
ikili iş görüş 
mesi yapıldığını 
kaydetti. 
Türkiye'nin üretim 
üssü Bursa'nın 
ihracat potan 
siyelini güçlendir

mek için model pro
jelere imza atan 
BTSO, şirketlerin 
dış ticaret hacmini 
güçlendirecek 
hamlelerini 
sürdürüyor. BTSO 
liderliğinde 6O'ı 
aşkın bebe ve 
çocuk konfeksi 
yonu sektörü tem 
silcisinin yer aldığı 
heyet, Kırgızis 
tan'da önemli iş 
bağlantıları kurdu. 
Bebe ve Çocuk 
Konfeksi 
yonu sektörü 2. 
Ur-Ge Projesi 
üyelerinin 
Kırgızistan'daki

B2B organizasyo BTSO'nun organi
nunda 1 günde zasyonu Türkiye'nin
bin 600 iş görüşmesi yurt dışındaki en 
gerçekleştirildi. verimli program

lardan birisi 
olarak kayıtlara 
geçti.
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İsmail 
Kuş, Bursa'nın 
bebe ve çocuk 
konfeksiyonu 
sektöründe üretimin 
yüzde 80'ini tek 
başına karşıladı 
ğını söyledi.
Bebe ve çocuk 
konfeksiyonu 
2. Ur-Ge projesi 
kapsamında 5. 
yurt dışı progra 
mini Bişkek'te 
gerçekleştirdik 
lerini dile getiren

İsmail Kuş, heyet 
olarak Kırgızistan 
programının 
ardından da 
Kazakistan'ın 
Almatı kentinde 
önemli alıcılarla 
buluştuğunu 
dile getirdi. 
İsmail Kuş, 
BTSO'nun 
Kırgızistan ve 
Kazakistan'da 
gerçekleştirdiği 
ziyaretin aynı za
manda Oda'nın o 
coğrafyaya yaptığı 
ilk geniş katılımlı 
organizasyon 
olduğunu da 
vurguladı.

Fuarda sergilenen 18 ^asınılaki PaKiör ilgi ıdağı oliu
Bursa 16. Uluslara 
rası Tarım, Tohum
culuk, Fidancılık ve 
Süt Endüstrisi 
Fuan'nda sergilenen 
79 yaşındaki traktör 
büyük ilgi gördü.
Bursa 16. 
Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı'n 
daki 1939 model 
Lanz Bulldog marka 
traktör ilgi odağı 
oldu. Gelibolu 
Antika Traktör Müze-

si'nden getirilen ve 
aslına uygun olarak 
onarılan sarı renk
teki traktörün 
orijinalliği dikkat 
çekiyor. Gelibolu An
tika Traktör Müzesi 
Genel Sorumlusu 
İlyas Mındız, "1939 
model Lanz Bulldog 
marka iki zamanlı bir 
traktör getirdik. 
Benzin ve mazotla 
çalışabiliyor. Halen 
çalışır vaziyette. Bu 
traktörü İstanbul 
Çatalca'da bir köyde

bulduk. Atıl 
durumdaydı ve biz 
onu aslına uygun 
olarak onardık. 
Bazı parçaları Al
manya'dan getirildi. 
Bunun parçaları 
Almanya'da halen 
üretiliyor. Ama 
koleksiyoncular 
tarafından üretiliyor. 
Seri üretim söz 
konusu değil.
Bunun fiyatına 
değer biçemeyiz. 
Bunun yenisi de 
üretilmiyor" dedi.

MlhatsApp kullanıcılarına müjde!
VVhatsApp, uzun 
bir süredir İOS 
sürümünde yer 
verdiği bir özelliğini 
nihayet Android 
sürümünde de 
kullanıma sunuyor. 
2.18.300 kodlu beta 
versiyonunda ortaya 

çıkan bu özellik 
sonrası cevap ver
mek istediğiniz 
mesajı kolayca yana 
çekip alıntılaya 
biliyorsunuz.
Güncel sürümde ise 
bu işlemi yapmak 
için cevap vermek 

istediğiniz mesajı 
seçip cevapla buto- 
nuna dokunmanız 
gerekiyor.
Yeni gelen özellik ile 
daha hızlı bir şekilde 
amacımıza ulaşıp 
kolayca mesaj 
yazılabilecek.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1UAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

053501800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Emetlilere müjde! Memurluk yolu acılnıor
Kamudan ve özel 
sektörden emekli 
olanlara memurluk 
yolu açılıyor.
Hükümet, istihdamı 
destekleyecek yeni 
adımlar atmaya 
hazırlanıyor. İşçi 
çıkarmalarının 
önüne geçmek için 
işletmelere yeni 
desteklerden esnek 
çalışmaya kadar 
birçok başlıkta yeni 
düzenlemeler 
devreye girecek. 
Bazı kamu

kurumlarında pilot 
uygulanmaya 
başlayan esnek 
çalışma sistemleri 
geliştirilerek, 
işgücü piyasasına 
esneklik sağlayan 
bu sistem iş ve 
sosyal güvenlik ka
nununa eklenecek. 
Yarım çalışma 
ödeneğinde 
koşullar 
iyileştirilecek, 
uzman kişiler de
vlette esnek 
çalışabilecek,

emekli me 
murlar göreve 
dönebilecek. 
Kamudan ve özel 
sektörden emekli 
olan, görevinden 
ayrılan yöneticiler, 
uzman personel, 
devlet kurumla 
rında maaşlı 
çalışabilecek. 
Bu kişilere esnek 
çalışma yöntemi 
uygulanacak. 
Böylece kamuda 
insan kaynağı 
kalitesi artacak.

Bakanlıktan valilere talimat! Harekete necin
İçişleri Bakanlığı, 
son günlerde kurda 
yaşanan dalgalan
madan yararlanarak 
stokçuluk yapan ve 
fiyatlarını fahiş 
şekilde artıran 
işletmelere karşı 
harekete geçti.
Bakanlık, 5442 sayılı 
İl İdaresi Kanununun 
9’ncu maddesine 
göre fahiş fiyat 
uygulayanlar için 
valiliklere “genel 
emir” çıkarma 
konusunda talimat 
verdi. Bu emirlere 
uymayanlar 
hakkında Kaba
hatler Kanununa 
göre gerekli adli ve 
idari işlemlerin 
uygulanmasını 
istedi.

içişleri Bakanı 
Süleyman Soylu 
imzalı 81 il valiliğine 
gönderilen genelge 
ile, son dönemde 
kur kaynaklı 
gelişmeleri fırsat 
bilerek fahiş fiyat 
uygulayanlara karşı 
gerekli tedbirlerin 
alınması istendi.

Genelgede, son 
günlerde bazı esnaf, 
firma ve işletmelerin, 
vatandaşların 
ihtiyaçlarına yönelik 
piyasa koşullarında 
sunulan mal ve 
hizmetlere fahiş fiyat 
uyguladığı; bazı 
ürünleri ise 
stoklarında bek

leterek fiyat artışına 
neden olduğu, 
bunun da vatan 
daşların esenliğini 
ve refahını tehdit 
edici bir durum 
oluşturduğu 
belirtildi.-

Valilere Genel Emir 
Çıkarma Talimatı

Söz konusu 
genelgede, 5442 
sayılı II İdaresi Ka
nununun 9’ncu 
maddesinde yer 
alan “Kanun, 
Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ve 
diğer mevzuatın 
verdiği yetkiyi kul
lanmak ve bunların 
yüklediği ödevleri 
yerine getirmek 
için valiler genel 

emirler çıkarabilir ve 
bunları ilan ederler” 
hükmü hatırlatılarak, 
valiliklere “genel 
emir” çıkarma 
konusunda talimat 
verildi. Ayrıca 
genelgede, 6502 
sayılı Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanunun 
6’ncı maddesinde; 
bir malın sunumu ve 
satışından kaçınma 
ile bir hizmetin 
sunumundan 
kaçınma hallerinin 
denetimi, 
uygulanması ve 
izlenmesine ilişkin 
görevlerde 
belediyelerin yetkili 
kılındığı ifade edil
erek, yetkili 
idarelerin, doğrudan 
veya Bakanlığın

talebi üzerine, 
6585 sayılı 
Perakende 
Ticaretin Düzenlen
mesi Hakkında 
Kanunun ilgili 
maddesi uyarınca 
denetim ve 
önlemleri almakla 
görevli olduğu 
belirtildi.
Bu hükümlere 
dayanılarak kamu 
düzeni ve 
güvenliğinin 
korunması, vatan 
daş mağduriyet 
terinin önlenmesi 
ve haksız rekabetin 
önüne geçilmesi 
amacıyla valilikler
den fahiş fiyat 
uygulamalarıyla 
ilgili tedbirlerin 
alınması 
istendi

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

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

110
155
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513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

513 13 53

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

51310 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
Famukkal*
DENİZ UÇAĞI
Façaaua Akınla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
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313 20 77
612 1O 72
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Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

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

. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Acıbadem

513 10 00
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
5134520

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİT

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eeklhlear (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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 013 1O 76

013 30 33Tuncay Otogaz 0*13 16 46
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6197 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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18.30-20.45
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FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

। CİLT YAPIMI
I İLAN & REKLAM
| PLAKET & KUPA

MADALYA

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESj_______■ ^ImCILİK REKLAMCILIİ 
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B.Y.K. ZEYTİNCİLİK
Gıda San. ve Tîc. Ltd. Şti.

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

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

। İşçi İşveren Buluşmasına bu yıl firmaların katılımı daha yüksek oldu

2. Islilıdam Fuarına büyük ilgi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kuralar çekildi
Gemlik Belediyesi’nin Cihatlı Mahalle 

si’nde yaptırdığı 1400 konutun tamam
lanan birinci bölümünün kuraları çekildi.

Tamamlanan 158 konuttan 1+1ve 2+1 
olanlarının 115 tanesi ve iki de yedek 
başvuranlar için toplamda 345 kura çe 
kildi.

Kura çekimi yapılan Belediye Düğün 
Salonu dolmuştu.

Hava almak bile zordu.
Salonu dolduranların büyük çoğunlu 

ğunun emekli ve çalışan dar gelirli 
kişiler olduğu her halinden belliydi.

Devamı sayfa 4’de

2. İnsan Kaynaklan 
ve İstihdam Buluş 
ması sona erdi.
Cuma günü saat 
10.oo’da Kapalı 
Spor Salonu’nda 
açılan İşçi İşveren 
buluşması 2 gün 
sürdü. 2.İstihdam 
Fuarına bu yıl 
firmaların katılımı 
daha yüksek 
olduğu görüldü. 
Haberi sayfa 2’de

Belediyenin Cihatlı Mahallesinde yaptırdığı toplu konutların ilk bölümünün sahipleri belli oldu. 

115 dairenin kuraları çekildi 
Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesinde yaptın lan Toplu Konutların birinci 
etapta tamamlanan 158 daireden 115 tanesinin konutların sahipleri belli oldu. Syf 2’de

CLINIC ww.hanvetclinic.com 
flhanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

HANVET
SiGORTaCILIK

SS erdogansaglik@hotmail.com

«Merkez: Dr.Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No:82/AGEMLIK
«Şube., •:Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No; 10/B GENLİK

□ +90 532414 36 28
®’+90 224 512 22 39

+902245122238
+90 850 304 22 39

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

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

iumlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Belediyenin Cihatlı Mahallesinde yaptırdığı toplu konutların ilk bölümünün sahipleri belli oldu.

115 dairenin kuraları çekildi

Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihatlı 
Mahallesinde yaptın 
lan Toplu Konutla 
rın birinci etapta 
tamamlanan 158 
daireden 115 tanesi 
nin konutların sahip 
leri belli oldu.
Cuma günü Ömer 
Kahraman Belediye 
Ek hizmet binasın 
daki Düğün Salo 
nu’nda yapılan kura 
çekme törenine 
büyük katılım oldu. 
Gemlik Birinci 
Noter Yardımcısının 
yaptığı çekilişte, 
konut sahibi olmak 
için belediyeye 
başvuranlar arasın 
da bir asil iki kişi de 
yedek olmak üzere 
her daire için 3 
kişilik kura çekimi

yapıldı.
345 kişi kura ile 
belli oldu. Dairelerin 
belirlenen fiyatlarını 
21 gün içinde ödeye 
meyen isteklilerin 
yerine birinci ye 
dek, onun da ta 
mamlayamaması ha 
linde 2. yedek daire 
nin sahibi olacak.

KURALAR 
ÇEKİLİYOR 
Kura töreninden 
önce bazı edinmek 
isteyenler tepki 
gösterdi. Emekli 
maaşıyla 120 bin 
lirayı nasıl ödeye
ceklerini söyleyen 
kura sahipleri, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
konuşmasıyla ses
lerini kıstılar.

Bin kusur dairenin 
inşaatının devam 
ettiğini söyleyen 
Yılmaz, 158 dairenin 
bittiğini, bunun 
kuralarının çekilece 
ğini söyledi. Yılmaz 
şöyle devam etti. 
"Gemlik tarihinin 
en güzel hizmetini 
yapmışız. Gönül 
isterdi ki Gemlik’te 
yaşayan herkes ev 
sahibi olsun. Gönül 
ister ki kimse evsiz 
barksız kalmasın. 
Sınırlı imkan var. 
Sınırlı yapılan daire 
var. Gönül isterki 
bir aile reisi olarak 
çocuklarımıza her 
zaman harçlık vere
lim. Her zaman en 
iyisini alıp giydire
lim. Evimiz olsun, 
yatımız olsun

katımız olsun. 
Bunları yapma 
şahsımız her zaman 
olmuyor. Sizde 
anlayış gösterir 
siniz ki biz toplu 
konutlarımızı 
yaptığımız zaman 
demirin tonu bin 
700 ile 2 bin lira ara 
sındaydı.
Türkiye’nin son 16 
yıldaki gelişmişliği, 
kalkınmışlığını çeke 
meyen emperyal 
güçler, Türkiye’yi 
yerle bir etmek için 
birçok projeyi 
yürürlüğe koydular. 
Hiçbirinde başarılı 
olamadılar. Türkiye 
yi dövizle çökert
mek istediler. Döviz 
le beraber bir çok 
malında fiyatları 
arttı. Bunlann

başında da demir 
beton geliyor.
Türkiye de birçok 
kurum yatırımlarını 
askıya aldı.
Bizim de bin yüz 
küsür dairemizin 
inşaatı devam 
ediyor. 158 daire 
mizin inşaatı bitti. 
Bugün kuralannı 
çekiyoruz.
Bu daireleri satma 
dan diğer devam 
eden daireleri yap
mak mümkün değil. 
Biz, her ay inşaatı 
devam eden 
müteahhitlerimize 
5-6 milyon lira 
ödeme yapıyoruz. 
Biran için siz benim 
yerimde olun.
Bu 150 daireyi aylık 
bin lira taksitle 
verdiğimizi düşü 

nün. Ayda 150 bin 
lira eder. Biz, 
ayda 6 milyon lira 
ödüyoruz. Biz 
ilk etabı peşin 
satacağız, 
ikinci etabı Aralık 
ayında kuralannı 
çekeceğimiz 
dairelerin yüzde 30 
unu peşin alacağız 
Kalanını taksitle 
vereceğiz. Şartlan 
nız uygunsa peşin 
olan dairelerden 
alın, değilse 2. 
etap ve diğer
lerinden taksitle 
alabilirsiniz” 
Yılmaz’ın konuşma 
sından sonra kura 
çekimlerine geçildi. 
İlk kura Ömer adlı 
şahısa C Blok 
4. kat 17 nolu 
daire çıktı.

2. İstihdam Fuarı na büyük ilgi

2. insan Kaynakları 
ve İstihdam Buluş 
ması sona erdi. 
Cuma günü saat 
lO.oo’da Kapalı 
Spor Salonu’nda 
açılan İşçi işveren 
buluşması 2 gün 
sürdü.
2. İnsan kaynakları 
ve istihdam buluş 
ması açılışında 
Bursa '/alı Yardım 
cısı AbKn Ünsal, 
Kaymak. n Gürbüz

Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Bursa Iş-Kur 
Bölge Müdürü Fey 
zullah Eren Türk
men, GTSO Başkanı 
Paşa Ağdemir, Mec 
lis Başkanı Haşan 
Yıldırım, GTB Bı 
kanı Özden Çakır, 
Meclis Başını 
Mustafa Durmaz, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanı İsmail 
Beki, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar Is 
lam, CHP ilçe Başka 
nı Cemil Acar, CHP 
Belediye Başkan 
adayı Uğur Sertas 
lan, Orhangazi TSO 
Başkanı ve yöneti
cileri, fuara katılan 
kurumların yönetici
leri ile vatandaşlar 
katıldı.
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Beledi 

yesi, Gemlik Iş-Kur, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsası ile 
sanayi kuruluşla 
rının desteklediği 
İşçi İşveren buluş 
masının açılış 
konuşmalarının 
ardından Fuar pro
tokol üyeleri tara 
fından ziyaret 
edildi. İş arayanlar 
ise fuarda stand 
açan işyerlerine 

giderek başvuru 
formları doldu
rurken, 2.istihdam 
Fuarına bu yıl 
firmaların katılımı 
daha yüksek 
olduğu görüldü. 
Fuarın gezilmesin
den sonra ise saat 
14.oo de GTSO 
Toplantı salonunda 
Doç. Dr. Zerrin Fırat 
Meslek Seçimi ve 
Bireysel Kariyer 
yönetimi”, saat

15.30 da 
Fevsıo Danış 
manhk Genel 
Müdürü Barış 
Gül, “2023 Hede
flerinde Nitelikli 
Çalışan Olma”, 13 
Ekim günü saat 
14.oo de Kuzuflex 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Efsun 
Ergöçün, “Mülakat 
ta Başarının sırları” 
konularında semi
ner verdiler.
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Bursa sokaklarında Çökertme' operasyonu
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
600 polis katılımıyla 
şehirde 'Çökertme 1' 
uygulaması yaptı. 
Uygulamada uyuştu 
rucu kullanıcısı 
olduğu tespit edilen 
8 kişiye adli işlem 
yapılırken, 436 şahıs 
ile 104 araç arandı. 
Bursa il Emniyet 
Müdürü Osman Ak, 
şehirdeki huzur ve 
güven ortamının 
daha iyi şartlarda 
devam etmesi için

600 polis memuruyla 
'Çökertme T uygula 
ması yaptı. Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ve Yıldırım ilçelerine 
bağlı çok sayıda ma

hallede yapılan 
uygulamaya özel 
harekat polisi de 
katılırken uygulama 
havadan da görün
tülendi.

Sabah saatlerinde 
mahalle muhtarla 
rıyla bir araya gelen 
Emniyet Müdürü 
Osman Ak, akşam 
saatlerinde de ma
hallelerde huzur 
uygulaması yaptı. 
Uyuşturucu ile mü
cadelede olduğu gibi 
adi suçlarla da mü
cadele eden emniyet 
güçleri şüpheli 
şahısların kimlik
lerini kontrol ederek 
arabalarda arama 
yaptı.

Uygulama 2 ayrı 
drone ile havadan da 
görüntülendi.
Uygulamada toplam 
436 şahıs ile 104 
araç incelendi.
Uygulamada aynı 
zamanda bir miktar 
esrar, metamfetamin 
ve bonzai de 
ele geçirilirken 
uyuşturucu madde 
kullandığı tespite 
edilen 8 şahıs 
hakkında adli 
işlem yapıldı. 
'Çökertme 1' ismiyle 

yapılan huzur 
uygulamasında 
park ve bahçeler ile 
kıraathaneler de 
kontrol edildi. 
Polis ekipleri 
vatandaşları 
uyuşturucu 
konusunda duyarlı 
olmaya davet ederek 
narkotem ihbar hattı 
ile ilgili bilgilendirme 
yaptı. Gece saat 
23.30'a kadar süren 
huzur operasyo 
nunun devam 
edeceği öğrenildi

Kamyonları gözüne kestirmişti
İnegöl de, 5 günde, 2 
TIR, 10 kamyondan 
24 akü çalan U.A. 
(26), akülerden 
2'sini satmak is
terken yakalanarak 
gözaltına alındı.
İlçede, 5 gün 
içinde, 12 ayrı 
noktada park halin
deki TIR ve kam 
yonlarda 2'şer adet

bulunan aküler, 
çalındı. Polis, 24 
akünün çalınma 
sıyla ilgili 
soruşturma 
başlattı. Yapılan 
araştırmada aküleri 
çaldığı şüphe 
siyle takibe alınan 
U.A«, sanayide 
akü satmaya 
çalışırken yaka 

landı. U.A.'nın 
aracında bulunan 
2 aküye el konuldu. 
5 günde, 12 kam 
yon ve TIR'ın 
akülerini çaldığı 
iddiasıyla göz 
altına alınan U.A., 
karakola götü 
rüldü. Soruştur 
ma sürdürü 
lüyor.

6 metre yükseklikten vere çakıldı!
Yenişehir ilçesinde 
Bülent Beytor (41), 
dallarını budamak 
için çıktığı ceviz 
ağacından düşerek 
yaralandı.
Çakıllı Mahallesi'nde 
oturan Bülent 
Beytor, budama 
yapmak için

bahçesinde bulunan 
ceviz ağacına 
çıktı. Beytor, üz
erinde bulunduğu 
dalın kırılması 
sonucu yaklaşık 6 
metre yükseklikten 
yere düştü. Ağır 
yaralanan Bülent 
Beytor, haber

verilmesiyle gelen 
112 Acil Servis 
ekibinin müda
halesinin ardından, 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'tla [ETİİ'ntin lıriıto TSK yapılanmasına weraswıi!
Manisa merkezli 7 
ilde Fetullahçı Terör 
örgütü'nün (FETÖ) 
Türk Silahlı Kuvvet
lerindeki (TSK) 
kripto yapılanmasına 
yönelik operasyonda 
6 muvazzaf ve 9'u 
eski asker olmak 
üzere 15 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Manisa Cumhuriyet

Başsavcılığı, 
FETÖ’nün TSK'daki 
gizli yapılanma 
sının deşifresine 
yönelik soruş 
turma kapsamında, 
ankesörlü tele 
fonlardan birbirlerini 
ardışık aramalar 
yaptığı belirlenen 
6'sı halen gö 
revde bulunan, 9'u

görevden ihraç 
edilmiş 15 eski

asker hakkında 
gözaltı kararı

verdi.
Manisa, İstanbul,

İzmir, Bursa, Ko
caeli, Balıkesir 
ve Çanakkale'de 
belirlenen adres 
lere düzenlenen 
eş zamanlı 
operasyonda 15 
şüpheli gözal 
tına alındı.
Zanlıların emniyet
teki işlemleri 
devam ediyor.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans



15 Ekim 2018 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kuralar çekildi...
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın göre 

ve seçilmesinden sonra mega projesi 
Toplu Konut yaptırmaktı.

Dayanağı ise Gemlik’in birinci derece 
deprem bölgesinde olması.

Söylemlerine göre, Gemlik’teki yapıla 
rın 1999 depreminden önce inşa edilen
lerinin çürük olduğu, bir deprem duru
munda can kaybının önlenmesiydi.

Bunun için Cihath Köyünün hâzineye 
ait olan merası Belediye’ye devrinden 
sonra bu alanda Toplu Konutlar yap
maya başlandı.

Bu konutların mali kaynağı ise önce
likle Gemport’un Belediye hisseleri değe 
rinden çok düşük fiyatla, 103 milyon li
raya şirketin ana ortağına satıldı. Arsa 
payı ödenmeyen arazide başlatılan 
yapılanma bölüm bölüm tamamlandı.

Ancak, bu kaynağın yanında, Gemlik 
Belediyesinin neyi var, neyi yok satıldı.

Satılmaya da devam ediyor.
Aynı Merkezi Hükümetin, Cumhuriyet 

dönemindeki hükümetlerin yaptırdığı 
tüm kamu mallarını satması gibi...

Ülkenin ne limanları kaldı, ne kağıt 
fabrikaları, ne gübre, şeker, maden 
fabrikalı, tümü satıldı.

Telekom satıldı, bankalarının büyük 
bölümü ve limanlar yabancıları satıldı, 
yerlerini binalar yapıldı.

Her yer beton.
Aynı Gemlik gibi...
Gemlik halkının satılan bu mülklerde 

hakları var.
Siz herkesin kullanacağı alanlar yapa 

cağınıza, bin 400 kişiye konut yapıyorsu 
nuz.

Belediye mülklerinin satılmasından 
kasasına belediye tarihinin en büyük 
paraları aktı.

Gemlik Belediyesinin 2018 bütçesi 
250 milyon lira olarak meclisten geçti.

Yerel seçimler öncesi başlayan toplu 
konutlar bitirilerek başvuranlara 
satılmasına başlandı.

Düğün salonundaki noter çekilişi 
öncesi bazı vatandaşlar satışın peşin 
olmasına tepki gösterdi.

Hele biri kürsüye kadar geldi ve 
başkanı “Biz, kiramızı ödeyemiyoruz. 
Nereden bulacağız 120 bin lirayı” dedi.

Yılmaz konuşmasında birinci etap 
। konutların peşin yapılmasının nedeninin 
yapımı devam eden diğer konutlara kay
nak yaratmak olduğunu söyledi.

İkinci bölüm satışlarının yüzde 30’u 
peşin kalanı taksitle yapılacağını 
açıkladı.

Dün de Gemlik Belediyesinin ilçede 
yaşayan herkese cep telefonlarına gön
derilen mesajda, 2. bölüm konutlarının 
peşinatın yüzde 25 olduğu, aylık 950 lira 
taksitle satılacağı mesajları geldi.

Yeniden Başkanlığı aday adayı olacak 
olan Yılmaz, kalan konutları banka kre
disiyle satamayacağını anlayınca, yön
tem değiştirdi. Toplu konutlar deprem 
den çok seçimler öncesi oya dönüşecek 
birer mezeme oluyor.

Bun: ’ûr de bu gözlükle bakmalısınız.

Irmak Sokak'ta bu
lunan Cihattı Ma
hallesi Şahinyurdu 
Mahallesi ve Devlet 
Hastanesi’ne giden 
köprü ile yeni İlçe 
mezarlığına giden 
köprü korkulukları 
aylardır onarılmı 
yor. Çarşı Dere- 
si’nin duvarlarına 
patlatma taş, zemi
nine seramik döşe 
yen Gemlik Beledi 
yesi, kırılmış ve 
kopmuş olan profil 
demirlerden yapıl 
mış basit köprü 
korkuluklarını 
onarmaması 
tehlikeye davetiye 
çıkarıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı sahil düzenlemesine 
Belediyeden OsmanlI Çeşmesi

$aH Paıanlı Ct snesi anaıladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanlığın 
ca Belediye 
İskelesi ile 
yıkılan Tibel Otel 
arasında yapılan 
dolgu ve sahil 
düzenlenmesinin 
tamamlanmasın 
dan sonra, çay- 
bahçelerinin 
ortasına Gemlik 
Belediyesi 
tarafından 
yaptırılan OsmanlI 
Çeşmesi sonunda 
tamamlandı. 
Geçtiğimiz hafta 
ahşap bölümleri 
tamamlanan,

çeşmeleri takılan 
Osmanh Çeşmesi, 
modern mimari

-örnekleri olan çay

bahçeleri ortasın 
da farklı mimari 
örneği oluşturdu. 
Osmanh çeşmesi

nin çevre düzen
lemesi ile uyum* 
suz olduğu 
belirtiliyor.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da isyan ettiren proje! 'Ölenler oldu1
Bursa'da, İstanbul 
Caddesi'nde proje
lendirilen Kent 
Meydânı- Terminal 
T2 tramvay hattın 
daki üst geçidin bit
memesi vatandaşla 
fin tepkisine yol 
açıyor* Yaklaşık 3 
yıldır devam eden 
inşaatta, yolun 
karşısına geçişi de 
sağlayacak olan üst 
geçitli durakların 
tamamlanmaması 
nedeniyle yayalar, 
inşaat alanına açılan 
yaya geçidinden 
yolun karşısına 
geçebiliyor.
Bursa Kent Meydanı

İle Terminal arasında 
ulaşımı sağlayacak 
olan ve 1 Ocak 
2016'da temeli atılan 
proje, aradan geçen 
2 yıl 10 aylık süreye 

rağmen 
tamamlanamadı. 
Normal şartlarda 
2018 yılının Temmuz 
ayında bitmesi 
gereken 133 milyon 

lira ihale bedelli pro
jenin tamamlanma 
ması, bu nedenle üst 
geçitlerin de kullanı 
lamaması, tepkilere 
neden oluyor.

Toplam uzunluğu 8,1 
kilometre olan hat
taki üst geçitli 
durakların tamamlan 
maması üzerine 
şantiye alanından 
açılan yollardan 
geçiş yapanlar, can 
güvenliği olmadığı 
gerekçesiyle bu du
ruma tepki gösterdi. 
Proje boyunca açılan 
geçici yaya geçit
lerinden geçmek 
isteyen bir vatanda 
şın hayatını kaybetti 
ğini ve yetersiz uyarı 
levhaları yüzünden 
pek çok trafik 
kazasının yaşandığı 
nı belirten Tamer

Oral, zaman zaman 
polis ekiplerinin 
riskli bölgelerde 
nöbet tuttuğunu, 
ancak bunun bir 
çözüm olmadığını 
söyledi. Oral, "Üst 
geçitler kapalı oldu 
ğu için birçok trafik 
lambası konulmuş. 
Sürekli trafik de 
sıkışıyor. Bundan 
çok şikayetçiyiz. 
Büyükşehir Beledi 
yesine elektronik 
posta da attım, 
ama cevap veren 
olmadı. Bir an 
önce mağduriyetin 
giderilmesini isti 
yoruz.” dedi

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, son günlerde 
halkı ve esnafı 
sıkıntıya sokan 
zamlar ve ekonomik 
kriz ile alakalı olarak 
açıklamalarda bu
lundu. Başkan 
Yıldız açıklama 
sında şu ifade 
lere yer verdi.
“Her hafta feryat 
ediyoruz, 
‘ekonomimiz alev 
alıyor, kriz her 
geçen gün daha da 
derinleşiyor’ diye. 
Fakat krizle mü
cadele etmesi 
gerekenler hala 
krizi değil algıyı 
yönetmenin 
peşindeler. Bu 
yüzden on dakika 
içinde on defa 
çelişkiye 
düşüyorlar, 
örneğin Sayın 
Cumhurbaşkanı 
aynı konuşmada 
önce; “iş

Teknoloji 
bağımlılığına 
karşı yürüyüş

adamlarımız bu 
krizi fırsata çevire
cek” derken on 
dakika geçmeden; 
ekonominin kriz 
içinde olmadığını 
söylüyor. Ertesi gün 
çıkıyor krizin 
faturasını 70 yıl 
önceki bir fotoğrafa 
kesiyor. Ekonomik 
krizle böyle başa 
çıkamazsınız. Siz 
elektriğe üç 
ayda % 54 zam 
yapacaksanız; una, 
gaza, mazota, ben
zine yağa zam 
yapacaksınız;

üretim maliyetlerini 
üç ayda üç katına 
çıkaracaksınız;
Sonra çıkıp fırıncıyı, 
pazarcıyı, market 
çiyi fırsatçılıkla 
suçlayacaksınız.” 
Şeklinde konuşan 
başkan Yıldız 
sözlerini şöyle 
sürdürdü.
“Gerek tarımda 
gerekse 
hayvancılıkta kendi 
kendine yeten 
bir ülke olmaktan 
çıkıp ithal ürünlerle 
açığı kapatmaya 
çalışmakla krizi

bitirmek mümkün 
değildir. Halkımız 
ucuz ekmek ve 
ucuz et almak 
için kuyruklara 
giriyorsa sorunun 
halkta değil ikti
darda olduğunu 
kabul etmek 
gerekir. Sonuç 
itibariyle, krizi 
yaratan esnaf 
değil iktidardır 
ve bu ülkedeki en 
büyük fırsatçı bu 
iktidarın bizzat ken' 
dişidir.” diyerek 
sözlerini 
sonlandırdı.

İnegöl'de Ateş Karıncaları Derneği, 
ailelerin teknoloji bağımlılığı yüzünden 
çocuklarına zaman ayırmamasına dikkat 
çekmek için yürüyüş düzenledi.
Ailelerin çocuklarına zaman ayırmamasına 
dikkat çekmek için Ateş Karıncaları 
Derneği yürüyüş gerçekleştirdi. Milli İrade 
Meydanı önünden anıta kadar yürüyen 
çocuklar, kendilerine zaman ayrılmasını 
istedi. Atatürk Anıtı önünde bir açıklama 
yapan Fatih Bayram, "Hepimizin bildiği 
gibi gelişen teknoloji ile birlikte algılar 
değişti, anlayışlar değişti ama değişme 
yen bir şey var çocuk sevgisi. Çocuk aynı 
çocuk, baba aynı baba, anne sevgisi yine 
aynı. Peki ne oldu da akşamüstü evine 
giden anne ve babalar çocukları ile 
uğraşmaz oldu.” dedi

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Facebook, 50 milyon 
kullanıcıya ait veri 
sızıntısı ihtimali 
üzerine kullanıcı 
erişim bilgilerini re- 
setledi. Antivirüs 
yazılım kuruluşu 
ESET, Facebook web 
sitesinden çıkış 
yapıp tekrar girme 
nin bu güncellemeyi 
devreye sokacağını 
duyurdu. Olay sonra 
sında Facebook 
yalnızca bu hesapla 
rı değil, risk altında 
olduğu belirlenen 40 
milyon kişinin daha 
hesaplarını askıya 
aldı.
Olayla ilgili çek

incelerin büyük bir 
kısmı, çalınan giriş 
bilgilerinin yalnızca 
kullanıcıların Face
book hesaplarında 
değil, Facebook'un 
tek tuşla giriş 
özelliğinin kullanıl 
dığı farklı sitelerdeki 
hesaplarda da kulla 
nılabilecek olmasın 
dan kaynaklanıyor. 
Facebook; "Geçen 
hafta saldırı sırasın 
da giriş yapıldığını 
veya yüklendiğini 
tespit ettiğimiz tüm 
üçüncü parti uygula 
maların loğlarını 
analiz ettik.
Soruşturma sonu

cunda şu ana kadar 
saldırganların Face
book Login kulla
narak herhangi bir 
uygulamaya 
eriştiğine yönelik bir 
kanıt bulunamadı" 

açıklamasını yaptı. 
Chicago Illinois 
Üniversitesi'ndeki 
araştırmacılara göre, 
en az 42 bin web 
sitesi Facebook 
Login kullanıyor. Bu 

da güvenlik ihlalinin 
potansiyel etkilerinin 
ne kadar büyük ola 
bileceğini gös
teriyor. Bu sorun 
aynı zamanda Spo- 
tify, Tinder, AirBnb 
ve Facebook'un 
sahibi olduğu Insta- 
gram gibi kendi 
alanlarında dev fir 
maları da kapsıyor. 
ESET Araştırmacısı 
Tomas Foltyn, bu 
çerçevede tüm Face
book kullanıcılarını 
çıkış-giriş yapmaya 
çağırdı. Sosyal 
medya hesaplarının 
genellikle cihazlarda 
açık şekilde

bırakıldığına dikkat 
çeken Foltyn, "Çıkış 
yaparak tekrar gir 
mek yeterince kolay 
dır ve bu şekilde 
erişim bilgileriniz re- 
setlenecektir. Ayrıca 
güvenlik seçenek
lerinizi, özellikle de 
Giriş yaptığınız yer 
bölümünü gözden 
geçirmek için bir 
dakikanızı ayırın. 
Yeniden girmişken, 
parolanızı da 
değiştirin. Başka 
hesapta kullanma 
dığımız, size özel, 
yeni bir parola 
oluşturun" tavsiye 
sinde bulundu.

Sutsa Mi llııMis l'nle llllı millıılt i Mhiım
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Hematoloji Bilim 
Dalı, bazı kan 
hastalıklarının te
davisinde uyguladığı 
ilik naklinde yeni bir 
aşamaya geçti.
Çocuk Hematoloji 
ekibi, uygun vericisi 
olmayan çocuklar 
için aile ve akraba 
dışı kök hücre nakil
lerine de başladı. 
Kan hastalıklarının 
tedavisinde iki yıldır 
toplam 35 hastaya,

doku grubu uyan 
aile ve akrabalardan 
kök hücre nakli 
yapan Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp

Fakültesi Çocuk 
Hematoloji ekibi, ilk 
kez farklı bir uygu
lama yaptı. Çocuk 
Hematoloji Bilim Dalı

Başkanı Prof. Dr. 
Adalet Meral Güneş, 
HLA doku grubu 
uygun vericisi ol
mayan çocukların da 
tedavisini yapa
bilmek maksadıyla 
aile ve akraba 
dışından ilik nakli 
yapmaya başladık 
larını söyledi. Aile içi 
uygun verici bulma 
şansı sadece yüzde 
30 iken aile dışı 
uygun verici bulma 
ihtimalinin yüzde 70 
olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Meral

Güneş, böylece 
çocukların yaşama 
şansının arttığını be
lirtti. Türk Kızılayı, 
Sağlık Bakanlığı 
işbirliği ile 2014 
yılından bu yana 
yürüttüğü Türkkök 
Projesi kapsamında 
kan örneklerini doku 
gruplarına göre 
saklıyor. Kök hücre 
nakline ihtiyaç 
duyan hasta için bil
gisayar üzerinden 
kayıtlara bakılıyor ve 
dokusu uyan kişi bu
lunuyor. Bilgileri

saklı tutulan kişiden 
alınan kök hücre, 
ihtiyaç duyan nakil 
merkezine gön 
deriliyor. Türkiye'de 
de uygun verici 
bulunmadığı takdir 
de iki merkez aracılı 
ğıyla yurtdışındaki 
gönüllülerden 
uygun kök hücre 
varsa getirilebiliyor. 
Dileyen herkes 
Kızılay'a müracaat 
edip Türk kök 
grubuna bir tüp kan 
vererek gönüllü 
verici olabiliyor.

Bursa siyahına dünyanın dört lıir yanından talep var!
Özellikle Avrupa, 
Uzak Doğu ülkeleri 
ve Rusya'ya gönde 
rilen incirde 
ihracat eylül sonu 
itibarıyla 17 bin 
tona ulaştı 
Uludağ Yaş 
Meyve ve Sebze

İhracatçıları 
Birliği'nden (UYM- 
SİB) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 
Konferans Sa- 
lonu'nda düzen 
lenen toplantıda

konuşan UYMSİB 
Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Senih Yaz- 
gan, "Bursasiyahı" 
olarak adlandırılan 
incirin dünyada 
kalitesini ispatlamış 
bir ürün olduğunu 
kaydetti.

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
05353*81800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Bakanlık açıkladı! 8 avda 2 milyar lira
Ticaret Bakanlığına 
bağlı Gümrük Muha 
faza ekiplerince 
kaçakçılıkla mü
cadele kapsamında 
yürütülen operas 
yonlarla 9 ayda 
2 milyar liralık 
kaçakçılığın önüne 
geçildi 
Bakanlık verilerine 
göre, gümrük 
muhafaza ekip
lerinin yıl başından 
eylül sonuna kadar 
düzenlediği op
erasyonlarda,

aralarında uyuşturu 
cu, cep telefonu, 
araç, ilaç, değerli 
madenler ve tarihi 
eserlerin bulunduğu 
çok miktarda kaçak 
eşyaya el konuldu. 
Söz konusu 
dönemde 4 bin 82 
olayda 1,2 milyar 
lirası ticari eşya, 
780 milyon lirası da 
uyuşturucu madde 
olmak üzere 
yaklaşık 2 milyar 
liralık kaçakçılık 
olayı ortaya

çıkarıldı. gerçekleştirilen
Uyuşturucuyla mü- başarılı operasyon- 
cadele kapsamında lar neticesinde, yılın

9 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 70 artışla 
41,9 ton uyuşturucu 
ele geçirildi. Geçen 
yıl toplam 26,3 ton 
uyuşturucu 
yakalanmıştı.
Öte yandan, güm
rük muhafaza ekip
lerinin ağustosta 
ele geçirdiği 800 
kilogram kokain ve 
geçen yıl mayıs 
ayında ele geçirdiği 
775 kilogram eroin 
Türkiye'de tek se

ferde en büyük 
eroin ve kokain 
yakalanması 
olarak tarihe geçti. 
Sigara 
kaçakçılığıyla da 
aktif mücadele eden 
ekipler tarafından, 
bu yıl toplam 13,1 
milyon paket kaçak 
sigara yakalandı. 
2014 yılında yüzde 
21'e kadar yükselen 
kaçak sigara 
kullanım oranı, bu 
yıl yüzde 7,5 se
viyelerine geriledi.

Başvurmayan yandı! Süre uzatılmayacak
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum 
çeşitli proje gezileri 
ve ziyaretler için 
bugün sabah saat
lerinde hava yolu ile 
Sivas'a geldi. Bakan 
Kurum'u Nuri 
Demirağ 
Havalimam'nda 
Sivas Valisi Davut 
Gül, AK Parti mil
letvekilleri İsmet 
Yılmaz, Habip Soluk, 
Belediye Başkanı 
Sami Aydın ile 
kurum müdürleri 
karşıladı. Bakan 
Kurum il olarak 
Sivas Valiliği'ni zi
yaret ederek burada 
Şeref Defteri'ni 
imzaladı. Kurum, 
daha sonra Belediye 
Başkanlığı'nı ziyaret 
etti. Bakan Kurum

burada Belediye 
Başkanı Sami 
Aydın'dan projeler 
hakkında bilgi aldı. 
'İMARI BARIŞI'NA 
YAKLAŞIK 6,3
MİLYON 

VATANDAŞIMIZ 
BAŞVURDU' 
Burada 
açıklamalarda bulu
nan Bakan Kurum 
İmar Banşı'nda bu 
zamana kadar 
Türkiye'deki başvuru 

sayısı ve elde edilen 
gelir hakkında bilgi 
verdi. Bakan Kurum, 
"İmar Barışı'na 
bugüne kadar 
Türkiye'de yaklaşık 
6,3 milyon 
vatandaşımız baş 
vurdu ve bedeli de 
4,1 milyar lira. 
Sivas'taki başvuru 
muz 37 bin 403 adet. 
5 bin vatandaşımız 
da Yapı Kayıt Bel
gesi almış durumda.

Bunun karşılığında 
da 16 milyon lira 
bedel yatırıldı*' dedi. 
Bir basın mensubu 
nun, İmar Barışı için 
31 Ekim'de sona ere
cek başvuru 
süresinin uzatılması 
ile ilgili sorusu üze 
rine Bakan Kurum, 
"Şu anda bir uzatma 
düşüncemiz yok. 31 
Ekim'de tekrar 
değerlendireceğiz" 
cevabını verdi.
'BELEDİYE 
BAŞKANLARIMIZI 
GÖREVE DAVET 
EDİYORUM* 
Türkiye'nin 
ekonomik bir 
savaşla karşı kar 
şıya olduğunu dile 
getiren Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum şöyle 

konuştu: 
"Dövizle ilgili, 
petrolle ilgili bir artış 
oldu. Ancak 
bakıyoruz ki bazı 
esnaf arkadaşlarımız 
bu artışların çok 
daha üzerinde 
artışlar sergilediler 
ve marketlerde, 
bakkallarda, 
pazarlarda bu kadar 
artış olmaması 
gerekirken, çok 
daha fazla artışın 
olduğunu gözlem
ledik. Dün içişleri 
Bakanlığımız, valile 
rimize genelge 
gönderdi. Bir gün 
öncesinde de biz 81 
ilde tüm belediye 
başkanlarımıza bir 
genelge gönderdik. 
Tüm fahiş fiyat 
artışlarından ötürü 

tüm belediye 
başkanlarımızı 
göreve davet 
ediyorum. Tüm 
esnafın bu 
noktada gereksiz 
fiyat artışı yapan 
kimse, stok yapan 
kimse tespit 
edilmesi görevini 
kendilerine verdik. 
Bu görevi 
zabıtalarımız 
eliyle yapacaklar. 
Pazarlan, marketleri, 
tüm esnafı 
denetleyecekler. 
Gerçek fiyat artışı 
yoksa eğer bununla 
ilgili her türlü cezai 
işlemi yapacağımızı 
söylemek istiyorum. 
Tüm belediye 
başkanlarımızı da 
sahada göreve 
davet ediyorum."
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 78
Gar. Kom._________ 51312 06

KAYMAKAMUK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.8avcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. M* 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_________ ULAŞIM_________

RESMİ OAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Bol.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. MOd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

513 18 46
İŞ-KUR ______ 513 71 66

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

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

I
513 23 94

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez mlııtaıH

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. HasL 513 23 29
Mer.Safi.Ocagı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

BELEDİYE

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tekel 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111 
Su Anza Yalnız 185

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz , 514 17 00
Akran Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6198 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
BÜCÜR 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
GÖKTAŞI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

DEHŞETİN YÜZÜ 
11.30-14.00-16.15- 

18.30-20.45 

5133321
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FATURA
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

GemlikKsrfez
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Bursa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete açıldı

Alık Sular denize temiz aiatai
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Enflasyon...
Enflasyonun kelime anlamı, mal ve değerlerinin 

fiyatlarının birden artmasıdır. Bu ya paranın 
değerinin düşmesine, vatandaşın alım gücünün 
azalması anlamına gelmesidir.

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan aşın fiyat 
artışlarının nedeni iktidarın popülist ekonomik 
politikalarıdır.

Uzun yıllar kamuya ait mallan satarak genel 
bütçeye milyarlarca Hra gelir sağlayarak yıllar 
geçti.

Dış politikadaki hatalar, Suriye’nin parçalanma 
sında baş aktör olup, savaşın çıkmasına neden 
olmak, göçlerle sınırlarımızdan geçen 3.5 mil 
yonun beslenmesi.... Devamı sayfa 4’de

Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 mil 
yon lira harcanarak yaptırılan Kurşunlu 
Atıksu Arıtma Tesisleri,-Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete 
sokuldu. Gemlik ve Nilüfer için de 110 mil 
yon lira harcamayı planladıklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Gem- 
saz, Engürücük, Gençali, Kumsaz ve Kur 
şunlu mahallelerinin atık sularını arıtacak 
tesisin Avrupa Birliği standartlarında çıkış 
suyu kalitesi sağlayacak şekilde planlan 
dıgını kaydetti. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Paşa Ağdemir, yaptığı basın açıklamasında 

tüm oda ve borsa üyelerinin güçlü 
destek vermesini istedi

MdemirMlasıtala 
mücadele puaramlannı 

destekliyoruz"

Enflasyonla mücadele kapsamında Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 
Hazine ve Maliye Bakanhğı’nın başlattığı 
enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini 
söyledi. Ağdemir, “Enflasyonla mücadele 
aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ye 
artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk 
özel sektörü, devletimizle birlikte top yekûn 
bir duruş sergileyerek, elini taşın altına 
koymaktadır. ” dedi. Haberi 2’de

erdogansaglik@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete açıldı

Atık Sular denize temiz akacak

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 38 
milyon lira harca
narak yaptırılan 
Kurşunlu Atıksu 
Arıtma Tesisleri, 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş tarafından 
hizmete sokuldu. 
Mustafakemalpaşa, 
Mudanya, Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
’daki atıksu arıtma 
tesisleri için 201 
milyon liralık 
yatırım yaptıklarını, 
Gemlik ve Nilüfer 
için de 110 milyon 
lira harcamayı 
planladıklarını be
lirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aktaş, “Doğu ant 
ma ve çamur yakma 
tesisleri hariç, atık 
suların arıtılması 
yönünde yaptığımız 
tesislere toplam 311 
milyon lira ayırdık. 
Bu alandaki tüm 
hazırlıklarımızı 
tamamladığımızda, 

daha temiz bir Gem
lik daha temiz bir 
Bursa ile karşılaşa 
cağız” dedi.
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin ‘temiz 
çevre’ yönünde 
gerçekleştirdiği 
yatırımlar, biter 
bitmez hizmete 
alınıyor. Bu anlam 
da Gemlik’e bağlı 
Kumsaz mevkiinde 
yaptırılan Kurşunlu 
Atıksu Arıtma Tesis 
feri, yapılan törenle 
faaliyete başladı. 
Törene, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, AK 
Parti İl Başkanı Ay 
han Salman, Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık ve Gemlik Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz da katıldı. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, açılışta 
yaptığı konuşmada, 
Gemsaz, Engürü 
cük, Gençali, 
Kumsaz ve

Kurşunlu mahal
lelerinin atık 
sularını arıtacak 
tesisin Avrupa 
Birliği standart 
ların da çıkış suyu 
kalitesi sağlayacak 
şekilde planlandığı 
nı kaydederek 
şöyle konuştu: 
“19 bin 220 metre 
karelik alana kurulu 
tesisimizde, 728 
metre uzunluğa ve 
40 metre derinliğe 
sanıp, deniz deşarjı 
hattı bulunuyor.
Çevreyi kirleten atık 
sular, bu hat vasıta 
sıyla, temizlenerek 
Marmara Denizi’ne 
boşaltılıyor. Günlük 
yaklaşık 5 bin met 
reküp kapasitesi 
olan tesisimiz, 30 
bin kişilik nüfusa 
hitap ediyor”

130 MİLYON LİRA 
AYRILDI

Gemlik ve Nilüfer 
yatırımları için de

201 milyon lira 
bütçe öngördük
lerini söyleyen Baş 
kan Aktaş, “Bursa, 
120 kilometreden 
fazla sahil şeridi ve 
105 kilometreyi 
bulan göl kıyısıyla, 
Uludağ’ı kaphcasıy 
la bize atalarımız 
dan bir emanettir. 
Bu şehri gelecek 
nesillere taşırken, 
yerine getirmek 
zorunda olduğumuz 
yükümlülükler var. 
Gecikmiş de olsa 
bunları tamamhyo 
ruz. Keşke bu yatı 
rımlar yıllar öncesin 
den yapılmış olsay 
dı. Göreceksiniz, 
atıksu arıtma tesis
leriyle birlikte pırıl 
pırıl bir Gemlik, 
Bursa ile karşılaşa 
cağız. Kumsaz, Kur 
şunlu ve Gençali 
daha yaşanabilir 
yerler olacaktır.”

KÖRFEZİ 
KİRLETMEYECEĞİZ

AK Parti Bursa 
Milletvekili 
Zafer Işık ise 
konuşmasında, 
Gemlik Körfezi’nin 
kirlenmesine 
müsaade etmeye
ceklerini vurguladı. 
Bugün Karsak 
Deresi’ne bırakılan 
atık sular nedeniyle 
denizin girilemeye
cek seviyeye geldi 
ğini, adeta yaşan 
maz bir hal aldığını 
vurgulayan Işık, 
yapılan yatırımın bu 
anlamda önemine 
değindi. Işık, 
“Temiz bir Gemlik 
Körfezi adına atılan 
bu adımı çok önem
siyorum. İlerleyen 
yıllarda bunu çok 
daha iyi anlayaca 
ğız” şeklinde 
konuştu.

YILMAZ, ÖNEMLİ 
BİR YATIRIM

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz da Kurşunlu 
Atıksu Arıtma 
Tesisleri’nin çok 
önemli bir yatırım 
olduğunu dile geti 
rerek, binlerce kilo
metrelik hattın salt 
atık suların reha- 
bilite edilmesi 
yönünde döşen 
diğini kaydetti. 
Kocadere’nin 
taşmasıyla Oluşan 
taşkınların yapılan 
yatırımla birlikte 
artık görülmeyeceği 
müjdesini veren 
Yılmaz, emeği ge 
çenlere teşekkür 
etti. Törende, 
Gençali Muhtarı 
Mürüvvet Günay da 
bir selamlama 
konuşması yaptı. 
Konuşmaların 
ardından Başkan 
Aktaş ve protokol 
üyeleri, kurdele ke
serek tesisi hizmete 
aldı. Başkan Aktaş 
ve beraberindekiler, 
açılışın ardından 
tesisi gezdi.

Oda Başkanı kampanyaya katılmak isteyenlerin 19 Ekim güne kadar ilgili formları doldurmasını istedi

GTSO ilan ilinle 10 indirim kampanyası
Hükümetin ülke 
genelinde uygula
maya koyduğu enf 
lasyonla mücadele 
programı çerçeve 
sinde başlatılan 
“İNDİRİM KAMPAN 
YASI’’ Gemlik’te de 
başlatıldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Paşa Ağdemir, 
konuyla ilgili 
olarak bin 800 oda 
üyelerine kampan 
yaya katılmaları 
için çağ yaptık

■arını söyledi. 
Ağdemir şöyle 
konuştu: “Odamız 
üyelerinin vereceği 
desteğinde büyük 
önem taşıdığı, 
bu kapsamda, 
üyelerimize gere 
ken duyurunun 
yapılması, tüketici 
fiyat endeksinde 
yer alan ürün ve 
hizmetlere yönelik 
asgari 3 ay süreyle 
en az, %10 indirim 
yapılmasının tavsi 
ye edilmesi istendi.

Bu konuda, 
yukarıda belirtilen 
şartlara uygun 
olarak üretim/ 
ticaretini yapmakta

olduğunuz kaç 
kalem ürün ya da 
hizmette indirim 
yapabileceğinizin, 
Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği'ne 
iletilmek üzere 19 
Ekim 2018 Cuma 
günü akşamına 
kadar ilişik forma

(İndirim Bildirim 
Formu) dolduru
larak Odamıza 
bırakmaları gerek
mektedir.” dedi.
Gemlik’te 
Bakanılkça 
başlatılan, 
TOBB tarafından 
da desteklenen 
enflasyonla mü
cadele programın 
da beyaz eşya 
ürünlerinde ilk 
ihdirim Gemlik *• 
Bosch Bayiliğinde 
başlatıldı.
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Bursa Siber Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiple 
rince dolandırıcı 
çetesine yönelik 13 
ilde eş zamanlı ola 
rak yapılan operas 
yonda gözaltına 
alınan 37 kişiden 
17'si tutuklandı, 
12'si adli kontrolle 
8'i de savcılık 
sorgularının ardın 
dan serbest kaldı. 
Tutuklananlar 
arasında birlikte 
çalıştığı dolandırıcı 
lık çetesini dolan 
dırarak klip çeken 
şarkıcı Emir Ekin'in 
de olduğu 
kaydedildi.
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Siber

limarla hayatlar kurtu Idu!
Bursa'da bir 
vatanda şın ihbarını 
dikkate alan 
narkotik ekipleri, 
200 bin liralık 
uyuşturucu ele 
geçirdir
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğüne gelen 
vatandaş ihbarı üz
erine ekipler 
düğmeye bastı.
Yerini belirledikleri 
ikamete düzenle 
dikleri şafak 
operasyonunda 
ekipler 4 kişiyi 
fjözaltına aldı, 
kamette yapılan 

aramalarda 765 
gram metamfet 
min, 10 gram sen

Bursa'da delinecilere suçüstü!
Bursa'nın 
Yenişehir ilçe 
sinde izinsiz 
kazı yapan 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Demirboğa Mahal 
lesi'nde devriye 
görevi yapan İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı ekip 
leri, ormanlık

MlttM!

Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri Bursa mer 
kezli 13 ilde dolandı 
rıcı çetelerine yöne
lik operasyon düzen 
ledi. Operasyonda 
Türkiye genelinde 
20 milyonluk vurgun 
yaptıkları tespit 

HllIlMI
tetik kannabinoid, 1 
adet ruhsatsız av 
tüfeği ve fişek ele 
geçirildi. Emniyete 
getirilen şüpheliler 
S.Ö., S.V., M.D. ve 

alanda izinsiz 
kazı yapıldığını 
belirledi.
Operasyonda, A.B, 
A.T, B.K. ve M.G, 
ellerindeki kazma, 
kürek, hilti ve jene 
ratör ile suçüstü 
yakalandı. 
Zanlıların jandar
madaki işlemleri 
sürüyor.

edilen 37 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar 
arasında birlikte 
çalıştığı çeteyi dolan 
dırarak klip çeken 
Emir Ekin lakaplı 
şarkıcı Süleyman E. 
de bulunuyor. Em
niyetteki işlemleri

N.T, işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 
Emniyetten yapılan 
açıklamada, 
Narkotem vvhatsap 

İnegöl'de talaş yüklü TIR devrildi. TIR alev 
alırken, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir sunta fabrikasından 
aldığı talaşları 41 TS 859 plakalı TIR'a yük
ledikten sonra İnegöl OSB'de bulunan fab
rikaya götürmeye çalışan Yunun B. virajlı 
yolda kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan 
tır bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Yola dökülen talaşlar yolunun 2. OSB'ye 
giden istikametinin kapanmasına sebep 
oldu. Aracın ön kısmında yangın çıktı. 
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını 
büyümeden söndürdü. Yolu kapatan 
talaşlar ise olay yerine gelen başka bir 
tırayüklendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 
sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat sürüyor.

biten 37 dolandın 
cılık şüphelisi adli 
makamlara sevk 
edildi. Hakim karşı 
sına çıkan 37 zanlı 
dan 17'si tutuklanır 
ken 12'si adli kontrol 
şartıyla, 8'i ise savcı 
lık sorguların ardın 
dan serbest kaldı

İnegöl'de yağmurdan dolayı kontrolden 
çıkan otomobil yol kenarında bulunan su 
kanalına düştü. Hurdaya dönenen araçta 
otomobilin sürücüsü hafif şekilde 
yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara yolunun 
Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'- 
dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Zafer 
A. idaresindeki 16 ARF 96 plakalı otomobil, 
yağmur sebebiyle Kontrolden çıkarak yol 
kenarındaki su kanalına düştü. Sürücü 
kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil 
ise hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü 
kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk mü
dahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
Araç çekici marifetiyle otoparka çekilirken, 
kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

ihbar hattına atılan 
her ihbarın 
değerlendirildiği 
belirtilerek, 
vatandaşların 
desteği istendi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Enflasyon...
bunlara ödenen milyarlarca para, büt 

çe açığı, yapılan saraylar, şatafatlar, deb 
debeler bir yıkımın, bir batışın gösterge 
siydi.

Bunları göremediler.
Görmek istemediler.
Güven sarsılması yaşandı ülkede.
Hukukun, adaletin, demokrasinin yara 

alması bu güvensizliği içte ve dışta arttır 
dı.

Gemi su almaya başladı ve sonunda 
kara göründü.

Üretmeyen, yalnız betona gömülen 
milyarlar, besleme müteahhitler, 
yardakçı basın kuruluşları, cemaat ve 
tarikat bağlantıları devleti çürüttü.

Medya patronlarına baskı ve mevcut 
basın yayın kuruluşlarının yandaşlaştırıl 
ması, tekseslilik, giderek ülkenin tek 
adam rejimine götürülmesi, despotiz 
min ayak seslerinin işitilmesiydi.

Bu arada yaşanan siyasi olaylar, dış 
politikadaki zik zaklar, batıdan uzaklaş 
ma, herkese afra, tafra çıkışlar, ülkeyi bir 
bilinmeze götürdü.

16 yıl birlikte ülkeyi yönettikleri Fetö 
ile yaşanan iktidar kavgası sonucu dev 
leti teslim ettikleri fetöcülerin darbe 
girişiminden, halkın direnci sayesinde 
kurtuluşundan sonra hala her taşın 
altında Fetö aranıyor.

Kanka oldukları ABD ile Suriye politi 
kalan nedeniyle bugün yaşanan durum 
kendilerinin eseridir.

Suriye de Esat rejimini devirmek için 
harcanan askeri kaynaklar ekonomimizi 
iyice sarstı.

Rusya ile uçak düşürme olayı bunu 
tuz birer ekti.

Tüm bunların sonunda Fetö’nün ABD 
den iade isteminin gerçekleşmemesi 
sonucu, bir papazın gözaltına alınıp, 
casus ilan edilmesi, 2 yıl tutuklu tutup, 
“Ver papazı, al papazı” diyerek rahibeye 
rehini muamelesi yapılması üzerine ABD 
yönetimin tepki koyması, bazı ürünlere 
gümrük vergisi getirmesi ekonomik 
ilişkilerin dengesini iyice bozunca bir de 
baktıkkı'aofafJ^ fıraıaröâ'r liralara 
fırlamış.

Dolar çıkarda fiyatlar çıkmaz mı?
Akaryakıttan, elektriğe, doğalgazdan 

her şeye gelen zamlar Türk parasının 
değerinin yerlerde sürüklenmesine 
neden oldu.

Paranın değer kaybetmesi en çok 
emekçileri, sabit gelirlileri ve üretici köy 
lüyü vurdu. Pazar tutuştu, mutfaklar 
yanıyor...

İşte bunun adıdır enflasyon.
Bunu göremediler.
İşadamları batıyor, halk fakirleşiyor. 

Enflasyon fakirleşmektir.
Şimdi yüzde 50, yüzde 100 zam yapan 

lar, yüzde 10 ürünlerde indirim yapıyor 
lar. Kim inanır buna.

indirim yapacaklarmış.
Enflasyon düşecekmiş! Papaz da ‘ 

gitti..
Düş ün de görelim.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, yaptığı basın 
açıklamasında tüm oda ve borsa üyelerinin güçlü destek vermesini istedi 

laılentlr.'lnllasüonlamüeaılele 
ura gramlar mı destekliyor uz"

Enflasyonla mücade 
le kapsamında Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın 
başlattığı enflas 
yonla mücadeleyi 
desteklediklerini 
söyledi.
Dün, GTSO da 
başkanlık odasında 
yapılan basın toplan 
tısına Oda yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, Mec 
iis Başkanı Haşan 
Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Sayman 
üyesi Şefik Yılmaz, 
Genel Sekreter Agah 
Arda ve yerel basın 
temsilcileri katıldı. 
Ağdemir yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: "Bilindiği 
gibi ülkemize eko 
nomik açıdan bazı 
sıkıntılarla mücade 
le etmektedir. Bu 
sıkıntılar elbette 
aşılacak ve biz yolu
muza devam edece 
ğiz. Bunun için en 
büyük dayanağımız 
birlik ve beraberliği 
mizdir. Biz buna 
inanıyoruz. Fiyat 
istikrarı makro eko 
nominin durumunu 
yansıtan en önemli 
göstergelerden 
biridir. Türkiye 
2002’den sonra mali 
ve siyasi istikrarla 
birlikte fiyat istikrarı 
konusunda da 
çarpıcı bir iyileşme 
elde etmiş, enflas 
yonun tek haneli se
viyelere düşmesi 
sağlanmıştır. Son 
dönemde döviz 
kurlarında yaşanan 
olağan dışı hareket
lerin de etkisiyle enf 
lasyon oranı yeni 
den çift haneler 
çıkmıştır. Artan enf 
lasyon hem alım

gücü düşen vatan 
daşlarımızı, hem de 
artan girdi maliyet
leri ve faizler nede 
niyle firmalarımızı 
olumsuz etkilemek
tedir. Tüm bu sıkın 
tıları aşmak için, 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız tarafın 
dan hazırlanan ve 
Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’ın 
liderliğinde başlatı 
lan Enflasyonla Mü
cadele Programını 
son derece önemli 
buluyor ve destek
liyoruz. Zira enflas 
yonla mücadeleyi ne 
tek başına kamu, ne 
de tek başına özel 
sektör yapabilir. So
rumluluk ve görev 
hepimizindir. 
Enflasyonla mü
cadele aynı zaman 
da işsizlikle, yüksek 
faizle ve artan girdi

maliyetleriyle mü
cadeledir. Türk özel 
sektörü', devletimizle 
birlikte top yekûn bir 
duruş sergileyerek, 
elini taşın altına 
koymaktadır.
Bu çerçevede TOBB 
ve Odalar-Borsalar, 
her milli konuda 
olduğu gibi bu konu 
da da ülke çapında 
ortak bir dayanışma 
içindedir. 81 il ve 
160 ilçede Odaları 
mız ve Borsalarımız 
Enflasyonla Mücade 
leyi sahiplenmekte 
ve firmalarımızın en 
geniş şekilde katilı 
mı için çalışma 
başlatmaktadır.
Bu noktada özellikle 
vurgulamak isteriz 
ki, bu mücadeleye 
toplumun tük kesim
leri ne kadar güçlü 
destek olursa, etkisi 
de o kadar büyük

olur. Reel sektörden 
finans sektörüne, 
kamudan vatandaş 
larımıza kadar, tüm 
Türkiye olarak aynı 
hedefe kenetlen
meliyiz. Hepimiz tek 
yürek ve tek ses 
olursak, enflasyonla 
mücadelede de ne 
tice alacağımıza 
eminiz. Hem firma 
(arımızın hem de 
milletimizin, enflas 
yonla top yekûn 
mücadeleye en 
geniş şekilde katıla 
caklarına inancımız 
tamdır. Biz de, GTSO 
olarak siz değerli 
basın mensupla 
rımız kanalıyla, tüm 
Oda/Borsa üyele 
rimizin desteğini ve 
bu kampan yaya 
katilım lannı rica 
ediyor ve bekli 
yoruz. Inanıyo 
rum ki, GEMLİK 
olarak gereken 
fedakârlığı göste 
rip, ülkemiz ve mil
letimiz için başla 
tılan bu iktisadi 
mücadelede en 
ön cephede yer 
alacağız. Kamu ve 
özel sektör arasın 
daki bu güçlü 
koordinasyon ve 
istişa reyle, için 
den geçtiğimiz bu 
zorlu süreci de 
geride bıraka 
cağız." dedi

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı 18341300EX588821 nolu
14.09.2018 Tarihli Beyannameye ait V0894190 tepe numaralı

ATR DOLAŞIM BELGESİ ni kaybettik. Hükümsüzdür.
DİKOMET MÜH.MAK.METAL OTO.DERİ TEKS. İNŞ.

______SAN VE DIŞ TİC A.Ş

■ Facebook.sayfami^iljeiîiiik Körfez - Güler Ajans
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Marmarabirlilılll-fiEcalısnıalarinaaliınılereceiiıliilii
Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi olan Marmara- 
birlik, kurum 
bünyesinde önemli 
çalışmalara imza 
atan AR-GE ile ASD 
(Ambalaj Sanayici
leri Derneği) den 
aldığı altın ödüle 
layık bulundu.
ASD(Ambalaj 
Sanayicileri 
Derneği) tarafından 
düzenlenen ve 209 
firmanın katıldığı 
yarışmada ‘Kolay 
Açılır Pet’ Ar-Ge 
çalışmasıyla kate
gorisinde altın 
derece ödülün 
sahibi oldu.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Ar-Ge 
çalışmalarının 
önemime değinerek, 
geleceğine yatırım 
yapmayan, kendini

geliştirmeyen 
kuramların asla 
ayakta 
duramayacağını 
söyledi. Başkan Asa, 
Ar-Ge çalışmaları 
kapsamındaki 
ödülünü, ASD Yöne
tim Kurulu Başkanı

Zeki Sarıbekir ve 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa 
Taciroğlu’nun 
elinden aldı. 
Ürünün erken 
kararması nedeniyle 
tarihinde ilk kez 
Ekim ayının ilk 

çeyreğinde ürün 
atımlarına başlayan 
Marmarabirlik ‘de 
zorlu kampanya 
öncesinde aldığı 
ödülle moral buldu. 
Sektöründe öncü bir 
marka olan Mar
marabirlik, 
ASD(Anadolu Am
balaj Sanayicileri 
Derneği) nin 
düzenlediği ve Ar-Ge 
çalışması olan Kolay 
Açılır Pet ‘Ambalaj 
Malzemeleri’ kate
gorisi ile altın derece 
ödülünü önceki gün 
düzenlenen törenle 
aldı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Yaptığımız 
yatırım ve çalışmalar 
ortağımızın geleceği 
içindir. Göreve 
geldiğimizden bu 
yana Marmarabirlik 
ve ortaklarımızın 
geleceğine yatırım 

yapıyoruz, geleceği 
için çalışıyoruz. 
Bugün geçmişe 
baktığımızda bunu 
daha net görebiliy
oruz. Alınan bu 
anlamlı ödülü, yöne
tim kurulumuz ve 32 
bin ortağımız adına 
aldık” diye konuştu. 
Başkan Asa “ Yeni 
ambalajımız, 
"kolay açılır" (easy 
öpen) kapak ile 
tüketicimize 
kullanım kolaylığı 
getirmekte ve iki 
farklı materyalden 
oluşturmaktadır. 
Teknolojik 
gelişmeler ve 
değişen pazara 
cevap verebilecek 
Ar-Ge çalışmalarının 
gerekliliğini görmek
teyiz. Ayrıca tüketi
ciler, tüketim 
alışkanlıkları, tüke
tim kalıpları ve 
tüketici tercihlerinde 

yaşanan değişik 
likler yani 
bilinçli tüketiciye 
karşılık, işletme 
lerin de kendi 
çalışmalarını 
gözden geçirme 
lerine neden 
olmaktadır. 
Tüketicimize kolay 
açılır petin, şeffaflığı 
ile ürünleri 
görebileceği bir 
ekran, bariyer 
özelliğiyle gıda 
güvenliği, kolay 
açılabilmesiyle 
kullanım kolaylığı 
ve kreatifliği 
sayesinde sofraya 
mevcut haliyle sun
abilme konforu 
sağlamaktadır. 
Marmarabirlik’e bu 
gururu yaşamasını 
sağlayan Ar-Ge 
Müdürlüğümüze 
ve tüm çalışanla 
rımıza teşekkür 
ediyorum. ” dedi.

İBİlrtlİllIlttlIlHa Tiyatronun 
coşkusu 
Bursa'yı sardı

Bursa Barosu 
Olağan Genel Kuru- 
lu’nun ardından 
bugün yapılan 
seçimlerde mevcut 
başkan Av. Gürkan 
Altun yeniden 
seçildi. Altun, 
geçerli oyların 
1533’ünü alarak 
yeniden Bursa 
Barosu Başkanı 
oldu.
Bursa Akademik 
Odalar Birliği’nde 
yapılan seçimlerde 
Bursa Barosu 
levhasına kayıtlı 
3224 avukattan 
2727’si oy kullandı. 
137 oy geçersiz 
sayılırken, geçerli 
2590 oyun 1533’ünü 
alan Gürkan Altun 
yeniden başkan 
seçilirken, diğer 
aday Şerafettin 
Yavuz ise 1043 oy 
aldı. İki yıl önce 
yapılan seçimlerde 
yine Gürkan Altun 
ile Şerafettin Yavuz 
yarışmış, Altun 
1278, Şerafettin 
Yavuz da 939 oy 
almıştı.
Seçimlerden sonra 
Bursa Barosu

kurulları da şöyle 
oluştu:
YÖNETİM KURULU 
Av. Hulusi Tığlıoğlu, 
Av. Yener Poroy, Av. 
Hüsniye Altın Yeşil, 
Av. Yıldırım 
Hacıoğlu, Av. İlker 
Yılmaz, Av. Aslı

Evke Yetkin, Av. 
Metin öztosun, Av. 
Aygül Güneş, Av. 
Sefer Bülent Yaylalı, 
Av. Ayşe Gonca 
Gülçin
DİSİPLİN KURULU 
Av. Şeyda Şahin, Av. 
Neşe Saygın, Av.

Özcan 
Mehmetalioğlu, Av. 
Atila Atik, Av. Burcu 
Ergün 
DENETLEME KU
RULU 
Av. Onur İçer, Av. 
Adil Öztürk, Av. 
Buket Gülçin özel 
TBB DELEGELERİ 
Av. İsmail işel, Av. 
Serap Akkul, Av. 
İzzet Boğa, Av. Suna 
Soydaş, Av. Zeki 
Kahraman, Av.
Mefharet Öztürk , . 
Ceylantepe, Av. Nes
lihan Aktosun, Av. . 
Ali Arabacı, Av.
Onur Yavuz, Av. 
Asude Şenol, Av. 
önder Asa, Av. Ebru 
Piri Kaya

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali', 22 Ekim Pazartesi 
günü başlıyor. Bursa'da, 28 Ekim Pazar 
tarihine kadar sürecek olan festival, yurt 
içi ve yurtdışından pek çok tiyatro ekibinin 
gösterilerini BursalI sanatseverlerle 
buluşturacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa 
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) 
tarafından ve Uluslararası Çocuk ve Genç
lik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye 
Merkezi sanatsal desteği ile düzenlenen 
'Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali', bu yıl 23. kez gerçek 
■eştiriliyor. Bursa'da coşkulu anlara imza 
sim atacak olan festivalin basın toplantısı, 
Hilton Otel'de yapıldı. Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, bu yıl 
23.'sü gerçekleştirilen festivalin değerine 
işaret ettiği konuşmasında, Bursa'nın ta 
rihi, kültürü, sosyal hayatı, ekonomisi ve 
tabiî zenginlikleriyle, Türkiye'yi temsil 
ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin 
Bursa'nın alt ve üst yapısını inşa ederken 
sosyal ve kültü rel faaliyetlere de ağırlık 
verildiği anlatıldı
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Çotanafcspor son dakikada mağlup
Futbolda 1. Amatör 
küme heyecanı 
devam ediyor, 
ilçemiz takımların 
dan Çotanakspor 
Gemlik Suni Çim 
sahada Güneşs 
por’la karşılaştı. 
90 dakika boyunca 
karşılıklı ataklarla 
geçen maçta 
Çotanakspor 
90+1’de yediği golle 
sahadan 3 -2 
mağlup ayrıldı.
Maçın 5. dakikasında 
Güneşspor’dan 
Ahmet kalecinin 
üstünden topu

aşırtarak ilk golü attı 
ve Çotanakspor 
1-0 geriye düştü. 
Ardından 
Çotanakspor 
Burhanettin’in ko
rnerden gelen topta 
karambol anından 
yararlanarak 
takımının beraberlik 
golünü attı. Golün 
verdiği moralle 
Çotanakspor 
Rahim’in ceza 
sahası dışından 
köşeye gönderdiği 
topun gol olması 
sonucu 2-1 öne 
geçti. İlk yarı

Çotanakspor’un 
2-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.
İkinci yarıya ise

Çotanakspor 
şanssız başladı. 2. 
yarının ilk 
dakikalarında

Güneşspor’dan 
Kıvanç kendisine 
gelen ortayı kafa 
vuruşuyla gole çe

virdi ve takımının be
raberlik golünü 
ağlarla buluşturdu. 
Bu golün ardından 
Çotanak birçok gol 
poziyonunu 
değerlendiremedi. 
Maçın 90. 
dakikasında 
Güneşspor’dan 
Kıvanç takımının 
galibiyet golünü 
filelere gönderdi. 
Golden sonra 
yapılan itirazlar 
sonucu Çotanak 
spor’dan Ilhan 
kırmızı kart görerek 
oyun dışı kaldı.

Umurspor’dan güzel başlangıç
Futbolda 1. Amatör 
küme heyecanı 
devam ediyor.
Umurspor, Umurbey 
Recep Tayyip 
Erdoğan stad 
yumunda 
Mustafakemalpaşa 
Çeitikspor’la 
karşılaştı.
Umurspor maçın ilk 
dakikalarından 
başlayarak Çeltik-

spor üzerinde 
üstünlüğünü fark 
ettirdi. Ardı ardına 
gelen ataklar so 
nucu Umurspor ilk 
yarıda İlyas ve 
Selim’in golleriyle 
2-1 üstünlükle 
kapattı, 
ikinci yarıda ise 
güzel futbolunu 
sürdüren Umur 
spor ardı ardına 4 

gol daha atarak 
adeta rakibini 
sahadan silen 
Umurspor 
1. Amatör küme 
8. grubun ilk 

karşılaşmasın 
dan 6-1 galip 
ayrıldı.
Umurspor’un 
gollerini İlyas (3) 
Selim ve Mert 
attı

llefa galibiyetle başladı
Bursa 1. Amatör 
Lig 1. grupta mü
cadele eden 
Vefaspor, ligin ilk 
maçında deplas
manda ligin güçlü 
ekiplerinden İnegöl 
Doğanspor’u tek 
golle mağlup etti. 
Sahaya mutlak 
galibiyet parolasıyla 

çıkan Vefaspor 90. 
dakika boyunca 
maçta üstünlüğünü 
koruyan taraf oldu. 
Daha sezonun ilk 
maçı olmasına 
rağmen iyi bir takım 
görüntüsü çizen 
Vefaspor, 31. 
dakikada Doğan 
spor ceza alanı içeri

sine atılan ortada de
fanstan dönen topu 
31 numaralı forma 
sıyla Metin Şirin 
ceza sahasının 
içerisinden plase 
vuruşla topu 
ağlara gönderdi ve 
maçın sonucunu 
belir 
leyen golü attı.

Son 10 dakikada 
Vefa 10 kişi 
Vefaspor’dan 
Ayçan Erkaya 
dakika 83’de 
ikinci sarı karttan 
kırmızı kart gördü. 
Görülen kartın 
ardından maçın 
kalan dakikalarını 
eksik oynayan Ve

faspor, 
Doğanspor’un 
ataklarını 
savuşturarak gole 
izin vermedi ve 
Maç 1-0 Vefas-

por’un üstünlü 
ğüyle sona erdi. 
Vefaspor haftaya 
kendi evinde 
Cihanspor’la 
karşılaşacak

KÜÇÜK KUMLA
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

053501800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KAUTEU 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

Gemlik K ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

fffebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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İşsizlik oranı tem
muzda geçen yılın 
aynı ayına göre 0,1 
puan artarak yüzde 
10,8 oldu. İşsiz 
sayısı 88 bin kişi 
artışla 3 milyon 531 
bin kişiye ulaştı. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Temmuz ayı işsizlik 
rakamlarını açıkladı. 
Mayıs ayı işsizlik 
rakamı 9,7 iken 
Haziran ayında 
yeniden çift ha 
neye çıkarak 
10,2 olmuştu.
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2018 yılı Tem
muz döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 88 
bin kişi artarak 3 
milyon 531 bin kişi 
oldu, işsizlik oranı 
0,1 puanlık artış ile 
%10,8 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı

dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0,1 
puanlık azalış ile 
%12,9 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik 
oranı 1,2 puanlık 
azalış ile %19,9 
olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 
0,1 puanlık artış ile 
%11 olarak 
gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI 
%48,2 OLDU

İstihdam edilenlerin 
sayısı 2018 yılı Tem
muz döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 507 
bin kişi artarak 29 
milyon 265 bin kişi, 
istihdam oranı ise 
0,2 puanlık artış ile 
%48,2 oldu.
Bu dönemde, tarım 
Sektöründe çalışan 
sayısı 247 bin kişi 
azalırken, tarım dışı

sektörlerde çalışan 
sayısı 755 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin %19,7'si 
tarım, %19,5'i 
sanayi, %6,9'u 
inşaat, %53,9'u ise 
hizmet sektöründe 
yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün is

tihdam edilenler 
içindeki payı 1,2 
puan, inşaat sek
törünün payı 0,7 
puan azalırken, 
sanayi sektörünün 
payı 0,8 puah, 
hizmet sektörünün 
payı 1,1 puan arttı. 
İş gücü 2018 yılı 
Temmuz döneminde 
bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 596 
bin kişi artarak 32 
milyon 796 bin kişi, 
iş gücüne katılma 
oranı ise 0,3 puan 
artarak %54 olarak 
gerçekleşti. Aynı 
dönemler için 
yapılan kıyaslama 
lara göre; erkek
lerde iş gücüne 
katılma oranı 0,3

puanlık artışla 
%73,8, kadınlarda 
ise 0,4 puanlık 
artışla %34,7 olarak 
gerçekleşti.
Meclis'e geliyor 
KAYIT DIŞI 
ÇALIŞANLARIN 
ORANI %34,3 
OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ 
Temmuz 2018 
döneminde 
herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna 
bağlı olmadan 
çalışanların oranı, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
0,9 puan azalarak 
%34,3 olarak 
gerçekleşti.
Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanla 
rın oranı ise bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
değişim göster 
meyerek %22,2 
oldu.

Bütçe açık verdi
Merkezi yönetim 
bütçesi Eylül'de 6 
milyar lira, Ocak- 
Eylül döneminde ise 
56,7 milyar lira açık 
verdi.
Hazine ve Maliye 
Bakanhğı'nca, Eylül 
ayı ile Ocak-Eylül 
dönemine ilişkin 
bütçe uygulama 

sonuçları açıklandı. 
Buna göre, merkezi 
yönetim bütçesi 
Eylül ayında 6 milyar 
lira, Ocak-Eylül 
döneminde ise 
56,7 milyar lira açık 
verdi.

BÜTÇE AÇIK VERDİ 
Eylül'de bütçe gelir

leri, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
27,4 artarak 61,1 mil
yar lira, bütçe gider
leri ise yüzde 23,3 
yükselerek 67 milyar 
lira olarak 
gerçekleşti. Bütçe 
gelirleri Ocak-Eylül 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine

kıyasla yüzde 19,8 
artışla 546,8 milyar 
lira, bütçe giderleri 
yüzde 23,6 yükse 
lişle 603,5 milyar lira 
oldu. Böylece merke 
zi yönetim bütçesi 
Eylül'de 6 milyar lira, 
Ocak-Eylül döne
minde de 56,7 milyar 
lira açık verdi.
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BEBEKLİ TELEHJNLRR ~

İtfaiye 110
Poiı» İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 013 10 60
Folla Karakolu 61316 79
Gar. Kom. 513 12 06
ZZZKAYMAKAM UKIZZI
Kaymakamlık 013 10 51
C.Saveılığl 813 10 53
C.Saveı Yrd. 013 29 54
Emniyet MOd. 813 1° 28

RESMİ DAİRELER BENİZ OTOBÜSÜ

ULAŞIM

HASTAN ELEB
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hsst. 813 21 20
Mer.SaO.OcaOı 513 10 M
Tomokay Tomografi 513 65 20
Acıbadem 2S0 44 44

TNKSİLEB ~

Körfez Tekel 51316 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

Santral 5134521-23
Başkanlık 51345 20

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 613 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 518 18 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 16 07
Tapu Bici. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 04
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 613 16 40
İŞ-KUR 513 71 86

BELEDİYE

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 613 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa zse 77 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) s-ıe 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Eskihiear (202) 655 eo 31

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz
Habeş
Mogaz
Ergaz
Mllangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz
Totalgaz_________
Akçen Petrol 
MAR-PBT 
TUncay Otopaz 
Bovza Petrol______

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 56
613 88 43
513 22 59
513 45 46
613 65 00
514 59 01
513 80 00
514 88 70
514 17 00,

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK OÛNlOK IİYASİ OAZtTUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6199 

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)

lEHlIlIMI
VENÜS SİNEMASI
YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
VENOM 

11.30-14.00-16.20- 
18.45.-.21.00 
İSTANBUL 

MUHAFIZLARI 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 

5133321
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YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

REKLAMCILIKH MATBAACILIK YAYINCILIK

Gemlik KRrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83

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

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİN

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
KAVLAKJ.YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
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CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı iş bilmemezlikle suçladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Konferans Salonu
Gemlik’in çağdaş bir konferans salonuna 

ihtiyaçı vardı.
Çünkü, ilçemizde toplantı yapılacak, bir 

kültür etkinliği düzenlenecek, bir tiyatro, 
konser verilecek yeterli büyüklükte salonlar 
çok az.

Sayarsak, Gemlik Belediyesi’nin Manastır 
da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi, 11 
Eylül Okulu yanındaki Belediye Ek Hizmet 
binasındaki Düğün Salonu, Uludağ Üniver
sitesi Asım Kocabıyık Kültür Merkezi Salo
nun dışında birde Ticaret ve Sanayi Odası’ 
nın 200 kişilik Salonu bulunuyor. Dev. 4’de

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Meh 
met Uğur Sertaslan, yapımı devam eden 
sosyal konutlarla ilgili yaptığı Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’ı yalancılıkla suçladı. 
Sosyal konut projesinin bir karmaşaya 
dönüştüğünü, Gemport hisselerinin bu proje 
için satıldığını vurgulayan Sertaslan, “Yıl 
maz, mirasyedi bir Belediye Başkamdir.” 
dedi. Sertaslan, GemlikBelediyesi’nin birik 
tirdiği her ne varsa, üzerine köy tüzel 
kişiliklerinin kapatılmasıyla beraber Beledi 
yeye geçen ne varsa sattın, savdın. Mi
rasyedi gibi davrandın.” dedi. Sayfa 2’de

Ekonomik kriz can aldı 

Borçlarını 
ödeyemeyince 

kendini astı
Gemlik dün sabah acı bir intihar olayı ile 
güne başladı. Uzun yıllardan beri Pazar 
Caddesi’nde tavuk ürünleri satışı ve toptan 
dağıtım işleriyle uğraşan Emir Şahin’in 
kendini Bağ-Kur Sanayi Sitesindeki işyeri 
ne ait deposunda astığı öğrenildi.
Acı haber kısa sürede ilçeye yayıldı. 
Şahin’in ailesi olayı duyunca olay yerine 
giderek fenalıklar geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerine gele 
rek inceleme yapması ve doktorun ceset 
üzerindeki incelemesinden sonra ölüm 
tesbiti yapıldı.
ALACAKLARINI TOPLAYAMIYORDU 
Çevresinde sevilen bir esnaf olarak bili
nen Emir Şahin’in ölümü, Pazar Cadde 
sindeki komşularını ve esnafı da üzdü. 
Şahin’in piyasaya dağıtımını yaptığı tavuk 
ların paralarını toplayamaması nedeniyle 
mali sıkıntıya girdiği bununda bunalıma 
yol açtığı ve ölümüne neden olduğu ifade 
ediliyor. Savcılık soruşturması sonucu 
ölüm nedeni ortaya çıkacak.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT8CILIK

0 +90 532 414 36 28
O’ +902245122239

+90 224 512 22 38
+908503042239

TRAFİK SİGORTASI ’ 
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

< Merkez: Dr. Ziya Kaya Hah. istiklal Cd. No: 82IA GEMLİK' 
»Şube İ:,Dr. Ziya Kaya Hah. Sağhk Sok. No: 10/B GEMLİK

® erdogansaglik@hotmail.com

I
JL »İDRAR TAHLİLİ 

»KANTAHLİLİ 
»RÖNTGEN 

İV J »ULTRASON 
.1 »UCUZMAMA

»KISIRLAŞTIRMA
HANVET »OPERASYONLARCLINIC www.hanvetclinic.com 

fİhanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
%25e2%2596%25a0inlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı iş bilmemezlikle suçladı

Sertaslan, "Konııtiar 20 mi vadeyle satılmalı
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, yapımı 
devam eden sosyal 
konutlarla ilgili yap 
tığı Belediye Başka 
m Refik Yılmaz’ı 
yalancılıkla suçladı. 
Sosyal konut pro
jesinin bir karma 
şaya dönüştüğünü, 
Gemport hisseleri 
nin bu proje için 
satıldığını vurgu
layan Sertaslan, 
“Yılmaz, mirasyedi 
bir Belediye 
Başkamdir.” dedi. 
Sosyal Medyada 
açıklamalar yapan 
Uğur Sertaslan, 
“Belediye Başkan 
lan daha önce 
kendilerine şehr-i 
emin derlerdi. O 
kentin en güvenilir 
kişileri olarak anı 
lirdi. Belediye Baş 
kanı yalan söyle
mez, sen sürekli 
yalan söylüyorsun. 
En son Cihath’da 
gariban vatandaşı 
toplu konut adıyla 
yapılan Belediye 
tarafından sosyal 
konut olarak 
anlatılan, gariban 
yurttaşlarımızı da 
ev sahibi edindirece 
ğiz diye söylenen, 
bunun üzerinden de 
siyasi rant devşirt 
len bir iş var. 
Refik Yılmaz bu 
hikayeyi anlatırken

de sürekli olarak 
yalan söylüyor” 
dedi.

BELEDİYE 
MÜTEAHHİTLİK 
YAPMAZ

Başından beri 
Belediyenin müteah 
hitlik yapmayaca 
ğım her fırsatta dile 
getirdiklerini ifade 
eden Sertaslan, 
“Bu projenin en 
başından beri her 
fırsatta AK Partili 
Belediye meclis 
üyelerini bilgilen 
dirdik. Bütün risk
leri ortaya koyduk. 
Belediye Başkanı 
‘garibanlara ev 
kazandıracağım’ 
dedi.
Süreci takip ettik. 
Bu işin yapımında 
Gemlik Belediyesi, 
Gemliklinin ve 
Gemlik’e ait olan 
Gemport hisselerini 
30 milyon dolara 
sattı. -Şu anda 
satsaydı eğer 200 
milyon lira ederdi- 
Ben bu parayla 
gariban yurttaşları 
miza ev yapacağım. 
Siz ne anlarsınız 
halktan demişti. 
Bir internet televiz 
yonu programında 
partimiz için ‘Beka 
ra hanım boşamak 
kolay’ demiş. 
Partimizin ismini 
bile söylemeden

malum siyasi parti 
demek suretiyle 
bizleri suçlamış. 
Biz, Gemlik 
Belediye Başkanı’nı 
en başta ikaz ettik. 
Belediye müteahhit
lik yapmaz dedik, 
itirazlarımızı dinle 
medi" dedi.

GARİBANLARIN 
KONUTALMA 
YOLU VAR

Konutlardan vatan 
daşın almasının 
ynljj o.ldjjpunu ve 
bunun da yine 
hükümet tarafından 
hazırlanan bir yönet 
melikle belirtildiğini 
ifade eden Ser
taslan, “Yaptığın 
konutlardan gerçek
ten garibanların 
faydalanmasını is
tiyorsan, bunun 
usulünü yine senin 
siyasi partin tarafın 
dan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde 
onaylanan yönetme 

lik tarif etmiş ve bir 
şekle sokmuş.
O yönetmelikte 
%25’i - %20’si peşin 
değil de %15’i peşin 
geri kalanı 20 yıl 
vadeyle satabilirsin 
diye bir ibare mev
cut. Bari bunu 
uygula ki, gerçek
ten yurttaşlarımız 
kira öder gibi konut 
sahibi olabilsinler 
dedik. Ama buna da 
‘hayır’ dedi.
Bizim meclis grubu
muza ‘siz bir yönet
melik hazırlayıp 
getirin ben kabul 
edeceğim’ deme
sine rağmen meclis 
üyelerimizin 
yönetmeliğinden İ 
gün önce gazete 
lerde tamamının 
peşin satış yönet 
meliğinin çıktığını 
gördük” şeMinde 
konuştu.

YILMAZ PİNOKYO 
YU ARATIR OLDU

Refik Yılmaz’ın 
Gemport’ta ki 
hisseleri bu iş için 
sattığını ama yeni 
yaptığı açıklamada 
bu daireleri peşin 
satarak diğer 
daireleri yapacağını 
ifade eden açıkla 
malarının olduğunu 
belirten Sertaslan, 
“Hepinize hatırlat 
mak isterim, 
Pinokyo diye bir 
çizgi karakter 
vardır. Bu Belediye 
Başkanı Pinokyo’yu 
da aratır oldu” diye 
konuştu.

YILMAZ ÇARK ETTİ 
Sertaslan açıkla 
masını şöyle 
sürdürdü: 
“Bir ay önce bize 
bunları peşin sata 
cağını ifade eden 
Belediye Başkanı, 
şimdi çark etmiş. 
Diyor ki; Ben bu 
etabı peşin sata 
cağım. Bu etaptan 
elde ettiğim gelirle, 

2. etap binalarını 
bitireceğim. O 
binaları da yurttaş 
larımıza taksitle 
vereceğim. Doğru 
yolu bulmaya 
başlamış ama halen 
eksiği var. Bu vesi
leyle söyleyelim, 
10 yıl taksitle vere
cek binaları galiba, 
20 yıl vadeyle 
verme hakkın var. 
Garibana vermek is
tiyorsan bu konut 
lan bu yolla verme 
lisin. Diyorsan ki; 
‘Benim param bitti. 
Ben buradan elde 
ettiğim gelirle o 
konutları bitire 
ceğim.’ Bizden 
sana kocaman bir 
yuh demek düşer. 
100 yılın üzerinde 
bir geçmişi olan 
Gemlik Beledi 
yesi’nin biriktirdiği 
her ne varsa, üzer
ine köy tüzel 
kişiliklerinin 
kapatılmasıyla be
raber Belediyeye 
geçen ne varsa 
sattın, savdın. 
Mirasyedi gibi 
davrandın.
Kaç para olduğunu 
bilmediğimiz, 
belki 200 milyon 
lan geçen 
o parayı çarçur 
ettin. O parayla 
arkamda bulunan 
konutları 
üreteceğini 
söylüyordun”

Mit Küflün Salonu Henns Salonu oluyor
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonu 
Konferans Salo
nuna dönüştürme 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Salondaki 
değişim çalışma 
lan kapsamında, 
koltuklardan 
ışıklandırma ve ses 
sistemlerine kadar 
baştan aşağıya 
yenilenecek çok 
amaçlı salon, açık 
ve kahverengi 
tonlarındaki ahşap 
dokusu yeni bir 

görünüme 
kavuşuyor.
600 kişi kapasiteli 
çok amaçlı salon, 
kongre, konferans, 
seminer, panel ve 
benzeri birçok 
etkinliğe de ev 
sahipliği yapacak. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Konferans 
Salonunun kongre, 
seminer, panel, 
konferans ve ben 
zeri gibi birçok

etkinliğe ev sahipli lirterek, “Mevcut şartları itibari ile
ği yaptığını be- salonumuz fiziki yetersiz kalıyor,

tam anlamıyla 
da hizmet 
veremiyordu. 
Ekibimizle birlikte 
proje geliştirerek 
kısa süre önce 
bakım, onarım ve 
yenileme çalış 
malarına başlattık. 
Yıl sonuna kadar 
hizmete açmayı 
planladığımız çok 
amaçlı salonu- , 
muzu, günümüz 
koşullarına göre 
yeniden düzen
lenerek halkımızın 

> kullanımına suna
cağız” dedi



17 Ekim 2018 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 3

Bursa ila şafak baskını! !■ ıııiıı imi
Bursa'da narıuıu^ 
polisi özel harekat 
polisiyle birlikte 
zehir tacirlerine 
şafak baskını 
düzenledi. Kapıların 
koçbaşıyla kırıldığı 
baskında eğitimli 
köpekler arama 
yaptı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, zehir tacir
lerini yıldırma çalış 
maları kapsamında 
sabah saatlerinde 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları yönünde 
ihbar bulunan adres 
lere operasyon 
düzenledi. Özel 
harekat polisinin de

Bursu na akıllara zarar bırsulıK!
Bursa'da cep telefo- 
nunu çalmak için 
hareket halindeki 
minibüs şoförü ile 
tartışma çıkaran 
yolcu, tartışmanın 
fiziki müdahaleye 
dönüştüğü sırada 
cep telefonunu 
çaldı. Telefonu 
çaldıktan sonra bir 
anda tartışmayı 
bitiren hırsız, 
dakikalar sonra 
minibüsten aynldı. 
Tüm bu yaşananlar 
güvenlik kamerala 
rina saniye 
saniye yansıdı.
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kent Mey 
dam-Ovaakça 
minibüs hattında 
şoförlük yapan 
Abdulbaki S.'nin 
aracına Kent 
meydanı durağında 
bir yolcu bindi. 
Abdulbaki S.'nin 
hemen arkasındaki 
koltuğa oturan 
şahıs, bir süre 
sonra Abdulbaki S. 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışma 
sırasında hareket 
halindeki minibüs 
şoförüne fiziki mü
dahalede bulun
maya başlayan 
şahıs, bir anda

katıldığı operas 
yonda evlerin kapıla 
rı koçbaşı 
yardımıyla kırıldı. 
Operasyon

esnasında diğer 
ekipler de çevrede 
güvenlik tedbiri aldı. 
Operasyona eğitimli 
narkotik köpeği

şoförün yanında bu
lunan cep telefo
nunu çaldı. Telefon 
çaldıktan sonra 
tartışmayı bitiren 
şahıs, birkaç 
dakika sonra 
minibüsten inerek 
olay yerinden 
uzaklaştı. Tüm bu 
yaşananlar güvenlik 
kameralarına saniye 
saniye yansıdı, 
ı^ı'nmû's f6Yf<5Yu,AA'-' 
dulbaki S. olaydan 
sonra cep telefo
nunun olmadığını 
fark etti. Araçta bu
lunan güvenlik 
kameralarını ince
lenmesinin 
ardından, telefonun 
tartışma sırasında 
çalındığım anladı. 
Durumu polis ekip
lerine haber veren 
S., hırsız hakkında 

şikayetçi olurken, 
kamera kayıtlarım 
inceleme altına alan 
ekipler, şüphelinin 
yakalanması için 
çalışma başlattı. 
Tartışma sırasında 
cep telefonu çalınan 
şoförün oğlu Yunus 
S., "Babam minibüs 
şoförlüğü yapıyor. 
Şahıs 08.30'da Kent 
Meydam'dan araca 
Alin yuu ıleHUyei" 
dakikalarda “ çok 
hız yapıyorsun" gibi 
basit sebeplerden 
kasti bir şekilde 
tartışma çıkarıyor. 
Fiziki müdahalede 
de bulunuyor.
Babam da seyir 
halinde olduğu için 
sakinleştirmeye 
çalışıyor. O sırada 
şahıs, fiziki müda
hale yaptığı anda

Galya da katıldı, 
Toplamda 7 ayri 
adrese eş zamanlı 
düzenlenen 
operasyonu^ 1 
500 gram bonzai, 
2 adet ruhsatsız 
pompalı tüfek, 
2 adet ruhsatsız 
tapanca V© bu 
silâhlarâ âjffök 
sayıda fişek Sfe 
geçirildi.
Operasyonlarda 6 
kişi "uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
tifcâreti yapmak" 
suçuhdafi gözaltına 
alındı. Şahıslar 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edilecek.

negöl'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, 
yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 
çâfptt Alınan bilgilere göre, kaza Ahmet 
Akyollu Ğâddesi'nde meydana geldi.
Alanyurt istikametine doğru seyir haiinde 
olan Evsel K. idaresindeki 16 AC 5699
plakalı araç, kırmızı ışıkta durmayarak geç 
ti. Hızlı olduğu iddia edilen araç, bu sırada 
caddeden karşıya geçmek isteyen yaya 
Bekir K.'ya (23) çarptı. Havaya savrulan 
genç, aracın ön camına çarpıp yere düştü. 
Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. 
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 
sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahale sonra 
sı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının 
sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

boş bir an buluyor 
ve o esnada vites 
kolunun yanında 
bulunan akıllı cep 
telefonun alıyor. 
Telefonu alarak 
tek hamlede 
cebine koyuyor. 2-3 
dakika sonrada 
Yenİceabat 
yakınlarında 
minibüsten iniyor. 
Biz gerekli yerlere 
A«?çd u'ı'u'ı «âV? y <?pu rf. 
Bir an önce 
bulunmasını isti 
yoruz. Telefonun 
maddi değeri 
önemli değil, burada 
hem şoföre karşı 
yapılmış bir şey 
var, hem de yolcu
lara. Hareket halin
deki minibüsün 
şoförüne müda
halede bulu 
nuyor" dedi.

İnegöl'de, bir haftada araçlardan 28 akü 
çaldığı iddia edilen 3 kişi, tutuklandı 
İnegöl'de bir haftada, 14 noktada park 
talindeki 2 TIR ve 12 kamyondan 2'şer akü 
çalındı. Polis, 28 akünün çalınmasıyla ilgili 
soruşturmada takibe aldığı U.A.'yı, 
sanayide aküleri satmaya çalışırken 
yakaladı. Gözaltına alınan U.A.'ya yardım 
ettiği iddia edilen S.S. ve E.l. adlı kişiler de 
gözaltına alındı. 3 kişi, sorgularının 
ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 
löbetçi mahkemece tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Konferans salonu..
Sizin anlayacağınız, 1000-2000 kişilik bir 

salonumuz yok.
Böyle önemli bir topluluğu içine alacak 

tek yer Kapalı Spor Salonu.
O’nun için Belediyenin düzenlediği 

kültür konserleri, ilçenin en büyük salonu 
haline gerektiğinde getirilen, bir spor 
tesisi olan Kapalı Spor Salonu oluyor.

Hatta öyle ki, ulusal bayramların hava 
koşulları nedeniyle açık alanda yapılama 
ması halinde, yine Kapalı Spor Salonu 
kullanılıyor.

Bu, nüfusu 110 bini aşan bir kent için 
ayıptır.

Peki o halde ne yapılması gerekir?
Bu işi yapacak kurum, öncelikle yerel 

yönetim olan Belediyedir.
Eski Belediye başkanlarından Mehmet 

Turgut’un ilçemize kazandırdığı en önemli 
hizmetlerin başında 35 bin metrekarelik 
alanı kamulaştırıp, buraya, çok amaçlı bir 
Sosyal Tesis haline getirmesiydi.

Peki ilçeyi 10yıl hizmet yermiş olan 
Mehmet Turgut’un yaptığı bu güzelim tesis 
bugün ne yapıldı?

Eski Belediye binası Fetöcü Profesör
lerden alınan sahte çürük raporlarıyla 
yıktırılması sonucu, Belediye Hizmet 
Binası Sosyal Yaşam Merkezi’ne taşındı.

O güzelim Nikah Salonu bozulup, yer 
yokmuş gibi, İmar İşleri Müdürlüğü yapıldı.

Binanın koridorları vezne. Emlak ve İcra 
Müdürlüğü’ne dönüştürüldü.

İçinde hiçbir sütunu bulunmayan 
Düğün Salonu ise şimdi Konferans Salonu 
yapılıyor.

İş ihale edilmişti.
Kim tarafından; kaç liraya yapıldığı belli 

değil.
Oysa, İmar yasası, her türlü kamu ve 

özel kişilerin yaptırdığı yapılar için mimarı, 
proje inşaat Mühendisi, Şantiye Sorum
lusu, işin başlangıç ve bitiş tarihini, kim 
tarafından yaptırıldığını ve kaç liraya ihale 
edildiğini belirten bir tabelayı inşaatın 
görünür bir yerine koyma zorunluluğu var.

Ama bizim belediyenin yaptırdığı hiç bir 
yapıda bunlar yok.

Bunlara yaptırılan mescitler de dahil. 
Gidip görün varsa bana fotoğrafını çekip 
gönderin.

Bunu sen, ben yapsak, İmar Yasasına 
muhalefetten ceza yeriz.

Geçelim.
Sizin anlayacağınız Mehmet Turgut’un 

yaptırdığı o güzelim tesisi kuşa çevriliyor. 
Her yanından yara alıyor.

İçine mescit yapılıyor, Ticaret ve Sanayi 
Odası yapıldı, yeşil alanlar daraltıldı.

Şimdi de düğün salonu bozuldu.
Peki konferans Salonunun bu tesiste 

yapmak zorunda mıydı belediye? Hayır.
Umurbey’deki Düğün Salonu bir kültür 

merkezi yapılabilirdi. İçinde hazır bir salo 
nu zaten var. Ama işleri binlerine para 
kazandırmak olunca iş değişiyor.

Bu bina yıllardır kullanılmıyor çürütülü 
yor. Burada bir hizmet kusuru var. O’nu da 
satıyorlar. Halbuki burası belediye tarafın 
dan işletilen bir düğün salonu da olabilirdi 
ve vatandaşlara ucuza kiraya verilebilirdi. 
Ama yapılmadı.

Kendisine bir belediye binası yapama 
yan, yeri bile planlarda belli olmayan, Ge 
lik Belediyesi, ilçede müteahhitlik yanara». 
Toplu Konut yapıyor, her köşeye mt 
konduruyor.

Satılan bir çok arazi elde tutulabilir u- 
ralara Çek Amaçlı içinde değişik büyü 
lükte kullanılabilecek salonlar yapılabilirdi.

Ama a ?aç birinin yaptığını ötekinin 
bozması unca olan vatandaşın milyon
larca lir. oluyor.

Gemlik Ticaret Borsası da Enflasyonla Mücadele programına destek veriyor..

Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan sonra 
Gemlik Ticaret 
Borsası da Hazine ve 
Maliye Bakanı’nın 
başlattığı enflasyo 
'nu düşürme proje
sine katkı için basın 
toplantısı düzenledi. 
Borsada yapılan 
açıklamada, “Fiyat 
istikrarı makro 
ekonominin duru
munu yansıtan en 
önemli göstergeler
den biridir. ” dendi. 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Özden Çakır, 
şunları söyledi. 
“Türkiye 2002’den 
sonra mali ve siyaşi 
istikrarla birlikte 
fiyat istikrarı konu 
sunda da çarpıcı bir 
iyileşme elde etmiş, 
enflasyonun tek ha 
neti seviyelere düş 
mesi sağlanmıştır. 
Son dönemde döviz 
kurlarında yaşanan 
olağandışı hareket
lerin de etkisiyle en
flasyon oranı yeni 
den çift haneler 
çıkmıştır. Artan enf 
lasyon hem alım 
gücü düşen vatan 
daşlarımızı, hem de 
artan girdi maliyet
leri ve faizler nede

Gemlikli muhtarlar, koroda göz dolılurılu
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilk kez 
gerçekleştirilen ‘Muh 
tartar Korosu’nun 
‘Mühürden Notaya’ 
temalı konserinde 
sahneye çıkarak, 
muhtarlarla birlikte 
‘Eski Dostlar’ ve 
‘Telgrafın Telleri’ adlı 
sevilen şarkıları 
seslendirdi. Çalgıcı 
Mektebi Roman 
Orkestrası eşliğinde 
sahneye çıkan ‘Muh 
tarlar Korosu’, Tay
yare Kültür Merke 
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niyle firmalarımızı 
olumsuz etkilemek
tedir.” dedi.
Çakır, Hazine ve 
Maliye Bakanının 
başlattığı enflasyon 
la mücadele progra 
mini destekledik
lerini söyledi.
SORUMLULUK 
HEPİMİZİNDİR
Çakır, “Zira enflas 
yonla mücadeleyi ne 
tek başına kamu, ne 
de tek başına özel 
sektör yapabilir. So
rumluluk ve görev 
hepimizindir. Enflas 
yonla mücadele aynı 
zamanda işsizlikle, 
yüksek faizle ve 
artan girdi maliyet
leriyle mücadeledir.” 
şeklinde konuştu. 
Açıklama, şöyle 
devam etti:
“Türk özel sektörü, 
devletimizle birlikte 
topyekûn bir duruş 
sergileyerek, elini 
taşın altına koymak 

zi’ni dolduran sanat
severlerin gönülle 
rini fethetti. Koroda, 
Gemlik’ten Karacaali

Muhtarı Göksal No 
ca, Halitpaşa Mahal 
leşi Muhtarı Sevim > 
Koçdemir, Gemsaz

Mahallesi Muhtarı 
Mürüvet Günay da 
yer alarak, solo eser
ler seslendirdiler.

tadır. Bu çerçevede 
TOBB ve Odalar- 
Borsalar, her milli 
konuda olduğu gibi 
bu konuda da ülke 
çapında ortak bir 
dayanışma içindedir. 
81 il ve 160 ilçede 
Odalarımız ve Borsa 
larımız Enflasyonla 
Mücadeleyi sahip 
lenmekte ve firmala 
nmızın en geniş 
şekilde katılımı için 
çalışma başlatmak 
tadır. Bu noktada 
özellikle vurgulamak 
isteriz ki, bu mü
cadeleye toplumun 
tük kesimleri ne 
kadar güçlü destek 
olursa, etkisi de o 
kadar büyük olur. 
Reel sektörden fi- 
nans sektörüne, ka
mudan vatandaşları 
miza kadar, tüm 
Türkiye olarak aynı 
hedefe kenetlen
meliyiz. Hepimiz tek 
yürek ve tek ses olur 

sak, enflasyonla mü 
cadelede de netice 
alacağımıza eminiz. 
Hem firmalarımızın 
hem de milletimizin, 
enflasyonla topye 
kün mücadeleye en 
geniş şekilde katıla 
caklarına inancımız 
tamdır. Biz de, Gem
lik Ticaret Borsası 
olarak siz değerli 
basın mensuplanmız 
kanalıyla, tüm Borsa 
üyelerimizin deste 
ğini ve bu kampan 
yaya katılımlarını 
rica ediyor ve bekli 
yoruz. İnanıyorum ki, 
Gemlik ilçesi olarak 
gereken fedakârlığı 
gösterip, ülkemiz ve 
milletimiz için başla 
tılan bu iktisadi mü
cadele de en ön cep 
hede yer alacağız.” 
Ticaret Borsası 
Başkanı Özden 
Çakır, tüm üyelerini 
bu projeyi destekle
meye çağırdı.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SPORDA GÜZEL HAREKETLER
Bu hafta oynanan 

amatör futbol 
maçlarında genelde 
Gemlik’imizi sevdi
recek sonuçlar 
aldık.

Gemlikspor U19 
bitime üç hafta kala 
şampiyonluğunu 
ilan etti. Sporda ya 
da başka işlerde 
hep doğruları ya
parsak başarı 
kendiliğinden gelir. 
Sporcu eğitme yer
leri ve imkanlar da 
çok önemlidir.

İlk başarılı sonuç 
Vefasporumuzun- 
dan geldi. Kendisi 
gibi şampiyonluk 
adayı olan İnegöl 
Doğanspor’u 
deplasmanda 1-0 
yendiler. Biz, bu 
seneyi Gemlik 
olarak sıçrama yılı 
ilan ettik.
Sonuç, Vefaspor 

camiasını ve Gem
lik’imizi çok sevin
dirdi. Zira, hedef 
olarak süper ama 
töre çıkmak en 
büyük amaç. 
Yapılan nokta trans

ferlerle açıklar 
kapatıldı.
Artık iş çalışmaya 

ve maçlarda iyi 
sonuçlara bakıyor. 
Temennimiz Vefa 
sporumuz sezon 
sonu bir üst lige 
çıkar.

Gemlikspor U19 
takımınızda tıpkı Ve
faspor gibi deplas
manda galip geldi. 
Çıktığı on üçüncü 
maçta da İznik’te 
galip gelmeyi 
başardı. Bu çok 
güzel bir başarı 
öyküsü. Bu maçtan 
sonra şampiyonluk 
garantilendi. Bitime 
üç hafta kala on 
puanlık fark oluştu.

17 Ekim Çarşamba 
günü ilçe stadın 
daki oynayacağı 
son maçtan sonra 
şampiyonluk kupası 
takımımıza taktim 
edilecek. Üç yıl 
aradan sonra ilçe 
stadına ilk kez maç 
verildi. Büyük 
uğraşlar sonucu ni
hayet stat maç oy
nanacak duruma

getirildi.
Gemlik 

Belediyesi’nin ve 
Gemlikspor idareci
lerinin ortak çalış 
maları stat zeminin 
düzelmesini sağla 
dı. Fehmi Aslan ve 
Hulusi Gandar 
başkanlarım bele 
diye adına büyük 
destek verdiler. 
Çarşamba günü 
saat 16.oo da oy
nanacak maça 
sporcular büyük 
destek bekliyorlar. 
Haydi Gemlikimiz 
bu maça gelin. 
Çocuklarımızın 
başarışına ortak 
olun.

Gemlik sporu
muzun ilk maçını 
bay geçtiği haftada 
en iyi sonucun 
Umursporumuzdan 
geldiğini görüyoruz. 
Mustafa Kemal 
Paşa temsilcisi 
Çeltikspor’u 6-1 ile 
geçtiler. Umurbey 
de oynanan maç 
baştan sona temsil
cimizin üstünlüğü 
altında geçti. Bu 

maçta üç gol atan 
Selim adeta maçın 
yıldızı oldu.

Gerek Umurbey, 
gerekse Gemlikspor 
camiası sonuca çok 
sevindi. Temenni
miz Umurspor’u- 
muzun göğsümüzü 
kabartan sonuçlar 
almaya devam 
etmesi.

Bir diğer birinci 
amatör küme tem
silcimiz Çotanak 
sporumuz ilk 
maçında istediğimiz 
sonucu alamadı. 
Bursa temsilcisi 
Güneşspor’a 
sahamızda 3-2 ye
nildik. Sezona iyi 
hazırlanmayan ve 
transferleri son 
anda yapan takımı 
mızın maçta da iyi 
organize 
olamadığını gördük. 
İlhan’ın maçta 
kırmızı kart görmesi 
ileriki haftalar için 
iyi değil. Lig uzun 
bir maraton.
Çotanakspor’un 
toparlanması 
zaman alabilir. 
İnşallah, bundan 
sonraki maçlarda 
istenilen sonuçlar 
gelir. Umutsuzluğa 
düşmemek lazım. 
Rakip yabana 
atılacak bir takım 
değildi. Hep ayağa 
pas yapıyorlardı.

Gemlik olarak tüm 
takımlarımızın bir

birlerine destek 
olmalarını istiyoruz. 
Birinin başarısının 
ya da 
başarısızlığının tüm 
takımları kapsama 
sini istiyoruz, idare
cilerin ve teknik 
kadrolarında kafa 
olarak birbirleriyle 
barışık hareket et
melerini istiyoruz. 
Topyekün ve bir
likte hareket et
melerini istiyoruz. 
Anarşik ve kavgacı 
ortamın kimseye 
faydası olmaz. Lüt
fen aralarımızdaki 
nifak tohumlarını 
biraraya gelerek ve 
konuşarak çözelim. 
Dağınık ortamların 
kimselere faydası 
olmaz, insanları 
eleştirirken de önce 
doğruları öğrenip 
ona göre kendimizi 
yönlendirmeliyiz. 
Mümkünse yüz 
yüze konuşarak, kin 
gütmeden sorunları 
çözmeliyiz.

Gemlik’e bir daha 
İbrahim Tokgözler, 
Sönmez Deliorman- 
lar, Haydar Yiğitler, 
Alican Durdular, 
Halil Çelebiler, 
Hulusi Gandarlar 
kolayına gelmez.

Bu insanlar günün 
24 saatini spora 
harcayabilirler.

Çok fedakardırlar. 
Sporculara hizmet 
etmeyi görev kabul 

etmişlerdir. Eskiler
den Armağan 
Sezginer, Şahin 
Çavuşlar, Bilgin 
Batıray, Fazıl 
Şentürkler, İnan 
Tamerler ve ismini 
sayamadığım bir 
çok kişi unutulur 
mu ? Faruk Güzel 
ağabeyim hiç 
unutulur mu?

Kırkbeş senelik 
spor yaşantısında 
adı hiçbir kötü du
ruma bulaşmamış 
biri kırk altıncı 
senesinde yanlış bir 
şey yapar mı?
Asla yapmaz.
Hele çocukları 

kendi canı gibi se
viyorsa. Mümkün 
değil. Mustafa 
Margılıç ağabeyim 
zamanın büyük bir 
bölümün de hep in
sanlara yardım 
etmiştir. Hep saygı 
görmüştür.

O yüzden diyorum 
ki gelin birlik olun, 
bir olun. Hizmet 
gönüllüleri olarak 
birbirinizi hiç 
kırmayın.

Birbirinize hep 
destek verin.

Hep beraber Gem- 
lik’in sporunu güzel 
yerle taşıyalım. 
İçimizdeki kötü 
niyetlileri hep be
raber ayıklayalım.
Tüm ilçeler 

içerisinde fark 
yaratalım.

Gemlik Denizcilik Topluluğu ndan letnll aczi
Bursa Uludağ Üni 
versitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği Progra 
mı öğrencileri Gem
lik Denizcilik Toplu 
luğu tarafından 
Oğuzhan 3 Gezi Tek
nesi ile Gemlik Li
manlar Bölgesi’ne 
denizden teknik 
gezi gerçekleştirdi. 
2018-2019 Eğitim 
öğretim yılının ilk 
teknik gezisi olarak 
düzenlenmiş olan 
etkinlik oldukça 
verimli geçti. 
Deniz ve Liman

İşletmeciliği Öğr. 
Gör. E. Murat Tacar, 
Öğr. Gör. Yusuf 
Sarıkaya ve Öğr. Gör. 
İbrahim Sapmaz 
teknik geziye katılan 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği öğren 
çilerine sırasıyla 
Yılport Holding 
Gemport Limanı, 
Borusan Limanı ve 
Roda Limanları 
önünde tekne için
den limanlar 
hakkında ve gemi 
tipleri, özellikleri ve 
operasyonlar 
hakkında bilgi verdi. 
Limanların alt

yapıları, elleçledikleri 
yük türleri, kullanılan 
iş makinaları ve 
ekipmanlar ile

rıhtımlarda bulunan 
konteyner, genel 
kargo, kuru dökme 
yük ve demir

sahasında bulunan 
RO-RO gemileri 
hakkında bilgi verdi. 
Geziye katılan

Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
öğrencileri için 
verimli geçen bu 
gezi sonucunda 
Topluluk Başkanı 
Nilay Gül bu yıl 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu olarak 
birçok etkinliği ekip 
arkadaşları ile 
birlikte organize 
edeceklerini 
söyledi ve Gemlik 
halkının da 
katılımına açık 
olacak etkinlikler de 
Gemliklileri de 
görmek istedik 
lerini belirtti.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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1. Bursa Turizm Fuarı yarın başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi destek
leriyle Merinos 
AKKM ve Netvvork 
Fuarcılık işbirliğinde 
Bursa’nın turizm 
potansiyelinin 
artırılması, ulusal ve 
uluslararası arenada 

daha fazla tanınan 
ve tercih edilen bir 
destinasyon haline 
gelebilmesi, işbir 
tiklerinin artması ve 
yeni pazarların 
oluşturulabilmesi 
hedefiyle, 18-21 
Ekim 2018 tarih- 

terinde, 1. Bursa 
Turizm Fuarı 
gerçekleştirilecek. 
Fuarımızla eş 
zamanlı olarak 
Bursa Valiliğinin hi
mayesinde, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa İl

Kültür Turizm 
Müdürlüğü, Bursa 
Turizm Tanıtma 
Birliği, Bursa Turizm 
Platformu, TÜRSAB, 
GÜMTOB, BÜRO, 
BUSAT, BTÇH ve 
BURASDER dernek
lerinin ve turizm ile 

ilgili kamu kurumlan 
destekleriyle
3. Turizm Zirvesi 
yapılacak.
Fuar ve zirvemizin 
açılış töreni 18 Ekim 
Perşembe günü saat 
11.00’da Bursa pro
tokolünün kâtıhmi ile

Merinos AKKM de 
gerçekleştirilecek. 
Fuar etkinlikleri 
kapsamında 
gerçekleştirilecek 
olan “Başkanlar 
Paneli** ise aynı gün 
saat 14.00’da 
yapılacak.

VII.IIHılHilütiMııciBMlBl8i!latiblsW;lıtnmMı
Sosyal paylaşım 
sitesi Facebook, 
hackerların güvenlik 
açığı nedeniyle 29 
milyon kullanıcının 
bilgilerine sızdığını 
doğruladı.
Facebook'tan 
yapılan yazılı 
açıklamada, güven
lik açığından fay
dalanan kötü niyetli 
kişilerin 29 milyon 
hesaba eriştiğini 
tespit ettiklerini 
duyurdu.

Facebook'un üçüncü ve Instagram gibi konusu olaydan 
parti ile VVhatsApp uygulamalarının söz etkilenmediği

belirtildi. 
Açıklamada, olaydan 
etkilenen kullanıcıla 
rın hesaplarına 
bilgilendirme tfiesajı 
gönderileceği ifade 
edildi.
ABD'nin Federal 
Soruşturma Bürosu'- 
nun (FBI) konu ile 
ilgili soruşturma 
başlattığı kaydedildi. 
Facebook, 28 Eylül 
Cuma günü sosyal 
medya platformunun 
"Farklı Görüntüle"

özelliğindeki bir 
güvenlik açığını 
kullanan kötü niyetli 
kişilerin en az 50 
milyon kullanıcı 
hesabının erişim 
bilgilerini ele 
geçirmiş olabileceği 
yönünde açıklama 
yapmıştı.
Olayın ardından risk 
altında olduğu belir
lenen 40 milyon 
kullanıcının daha 
hesaplan askıya 
alınmıştı.

Butsa’ıla SGK miidüıleri cüzüm için toplandı
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müdürleri 
Derneğinin Bursa, 
Balıkesir, Bilecik, 
Eskişehir, Kütahya 
ve Yalova illerini 
kapsayan bölgel 
toplantısı İnegöl 
ilçesinde yapıldı. 
Oylat'taki toplantıya 
Bursa Sosyal 
Güvenlik İl Müdürü 
Erhan Karaca, Bile
cik Sosyal Güvenlik 
İl Müdürü Adem 
Bedir, Yenişehir 
Sosyal Güvenlik 
Müdürü Nurbay

Özkan, SGK Müdür
ler Derneği Başkanı 
Ali Turançiftçi, 
yönetim kurulu 
üyeleri, merkez 
müdür ve müdür 
yardımcıları katıldı. 
Toplantıda konuşan 
SGK Müdürler 
Derneği Başkanı 
Ali Turançiftçi, "7103 
sayılı kanun ile 
getirilen sigorta 
prim teşvikleri, 7143 
sayılı kanun ile 
getirilen ve 
başvuruları 
sonuçlanan

Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
alacaklarının 
yapılandırması 
değerlendirildi. 
Bu yapılandırmada 

işverenlerin, 
sigortalıların Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
paydaşlarının 
yaşadığı problem
lerin neler olduğu, 

çözüm yollan hak 
kında fikir alışveri 
şinde bulunduk" 
diye konuştu.
Başkan Turançiftçi, 
"Son derece 
verimli geçen 
toplantımızda 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu personelin 
özlük haklarının 
iyileştirilmesine 
yönelik Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Müdürler Derneği 
olarak neler 
yapılabileceği 
konusunda 

istişarelerde 
bulunuldu. 
Gündemde olan 
kamu idarecile 
rlnin ek 
göstergelerinin 
3600'e ye yük
seltilmesi düzen
lemesine mer 
kez müdür ve 
müdür yardımcı 
larının dahil 
edilmesi için 
neler yapılabile 
ceği konularında 
yapılacak çalışmaları 
değerlendirdik" 
dedi.

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1DAİRESAHİBİNDEN SATILIK
053^3,81800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

g SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Kjrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Sananı üretim rakamları açıklandı!
Sanayi üretimi 
ağustosta geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,7 arttı, bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,1 azaldı. 
Sanayi üretimi, 
ağustosta yüzde 1,7 
artış gösterdi.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretiminin 
ağustosta yüzde 1 
artması bekleniy
ordu. Öte yandan 
sanayi üretimi aylık 
bazda yüzde 1,1 
geriledi. Aylıkta 
yüzde 2,4 artış bek
lentisi vardı.

YILLIK ARTIŞ 
YÜZDE 1.7

Sanayi üretimi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
1,7 artış ile beklen
tilerden bir miktar 

iyi geldi. Sanayinin 
alt sektörleri 
(2015=100 referans 
yıllı) incelendiğinde, 
2018 yılı ağustos 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6,1, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 1,2 ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı sek
törü endeksi yüzde 
2,9 arttı.

AYLIK BAZDA 
YÜZDE 1.1 DÜŞÜŞ

Sanayi üretimi bir 
önceki aya göre ise 
yüzde 1,1 azaldı. 
Sanayinin alt sek
törleri (2015=100 
referans yıllı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı ağustos

ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 5 artarken, 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
1,5 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü en
deksi ise yüzde 0,8 
azaldı.

TOPLAM CİRO 
YÜZDE 32 ARTTI

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2018 yılı Ağustos 
ayı Ciro Endeksleri 
verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim 
etkisinden 
arındırılmış sanayi, 
inşaat, ticaret ve 
hizmet sektörleri 

toplam ciro en
deksi, ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 32 
yükseldi.

Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış toplam 
ciro endeksi de bir 
önceki aya göre 
yüzde 5,8 artış kay
detti.
SANAYİ VE

İNŞAATTA CİRO 
ENDEKSİ ARTTI

Sanayide takvim 
etkisinden 
arındırılmış ciro en
deksine 
bakıldığında, 
ağustosta geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 43,6 artış 
görüldü. Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
ciro endeksi de bir 
önceki aya göre 
yüzde 7 yükseldi. 
İnşaat sektöründe 
takvim etkisinden 
arındırılmış ciro en
deksindeki artış, 
Ağustos 2017'ye 
göre yüzde 20,9 
olarak gerçekleşti. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış inşaat 
ciro endeksi de bir 
önceki aya göre 
yüzde 7,8 arttı.

Bursa üretiyor, Mve rekora koşuyor!
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracat 
çılan Birliği (OİB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran Çelik, 
AA muhabirine, yılın 
dörtte üçünü geride 
bırakan sektörün, 
yukarı yönlü 
ivmesini sürdürdü 
ğünü söyledi.
Bu yılın 9 aylık döne
minde sektörün

yüzde 13'lük artışla 
bir önceki yıla 
kıyasla 23,4 milyar 
dolarlık ihracata 
imza attığını dile ge
tiren Çelik, ocak- 
eylül döneminde 
otomotiv sektörünün 
Türkiye ihracatı için
deki oranının yüzde 
19 olarak gerçekleş 
tiğini vurguladı.
Sektörün yıl başında 

koyduğu hedefleri 
gerçekleştirdiğini 
ulaşılan bu rakam
larla görebildiklerini 
ifade eden Çelik, 
şöyle konuştu: 
"9 aylık dönemde 
otomotiv endüstri 
sinin aylık ortalama 
2,6 milyar dolarlık 
ihracat rakamına 
ulaşıyor olması son 
yıllardaki en iyi

rakam olarak karşı 
miza çıkıyor. Bunun 
içinde bir mart ayı 
geçirdik. 3 milyar .. 
doları aylık bazda 
geçtik. Tüm zamanla 
rın rekorunu kırdık. 
Eylül ayı da iyi geçti. 
Sonuç olarak yüzde 
13'lük artışla ilk 9 ayı 
kapattık. Geçen yılı 
28,5 milyar dolar ile 
tüm zamanların ihra

cat rekoruyla 
kapatmıştık. Bu yıl 
ise 9 aylık dönemde 
23,4 dolarlık ihracata 
ulaştık. Aylık bazda 
2,6 milyar dolarlık 
ortalama devam ed
erse bu yıl geçen 
seneki rakamı 

geçmiş olacağız ve 
rekoru kıracağız. 
Bu yıh 31 milyar 
dolar civarında bir 
rakamla kapatarak 
tüm zamanların en 
yüksek ihracat 
rakamına imza 
atacağız."
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Marmarabirlik tarafından zeytin alım fiyatları açıklaîndı

Tavan 12.60, Taban 4.80 lira
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zeytin fiyatları...
Türkiye’nin ve dünyanın en büyük zeytin 

stokçusu ve satıcısı olan Marmarabirlik, 
2018-2019 zeytin alım kampanya fiyatlarını 
açıkladı.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, sezonda 380 taneli zeytinin 4.80 lira 
dan, 180 taneli zeytini ise 12.60 liradan 
alınacağını üretici ortaklarına duyurdu.

Bu fiyatlar enflasyonun yüzde 40’lara var 
dığı, her ürünün zamlandığı bir ortamda 
yüksek olduğunu kimse söyleyemez.

Geçtiğimiz yıl, taban fiyatı 380 taneli zey 
tinde 4.10 Hra, tavan ise 11.75 liraydı. 4’de

12 Ekim günü zeytin 
ürün alım kampanya 
sini başlatan Mar
marabirlik, dün yap 
tığı toplantının ardın 
dan alım fiyatlarını 
açıkladı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, ortalama 
olarak yüzde 10 
artış yapıldığını be
lirterek, "Tavan fiyat 
12.60 lira, taban 
fiyat 4.80 lira, yağlık 
ise 3.25 liradır” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Emekli öğretmen Zeynep Emine Aydın, sandalyeyi Ali Kütük Ortaokuluna hediye etti

EmineÖflretmenılen100.tel(erleMisanılalve
Emekli' öğretmen Zeynep Emine Aydın, topladığı mavi kapaklarla 100. tekerlekli sandalyeyi 
aldı. Sandalye düzenlenen törenle Ali Kütük Ortaokulu’na armağan edildi. Sayfa 4’de
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Marmarabîrlik tarafından zeytin alım fiyatları açıklandı

Tavan 12.60, Takan 4.80 lira
Geçtiğimiz hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında 12 Ekim Cuma günü atımlara başlayan Mar
marabirlik Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda ürün alım fiyatlarını da belirledi. Ortalama olarak 
yüzde 10 artış yapılarak, tavan fiyat 12.60 TL, taban fiyatta 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak belirlendi.

Marmarabîrlik 
tarafından daha 
önce, 52 bin ton 
ürün alınacağı 
açıklanmış ve 
bu konuda koope 
ratiflerin bölge 
rekoltesi, gelen 
rekolte beyanları ve 
depo kapasiteleri 
göz önünde bulun
durularak koopera 
tiflerin alacağı mik
tarlar belirlenmişti. 
Ayrıca ürün alımla 
rina ilişkin usul 
ve esasların, 
Kooperatif Yönetim 
Kurullarının yetki
sine bırakıldığı da 
ifade edilmişti. 
Marmarabîrlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Bugüne kadar 
üreticilerimizden 
gelen taleplere her 
zaman olumlu 
yaklaştık. Üretici 
m izi mağdur edecek 
hiçbir eylemde 
bulunmadık, üretici 
m izin her zaman 
yanında olduk. 
Böyle zor bir yılda 
ortaklarımızdan 
beklentimiz, koope 
rafitlerine sahip 
çıkmalandır. Her 
zaman kooperatif 
bizim denilmektedir. 
Kooperatif sizin ise, 
zor günde sizin 
yanınızda olan koo 
peratifinize destek 
verme sırası da 
ortaklarımızdadır. 
İşte bu yıl, o yıl.” 
dedi

GEÇMİŞ ÇABUK 
UNUTULUYOR

Marmarabirlik'te 
geçmişte yaşanan 
sıkıntılı günlerin 
çabuk unutuldu 
ğunu belirten Baş 
kan Asa onuyla il

gili şunları söyledi; 
"Görüyoruz ki, 2007 
yılında İzmir karayo 
lunun trafiğe kapa 
tıldığı, yolların kesil 
d iğ i dönemler ça 
buk unutulmuş. 
2010 yılında göreve 
geldiğimiz gün uçu
rumun kenarında 
bir Marmarabirlik 
devraldık. Geçmişte 
ürün alamayan, 
ürün satamayan, 
ürün bedellerini 
zamanında ödeye
meyen, yatırım yap
mayan, sürekli za 
rar eden, günden 
güne eriyen bir Mar
marabirlik vardı. 
Bugün ise, yüksek 
miktarda ürün alan, 
ürün bedellerini 
zamanında ve 1 TL 
kredi kullanmadan 
ödeyen, satışlarını 
yüzde 75 arttıran, 
ihracat yaptığı ülke 
sayısını 18’den 54’e 
çıkaran, ihracatını 
yüzde 80 arttıran, 
gübre ve zirai ilaç 
desteği veren, kredi 
limitlerini yüzde 100 
arttıran, sürekli kar 
eden, karlılığı 
yatırıma dönüştü 
ren, geçmiş döne
min borcunu halen 
taksitler halinde 
ödeyen, kar payı 
dağıtan ve her ge 
çen gün büyüyen 
bir Marmarabirlik 
var.”
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Üreticilerimiz 
sadece bir yılı 
düşünmesin. Güzel.. 
giden bir sistem 
var. Bunu bozmak 
mı, yoksa bu güzel 
sistemin devam 
etmesini mi istiyor
lar. Bu kampanya 
döneminde bunların 

sorgulanmasını 
gereken bir yıl 
olduğunu belirtmek 
isterim. Ülkemizin 
zorlu bir sınavdan 
geçtiği bugünlerde, 
ortaklarımızın da 
önceliği Marmara
birlik olmalıdır.
Piyasa koşullarında 
0.10 kuruş fiyat far 
kıy la başka bir alı 
cıyı tercih etmeme
lidir. İri daneyi tüc
cara satmak veya 
havuza koymak, 
ince daneyi de koo 
peratife getirelim 
düşüncesi olursa, 
Marmarabirlik için 
bir yıkım olur, buna 
da müsaade ede
meyiz.” şeklinde 
konuştu.

FIRSATÇILAR 
ÜRÜNÜ UCUZA 
KAPATMAK 
İSTİYOR

Başkan Asa, “Üre
timle ilgili arz fazla 
lığı mı var, tüccar 
geçtiğimiz yıl fiyat 
larının altında alım 
yapmaktadır. Kaos 
ortamı yaratıl maya 
çalışılmakta ve ürün 
ucuza kapatılmak 
istenmektedir. Bu
rada amaç, üretici 
nin panik yapma 
siy la, iri daneyi 
kendilerinin alması 
nı sağlamak, ince 
daneyi de koopera 
tife yönlendirmektir. 
Geçtiğimiz yıl 
stoklarımızda olan 
orta ve ince dane 
de yeterli miktarda 
ürünümüz var. 
Olgunlaşmış olarak 
üretici havuzunda 
olan ince dane 
fiyatlarını herkes 
çok iyi biliyor. 
Kimse bizden havu 
zunda satamadığı

MARMARABİRLİK 
2018/2019 ÜRÜN ALIM KAMPANYASINDA 

DANE SAYILARI VE NİHAİ FİYATLARI (TL/KG.)

DANE5İ
SİYAH ZEYTİN

GEMLİK ÇEŞİDİ

18 12,60
19 11,90
20 ll;20

21 10,40__
22 9,60_________
23 9,00
24 8,40
25 8,00
26 7,60

_2?__ 7,20______________________

28 6,90
29 6,60
30__ 6,30
31 6,00
32 5,80
33 5,60

34 530
35 5,20
36 5,00

37 ________________ 430__________________ __
38 4.80

1 MS

ürüne piyasa koşul 
lannın üzerinde 
fiyat istemesin. 
Planlanan alım 
miktarı ve ürün alım 
fiyatlarına bakacak 
olursak, üreticiye 
sahip çıkan tek bir 
kuruluş var o da 
Marmarabirlik. 
Üreticilerimiz bunu 
çok iyi değerlen 
dirmelidir. Bu zorlu 
kampanya döne
minde açıklanan 
fiyatlarla Marmara 
birlik olarak üretici 
mizin bir kez daha 
yanında olduğumu 
zu gösterdik.”dedi.

FİYATI DÜŞMEYEN 
TEK TARIM ÜRÜNÜ

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Sonuçta zeytin 
tekel ürünü de de 
ğil. Tarım ürünlerin 
de her zaman artış 
ve düşüşler yaşan 
maktadır. Tamamen 
arz-talep dengesiyle 

ilgilidir. Bu yıl fiyat
larda düşüş olma 
masının tek sebebi 
ortaklarımızın Mar
marabirlik gibi bir 
kuruluşa sahip 
olmalarıdır. ” dedi. 
Başkan Asa, zeytin 
yağı fiyatlarına da 
değinerek, sözlerini 
şöyle tamamladı;

ZEYTİNYAĞI 
LOBİSİ İŞ 
BAŞINDA

“Zeytinyağı fiyatları 
nın düşeceği yönün 
de bir algı operas 
yonu yaratılmakta 
dır. Yurtdışından 
zeytinyağı ithal 
edileceği dediko
dusu yayılarak, yağ 
hk zeytin fiyatlarını 
aşağı çekmek ve 
üreticiden yağlık 
zeytini ucuza kapat
mak isteyen bir lobi 
var. Yüzde 32’ler se
viyesinde gümrük 
vergisi ödenmeden 
zeytinyağı ithalatı 
asla yapılamaz, 

üreticimiz bunu 
çok iyi bilsin. 
Zeytinyağı ithalatı 
yapılabilmesi için 
DIR (Dahilde İşlem 
Rejimi) kapsa 
mında mevzuat 
düzenlemesi 
gerekmektedir. 
Dolayısıyla ‘dışarı 
dan zeytinyağı 
gelecek* şeklindeki 
söylentilerin hiçbir 
dayanağı yoktur. 
Marmarabirlik 
olarak yüksek 
miktarda zeytinyağı 
ihtiyacımız var. 
Bu kapsamda 
3 bin ton zeytinyağı 
almayı planlıyoruz. 
Yağlık fiyatımız 
3.25 TL’dir. Yağlık 
alımlanmızda 
gerekirse günün 
piyasa koşullarına 
göre fiyat artınla 
çaktır. 2018-2019 
ürün alım kampan 
yasının zeytin 
üreticilerimize 
bereketliye 
kazançlı olmasını 
diliyorum.”
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Facia teğet geçti
Bursa'da bir sürücü 
aracının direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip takla attı.
Kazada şans eseri 
ölen yada yaralanan 
olmadı.
Kaza, İzmir Yolu 
Acemler kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi, iddiaya 
göre Kadir A. yöneti
mindeki 16 GN 620 
plakalı otomobil 
henüz belirlene
meyen bir nedenden 
dolayı direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek takla attı.
Ters olarak sağ 
şeridi kapatan oto
mobil içerisinde bu

Satılmat iizereiiten ele geçirilıli!
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde tarihi eser 
niteliğindeki heykel 
kaçakçılar tarafın 
dan piyasaya 
sürülemeden ele 
geçirildi.
Gürsu ilçesi kırsal 
İğdir Mahallesinde 
tarihi eser 
niteliğinde 30 
santimetre 
yüksekliğinde 
bronz kadın hey 
kelinin piyasaya 
sürüleceği 
istihbaratını elde 
eden jandarma ekip
leri olayla ilgili 
arama çalışması

UganıtM 
de« operasyon!

lunun sürücü kendi 
imkanları ile çıkarak 
polis ekiplerine ha 
ber verdi. Olay yeri 
ne gelen polis ekip
leri muhtemel bir 

başlattı. Ekipler 
şüpheli araçlar 
üzerinde yaptıkları 
aramada tarihi eser

heykel ve bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirdi.
Olayla ilgili

gözaltına alınan 3 
Şüpheli adli makam 
larca serbest 
bırakıldı.

BYEGM

kazanın daha yaşan 
maması için güven
lik önlemi alarak tek 
şeridi trafiğe kapattı.
Kazada şans eseri 
ölen ya da yaralanan

olmadı. Ters dönen 
araç çekici yardımı 
ile trafik otoparkına 
götürülürken polis 
kaza ile ilgili 
tahkikat başlattı. Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen 

FETÖ/PDY operasyonunda Bylock 
kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına 
alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına 
(FETÖ/PDY) yönelik yürütülen 
soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli 
haberleşme programı Bylock kullandıkları 
tespit edilen şüpheliler hakkında arama 
kararı çıkardı. Kararla birlikte İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 
Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, Van ve 
Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ABONE OLDUNUZ Mü?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Takla atarak durabildi
Bursa Mudanya 
ilçesinde 2 aracın 
takla attığı kazada 
bir emekli astsubay 
yaralanırken, astsub
aya çarpan araçta 
bulunan 3 şahıs olay 
yerinden ormanlık 
alana kaçarak 
uzaklaştı.
Olay Mudanya Bursa 
Karayolu Bademli 
Mahallesi 
yakınlarında mey
dana geldi. Bursa is
tikametinde seyir 

halinde olan emekli 
astsubay M.G.(49) 
kontrolündeki 11 EE 
140 plakalı otomo
bile, sürücüsünün 
kimliği belirlene
meyen 77 DH 948 
plakalı hafif ticari 
araç arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
savrulan 2 araç tak
lalar attı. Kaza 
sonrası araçta 
sıkışan emekli ast
subay M.G., çevre
deki vatandaşların 

yardımı ile 
kurtarılırken, 
astsubayın aracına 
arkadan çarpan 
77 plakalı hafif 
ticari araç sürücüsü 
ve aynı araçta 
bulunan 2 şahıs 
kendi imkanlarıyla 
araçtan çıkarak 
ormanlık alana 
kaçtı.
Kazayı gören 
vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
sağlık, jandarma ve

polis ekipleri sevk 
edildi. Olay yerinde 
sağlık ekipleri 
tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
M.G., Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Emekli 
astsubayın hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenilirken, jan
darma ve polis 
ekipleri, kaçan 
şahıslar ile ilgili 
arama çalışması

başlattı.
Kazaya sebebiyet 
veren ve kaçan 
sürücünün alkollü 
olma ihtimali üz

erinde duruluyor. 
Jandarma ve polisin 
kazayla ilgili 
soruşturması da 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin fiyatları...
Piyasaların kriz içinde olduğu bir dönem 

de, zeytin üreticisi yaşadığı enflasyonu 
yenebilmek için umudunu Marmarabirlik’e 
bağlamıştı.

Ancak, bu yıl bu fiyatlarla umduğunu 
bulduğunu söylemek mümkün değil.

Birlik Başkanı Hidamet Asa’ya geçtiği 
miz yıl kampanya döneminde mazot fiyat 
larını, ilaç fiyatlarını ve gübre fiyatları ile bu 
yıl ki fiyatları sormak gerekir.

Bu yıl girdiler içindeki zeytin toplama, 
budama, sürme fiyatları da arttı.

Bu artışlar verilen fiyatlarla nasıl karşıla 
nacak.

Bakın geçtiğimiz yıl 380 taneli taban fiya 
tı zeytin 4 lira 10 kuruştu, bu yıl ise 4 lira 80 
kuruş.

Aradaki fark vajnız 60 kuruş.
Tavan fiyatı geçtiğimiz yıl sezon başında 

180 taneli zeytin 9 lira 80 kuruş fiyat veren 
Marmarabirlik, tüccarının iri taneli zeytini 
12-13 liradan alması üzerine fiyatları yukarı 
çekerek 11 lira 75 kuruşa yükseltti.

Bu yıl verilen tavan fiyat ise 12 Hra 60 
kuruştur.

Geçen yıla göre artış 85 kuruş.
Gübrede, ilaç ve mazotun artışını düşü 

nürseniz bu artış üreticiyi memnun etmeye
cektir.

Hidamet Asa’nın dünkü açıklamasını 
okursanız, verilen fiyatları istemeyerek 
savunduğunu görürsünüz.

0 da artışın yetersizliğinin farkında...
Asa, bunun için Kooperatife sahip çıkıl 

masını, eskiyi anımsamalarını hatırlatıyor...
Bu kooperatifçilik değildir.
Marmarabirlik bir yandan büyürken, 

büyük yatırımlar yaparken, bir yandan da 
ortaklarını büyütmek zorundadır.

Onları enflasyon karşısında korumak 
zorundadır.

Ortaklar bu fiyatlarla büyümez, küçülür.
Zeytin üreticisi aile ziraatı yapmasa, 

zeytinliklerine bakamaz.
Bunu yapamayan üreticiler giderek 

zeytinliklerine bakmıyorlar.
Artık zeytinciliğin merkezi Gemlik ve 

çevre ilçeleri değil, Akhisar’dır.
Gemlik tipi zeytin Türkiye’nin her yanına 

dikilmesi, büyük zeytinlik çiftliklerinin bü 
yük toprak sahiplerinin tarafından işletilme 
si, küçük İşletmeleri öldürüyor, büyük işlet 
meler daha çok ürün elde ederek piyasayı 
eline geçiriyor.

Bugün zeytin halinde tüccarın Kurşunlu 
ve Gençall de 14 liradan iri taneli zeytin 
aldığını duydum.

Bu geçen yıl da böyle idi.
Gemlik piyasasında güçlü tüccar sayısı 

çok azaldı.
Bunun için Marmarabirlik’e daha büyük 

görev düşüyor.
Marmarabirlik, ortağını korumalı enflas 

yonun altında ezdlrmemelldir.
Peşin zeytin alımı, piyasada genişleme 

sİ, modemize oluşu, dışa açılımı takdire 
değerdir.

Bu fiyatlar yeniden ele alınıp yük- 
seltilme ’r.

Emekli öğretmen Zeynep Emine Aydın, sandalyeyi Ali Kütük Ortaokuluna hediye etti

BıtaıııiiilIMilMlıi!

Emekli Öğretmen 
Zeynep Emine 
Aydın, topladığı

Okul Müdürü Faruk 
Şaşmaz tarafından 
teslim alınan teker-

akülü sandalye 
armağan edildiği 
anlatıldı.

kapaklan Ahmet 
Dural Meydanı 
CİUS AVM birinci

mavi kapaklarla 
100. tekerlekli 
sandalyeyi aldı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Bursa’da bir engelli 
derneğe mavi kapak 
karşılığı 2 tekerlekli 
sandalye alan Emine 
öğretmen, bu kez 
mavi kapaklarla bir 
sandalye daha 
alarak, Ali Kütük
Ortaokuluna 
hediye etti.

Belediyenin verdiği arsaya, Giresunlular Derneği yönetimi binayı Icendisl yapacak etsıı m a Mu anın
Belediyenin 
arsa tahsisinde 
bulunacağı, Gemlik 
Giresunlular Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği tarafından 
Hamidiye Mahallesi 
Çınar ilkokulu 
yanında yapımına 
başlanacak Giresun 
Kültür Evi için, 
Gemlik Belediyesi ile 
Gemlik Giresun 
lular Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği arasında 
protokol imzalandı. 
Belediye başkanlık 
makamında düzenle
nen protokol imza 
törenine Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Giresunlular Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Halil Ataş, Dernek 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Erdal 
Karataş ve Nadir 
Uzun’un yanı sıra 
Belediye Meclis 
Üyesi Kenan Çakır 

lekli sandalye için 
Emine öğretmene 
teşekkür ettiler. 
Yönetim tarafından 
engelli bir öğrenciye 
verilecek olan teker
lekli sandalye için 
öğrencilerden mavi 
kapakları atmamala 
rım, bu kapaklarla 
100 muhtaç kişiye 
hayatlarını kolaylaştı 
racak tekerlekli 
sandalye 2 tane de

ile Derneğin önceki 
başkanlarından 
İşadamı Dursun 
Yavuz katıldı. 
İmza töreninde 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik’te, Giresunluların 
önemli bir nüfusa 
sahip olduğunun 
belirterek, yapılan 
proje ile birlikte 
bu birlikteliğin 
pekiştirileceğini 
söyledi.
Yöresel Mimari özel
liklere uygun olarak 
yapılacak Giresun 
Kültür Evi'nin mem

Gazetemize 
açıklama yapan 
Zeynep Emine 
Aydın, hedefinin 
bir iki yıl içinde 200 
tekerlekli sandalyeyi 
ihtiyacı olan kişilere 
sağlayacağını belir 
terek, “Bu konuda 
yapılacak iş çok 
kolay. Su İçtiğiniz 
pet şişelerin kapak 
lannı atmayarak 
biriktiriniz. Bu 

leketlerinden uzakta 
olan vatandaşların 
buluşacağı uğrak bir 
nokta haline gelerek, 
insanlar arasındaki 
paylaşımlara da 
büyük katkı sunaca 
ğına inandığını ifade 
eden Yılmaz, “Arsası 
belediyemizden 
yapımında da Gire
sunlular Derneği 
tarafından 
karşılanacak Gire
sun Kültür Evi, 
ilçemize şimdiden 
hayırlı ve uğurlu 
olsun" dedi.
Gemlik Giresun 
lular Kültür ve

katındaki işyerimize 
teslim ettiğinizde 
daha çok engelli 
kardeşimizin 
hayatını kolaylaştıra 
cağız. Bu konuda 
okullarda sefer 
herlik başlatılmalı. 
Her okula bir Mavi 
kapak toplama 
kutusu kondu 
ğunda her hafta bir 
tekerlekli sandalye 
alınz.” dedi

Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Halil Ataş da, Gire
sun Kültür Evi’nin 
kendileri için çok 
önemli olduğunu ve 
bu çalışmanın 
bittiğinde gelecek 
nesillere miras 
bırakabilecek 
Giresun Kültürünün 
Gemlik’te yaşatıla 
cağını ifade ederek 
Gemlik Belediye- 
si’ne ve emeği ge 
çenlere teşekkür 
etti.
Yapılan konuşma 
ların ardından pro
tokol imzalandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bgsa'i^iBeclisiwHeriotımicreUeriii>MisMı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Üyeleri, ortak bir 
kararla oturum ücret
lerini hâzineye 
bağışladı.
Bursa'da tüm 
partiler el ele verdi! 
Bursa Büyükşehir 
Meclisinin 101 
üyesi, ortak bir karar 
alarak 18 bin 526.83 
TL'lik oturum ücret
lerini hâzineye 
bağışladı. Kararı,

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi, MHP Gurup 
Başkan Vekili Ilhan 
Bilgili, sosyal medya 
hesabından 
duyurdu.
Bilgili, paylaşımında 
"Bursa Büyükşehir 
Belediye meclisinin 
bütün üyeleri 
olarak oturum 
ücretlerini almayarak 
18 bin 526.83 TL 
hâzineye bağış

yapılmıştır. 
Kamuoyunun 
bilgisine sunulur" 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisin de 
AK Parti'den 16'sı 
belediye başkanı 71 
üye, CHP'den 2'si 
belediye başkanı 13 
üye, MHP'den 8 üye, 
İYİ Parti'den 6 üye, 
DP'den 1, Bağımsız 2 
olmak üzere toplam 
101 üye bulunuyor.

369 Araca Yaklaşık 80 Bin Lira Ceza
içişleri Bakanlığının 

hazırlayıp 81 ile 
gönderdiği jandarma 
ve polis ekiplerinin 
tamamının trafikte 
ceza yazabilmesi 
hakkındaki genel- , 
geyle birlikte kollar 
sıvandı. Bursa 
İl Emniyet 
Müdürlüğü genel
genin ardından 
kendilerine gelen 
ceza makbuzlarını 
bütün ekiplere 
dağıttı. Ceza kesm
eye başlayan polis 
ekipleri trafikte cep 
telefonu ile konuşan, 
trafiği tehlikeye 
sokacak şekilde şerit 
değiştirip makas 
atan, emniyet ke
merini takmayan 
sürücülere ceza 
yağdırdı. Ekipler 
kısa sürede 369 
araca yaklaşık 
80 bin lira ceza

yazdı.
İçişleri Bakanlığı 
trafikteki düzenin 
sağlanması ve 
sürücülerin kurallara 
daha iyi uyması için 
jandarma ve bütün 
polis ekiplerinin 
trafik cezası 
kesmesiyle ilgili bir 
genelge yayınladı. 
81 ile gönderilen 
genelgenin ardından 
saha çalışmaları 
başladı. Bursa il Em
niyet Müdürlüğü, 
bünyesindeki polis
lerin tamamına 
konuyla ilgili gerekli 
bilgilendirmeleri 
yapıp 'Trafik Kural 
İhlali Tespit Tutanağı' 
dağıttı. Tutanakların 
dağıtılmasıyla bir
likte ekipler kollan 
sıvadı. Trafikte adeta 
bir radar gibi kural 
ihlallerini tespit eden 
ekipler sürücülere

ceza yağdırdı. Özel
likle motosikletli 
yunus timleri kent
teki huzur ortamının 
sağlanması ile ilgili 
devriye attıkları 
sırada sürücüleri sık 
sık kurallara 
uymaları konusunda 
uyardı uymayan 
sürücülere ise ceza

yazdı.
Uygulamanın hayata 
geçmesiyle birlikte 
trafik polisi dışındaki 
polislerin de ceza 
yazdığını gören 
sürücüler önce neye 
uğradığını şaşırdı. 
Gerekli bil
gilendirmelerin 
ardından sürücüler 

ise, daha dikkatli 
olacaklarını ifade 
etti. Seyir halinde 
iken telefonla 
konuşan bir sürücü, 
"Yunusları karşımda 
görünce çok 
şaşırdım. Acil bir 
durum için telefonla 
konuştum, ama 
yasak olduğunu 

biliyorum. Sürekli 
birilerinin ceza 
yazabileceğini 
bilmek caydırıcı 
olabilir. Uygulamayı 
çok yerinde buluyo
rum. Bundan sonra 
daha dikkatli 
olacağım" dedi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü genel
genin yayınlanması 
ve gerekli bil
gilendirmelerin 
ardından başladığı 
saha çalışmaları 
kapsamında 369 
araca yaklaşık 
80 bin lira ceza 
kesti. Özellikle cep 
telefonu konuşan 
sürücülere kesilen 
cezalarla trafikte 
gerekli güven 
ortamının 
sağlanması ve 
sürücülerin daha 
dikkatli olması 
planlanıyor.

VııgilıatımıileınataelecıtılaMilıaltilaıaiilltlıri(aMaııılı
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı 
(OECD), yatırım 
karşılığı vatandaşlık 
ya da süresiz oturum 
vererek vergi 
kaçırma ile mücadele 
çabalarını baltala
makla suçladığı 21 
ülkeyi kamuoyuna 
açıkladı. Kara listede 
Malta, Monako ve 
Kıbrıs gibi Akdeniz 
ülkeleri de var; 
Katar, Bahreyn ve 
Birleşik Arap Emir
likleri gibi Körfez 
ülkeleri de.
OECD'nin Sah günü 
yayımladığı rapor 

kapsamında 100 
ülkenin vatandaşlık 
ve süresiz oturum 
programlarını in
celedi. Paris merke
zli kuruluş 21 
ülkenin, yurt 
dışındaki finansal 
varlıklardan gelen 
gelir üzerinden az 
vergi aldıkları ve hak 
tanıdıkları kişilere bu 
ülkelerde belirli bir 
süre yaşama zorun 
luluğu getirmedikleri 
İçin seçildiklerini. 
açıkladı.
İKİNCİ 
VATANDAŞLIKLAR 
KÖTÜYE

KULLANILABİLİR

OECD'ye göre 
yabancılar, vakıf 
fonlarına bağış 
yaparak ya da mülk 

veya devlet ahvilleri 
alarak, daha önce 
hiç yaşamadıkları 
ülkelerin vatandaş 
lan olabiliyorlar. 
Raporda bu duru

mun, vatandaşlığı 
ticari bir mala in
dirgeyen 3 milyar 
dolarlık bir pazara 
dönüştüğü uyarısı 
yapıldı. OECD'ye 
göre, ikinci 
vatandaşlıklar, yurt 
dışında tutulan 
varlıklarını gizlemek 
isteyenler tarafından 
kötüye kullanılabilir. 
Raporda özellikle 
Avrupa Birliği üyesi 
olması nedeniyle 
Malta'ya ilginin 
yoğun olduğu belir
tiliyor. 2014'ten beri, 
700'den fazla kişi bu 
tür yollarla Malta . 

vatandaşlığı aldı. Bu 
kişilerin çoğu Rusya, 
diğer eski Sovyet 
Cumhuriyetleri, Çin 
ve bazı Orta Doğu 
ülkelerinin 
vatandaşları.
KARAYIP ÜLKELERİ 
DE LİSTEDE 
OECD'nin kara 
listesinde Karayip 
ülkeleri de var. 
Bu ülkeler arasında 
Antigua vö Bârbuda, 
Bahamalar, Do- 
minika, Grenada, 
Saint Lucia, Saint 
Kitts ve Neyis 
Adaları da 
bulunuyor.
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UzaYiNülıenılislerilllutlailniııersHtsi'ndcintseceli
Türk havacılık ve 
uzay sanayii alanın 
da uzman personel 
yetiştirmek isteyen 
TUSAŞ, ülkenin 
önde gelen 20 
üniversitesiyle 
protokol imzaladı. 
Protokolde Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
de yer aldı.
Bursa Uludağ Üniver 
sitesi bünyesinde 
kurulan TUSAŞ-TAİ 
Araştırma Merkez- 
i'nde eğitim alacak 
stajyerler, hem uzay 
ve havacılık alanında 
eğitim görecekler, 
hem de ücret alacak
lar. öğrencilerin iş 
sağlığı ve güvenliği 
sigortaları da Uludağ 
Üniversitesi tarafın 
dan yapılacak.
TUSAŞ-Türk

Havacıhk ve Uzay 
Sanayii Ankara 
Genel Merkezi'nde 
protokol imzalandı. 
Törende TUSAŞ 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Oğuz Borat, Genel 
Müdür Prof. Dr. 
Temel Kotii, protokol 
imzalayacak üniver
sitelerin rektörleri ve 
ilgili fakültelerin 
dekanları ile yöneti
cileri hazır bulundu. 
BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
açılacak Ar-Ge 
Merkezi'nde Türk 
havacılık ve uzay 
sanayii alanında 
çalışmaların 
yürütüleceğini kay
detti. imzalanan pro
tokol kapsamında 
Mühendislik Fakülte-

si'nden seçilecek 
toplam 10 öğrenci 
nin haftada bir gün 
ücretli staj yapaca 
ğını söyledi. Olcay, 
her dönem toplam 
10 öğrencinin 
yararlanabileceği 
staj programının 
ücretlerini TUSAŞ 
verirken, öğrencile 
rin iş sağlığı ve 

güvenliği sigortaları 
da Uludağ Üniver
sitesi tarafından 
yapılacağını 
sözlerine ekledi. 
Havacılık ve uzay 
sanayii konusunda 
Türkiye'nin son 
dönemde çok 
önemli hamleler 
gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Rektör

Ulcay, "Kurum yö
neticileriyle yaptı 
ğımız görüşmelerde 
mühendis ihtiyacının 
Türkiye'deki üniver
sitelerden karşılan 
ması gerektiği neti 
cesine vardık. Bizler 
bu konuda talepte 
bulunduk ve görüş 
meler yaptık. Türki 
ye'de İstanbul'dan 

sonra ikinci olarak 
Bursa Uludağ Üni 
versitesi'nde TUSAŞ 
tarafından bir üniver
siteye Ar-Ge Merkezi 
kuruldu. Bunun yanı 
sıra kendi öğrencile 
rimiz de burada staj 
yapma ve eğitim 
alma olanağı bula
cak. Staj dönemi so
nunda beğenilen 
öğrenciler, TUSAŞ'ın 
personeli olma 
şansını yakalayacak. 
Bu hem üniver
sitemiz için hem 
TUSAŞ için hem de 
ülkemizin kalkınması 
için ileriye yönelik 
bir yatınm ve büyük 
bir hamle olacaktır. 
Kurum yöneticilerine 
işbirlikleri için 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.

BTSO obeziteye karşı harekete geçti
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
öncülüğünde düzen
lenen 'güvenilir gıda 
tüketelim obeziteyi 
önleyelim' projesi, 
Sadettin Türkün 
Ortaokulu'nda 
gerçekleştirilen 
törenle başladı.
Proje kapsamında 
80 okulda 10 binden 
fazla öğrenciye 
obezite, sağlıklı 
beslenme, güvenilir 
gıda, gıda hijyeni ve 
gıda muhafazası gibi 
konularda eğitim 
verilecek. Bursa iş 
dünyasının çatı kuru 
luşu BTSO, sosyal 
sorumluluk pro
jeleriyle de rol model 
olmaya devam 
ediyor. 2015 yılından 

bu yana güvenilir 
gıda ve israf konu 
sunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla 
32 bin öğrenciye 
ulaşan BTSO, şimdi 
de obeziteye karşı 
yeni bir çalışma 
başlattı. 'Güvenilir 
gıda tüketelim, 
obeziteyi önleyelim' 
projesi, Sadettin 
Türkün Ortaoku- 
lu'nda düzenlenen 
törenle başladı. Pro
jenin açılış törenine 
BTSO Yönetim Kü- 
rulu Üyesi Aytuğ 
Onur, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Başkan Vekili Zehra 
Sönmez, BTSO 
Meclis Divanı Üyesi 
Hakan Batmaz, 
BTSO Meclis Üyesi

ve Gıda Tarım 
Hayvancılık Konseyi 
Başkanı Burhan 
Sayılgan, Bursa Nilü 
Ter ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa 
Muharrem Tüfekçi, 
Bursa il Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ahmet 
Uzun, Gıda ve Yem 
Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Yıldıray Is- 

tanbullu, TMMOB 
Gıda Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Lale Yıldız, 
Sadettin Türkün Or
taokulu Müdürü 
Asım Altuntaş ile 
öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Törende konuşan 
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi Aytuğ 
Onur, obezitenin 

gelişmiş ve geliş 
mekte olan ülkelerin 
en önemli sağlık 
sorunları arasında 
yer aldığını söyledi. 
Çocukların yüksek 
kalorili hazır gıda 
tüketiminin artması 
ve uzun süre hare 
ketsiz olarak 
teknolojik cihazlarla 
vakit geçirmelerinin 
obeziteye yol açan 

başlıca sebepler 
olduğunu kaydeden 
Onur, obezite ile mü
cadelede sağlıklı ve 
nitelikli beslenmenin 
önemini vurguladı. 
Güvenilir gıda 
tüketelim obeziteyi 
önleyelim projesi ile 
obezite konusunda 
toplumsal farkındalık 
oluşturmayı hedef 
(ediklerini belirten 
Onur, "Her şeyden 
önce ciddi bir sağlık 
sorunu olan obezite 
hakkında önemli bir 
bilgi eksikliği var. 
Projemizle çocukla 
rımızı obezite konu 
sunda bilinçlendir 
meyi ve sağlıklı 
bir yaşam 
sürebilmelerini 
amaçlıyoruz." dedi.

KÜÇÜK KUMLA
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

O 535 37818 00

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

^ebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Trafikte hata yapan »andı
Mecliste kabul 
edilen mini torba 
kanun teklifi ile 
trafikte hata yapan 
yandı.
İşte yeni cezalar: 
Ehliyet ve plaka 
olmadan yola çıkan, 
makas atan, ters 
yönde araç süren, 
emniyet şeridini 
ihlal eden, abartılı 
egzoz kullanan, 
sol şeridi sürekli 
işgal eden kamyon 
sürücülerine, 
çakar kullanan 
sürücüye ve 
Çalışma izninin 
bittiği halde yolcu

taşıyanlara 1002 TL. 
Trafikte drift ya da 
spin atanlara 
5010 TL 
Hurda aracı 
trafikte kulla 
nanlara 2018 TL 
Hız sınırını yüzde 
10-30 aşana 235 TL, 
yüzde 30-50 aşana 
488 TL, yüzde 
50'den fazla aşana 
1002 TL 
Muayaenesiz araç 
kullananlara, Direk
siyonda cep tele
fonu ile konuşan 
lara ve kırmızı ışıkta 
geçenlere 235 TL 
Yayaların geçiş

hakkına dikkat et
meyene ve Emniyet
siz raporu verilen 
araçlarla trafiğe

çıkanlara 488 TL
1 yıl içerisinde 3 
defa kırmızı ışık ih
laline 30 gün, 6 defa

kırmızı ışık ihlaline 
45 gün, 9 kez ihlale 
60 gün süre ile 
ehliyetlere el konu

lacak.
1 yıl içerisinde beş 
kez hız sınırını ihlal 
edenin sürücü bel
gesi 1 yıl süreyle 
alınacak. 5 yıl 
içinde bu kap 
samda sürücü 
belgesi ikinci 
kez geri alınanların, 
sürücü belgesi 
iptal edilecek. 
Kırmızı ışık ihlali 
nedeniyle iki ve 
daha fazla kez 
sürücü belgesi geri 
alınanlar, psikiyatri 
uzmanının 
muayenesinden 
geçirilecek.

ayafcltalıı ihracalıntlan büyük hedef
Türkiye Umum 
Ayakkabıcılar 
Federasyonu 
Başkanı Ahmet 
Aydan, ayakkabı 
ihracatını bu yıl 
sonu itibarıyla 1 
milyar dolara 
çıkarmayı amaçla 
dıklarını bildirdi. 
Türkiye Umum 
Ayakkabıcılar Fed
erasyonu Başkanı 
Aydan, 'Amacımız, 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın dış 
ticarete verdiği 
destekle, bu yıl 
sonu itibarıyla 
ihracatımızı 800 
milyon dolarla 
ra ya da 1 milyar 

dolara çekmek' dedi. 
İzmir'in ödemiş 
ilçesinde ödemiş 
Ayakkabıcılar ve 
Deri işleri ile 
Uğraşanlar Odası 
Başkanı Mustafa 
Köksoy ve 
ayakkabıcı esnafı 
ziyaret eden 
Aydan, Ödemiş 
Yıldız Kent Arşivi ve 
Müzesi'nde bulunan 
ayakkabı bölümünü 
gezdi.
Aydan, ziyaret 
sonrası gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
esnafı ziyaret 
ederek sorunlarını 
dinlendiğini belirtti. 
Türkiye'de ayak 
kabı sektörünün

önemli bir potan
siyeli bulunduğunu 
anlatan Aydan, 
sorunların 
çözümü için 
çabalayacaklarını 
kaydetti.
Aydan, ayakkabı 

ihracatının, ithalatta 
Korunma Önlemleri 
Yönetmeliğinden 
sonra artış 
gösterdiğine 
dikkati çekerek, 
memnun edici 
rakamlara

ulaştıklarını 
bildirdi.
Bu yıl temmuz 
ayına kadar 569 
milyon dolarlık ihra
cat gerçekleştir 
diklerini aktaran 
Aydan, konuşmasını 

şöyle sürdürdü: 
"Amacımız, 
Cumhurbaşka 
nımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
dış ticarete verdiği 
destekle, bu yıl 
sonu itibarıyla 
ihracatımızı 800 
milyon ya da 1 
milyar dolara 
çekmek.
Bugünkü ziya 
retlerle sek
törümüze, ayak 
kabıcı camiamıza 
destek olmak 
istiyoruz. Sorun 
lan yerinde 
dinliyoruz.
Çözümlerini yapa- 
biliyorsak ne 
mutlu bize."

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
G 
E

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 »5
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (229) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94M

VAPDD - FERİBOT
L 
i 
K

KAYMAKAMUK
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

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

Pamukkale »12 OO 28
OKNtZUÇAÖI 013 0013
Pagaaus Akmla Seyahat 014 «3 «2
METRO 313 *12 12
Aydın Turfan 313 20 77
SOzar Turizm 312 1O 72
Kant>eroQlu-Eaadaç 314 43 40
Amtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0133

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B 
F

Devlet HasUnttl 517 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 53
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 Anza Yalnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi ’ 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gsmllk Taksi 513 23 24
Mansstır Tsksl 517 33 04

1 Akcan Petrol İO 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Baysa Petrol 013 01 os
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CevreciniDhiaflBO 
itrcatıkyağıonladı 
Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından yürütülen, 
Bitkisel atık yağ toplama projesi 
başarıyla devam ediyor.4’de

Gemlikspor Kulübü’nün U19 Talkımı, İlznik Spor’u 4-1 yenerek kupayı aldılar

Hiç yenilmeden şampiyon oldular
Karşılaşmanın ilk golünü ‘
Gemlikspor’dan Batuhan 
Penaltıdan, 2. gol İznik 
sporlu Cengiz’den gelince 
beraberlik sağlandı. İkinci 
yanda Gemlikspor rakibini 
ablukaya aldı. Gemlikspor 
un 2. golü Reşit’in topu 
kalecinin üzerinden aşırarak 
temasından sonra, 3 ve i. 
goller Gemliksporlu Faruk’
tan gelinice takımımız şam 
piyonluğunu ilan etti. Şam 
piyonluk kupasını Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz vereli.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Veli mektubu...
Sevgili okurlanm;
Biz gazetecilere zaman zaman okurla 

nndan mektuplar gelir, sosyal medyadan, 
Whatsapp, Twitter, e-maillerle sorunlannı 
iletirler.

Bunlan inceler, gerekli olanları haberleştir 
veya köşemize taşırız.

Bugün de bana ulaşan bir konuyu sizlerle 
paylaşmak istiyor ve yetkililerin bu konuya 
duyarlılık göstermesini istiyorum.

Konu ilçemizin eğitim kurumlanndan biri 
olan Borusan Ortaokulu ile ilgili. 4’de

UEDAŞ’ın kazdığı yolların kapatılmaması çevre esnafının tepkilerine neden oluyor

Kazdıkları yolu bırakıp gittiler
UEDAŞ’ın Orhangazi Caddesi Uzan Sokakta parke taşlan kaldırarak yaptıklan çalışmalardan 
sonra yol onarılmaması, çevre esnafının tepkilerine neden oldu. Haberi sayfa 4’de
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Gemlikspor Kulübü’nün U19 Takımı, İznik Spor’u 4-1 yenerek kupayı aldılar

Hiç yenilmeden şampiyon oldular
Karşılaşmanın ilk golünü Gemlikspor’dan Batuhan Penaltıdan, 2. gol İzniksporlu Cengiz’den gelince 
beraberlik sağlandı. İkinci yarıda Gemlikspor rakibini ablukaya aldı. Gemlikspor un 2. golü Reşit’in 
topu kalecinin üzerinden aşırtarak temasından sonra, 3 ve 4. goller Gemliksporlu Faruk’tan gelinice 
takımımız şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Refik Yılmaz verdi.
Bursa ligi 2. 
kümede mücadele 
eden Gemlikspor U 
19 takımı, Gemlik 
Aatürk Sahasında 
yaptığı karşılaş 
mada rakibi 
Iznikspor’u 4-1 
yenerek grubunda 
şampiyonluğunu 
ilan etti.

Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan 
karşılaşmayı Gem
lik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Spor 
Müdürü Sabri 
Kahraman, Gemlik
spor Kulübü 
Başkanı Cumhur 
Aydın, BASKF 
Tertip Komitesi 
Başkanı Mustafa 
Beşen, CHP İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, CHP Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, Ak Parti 
İlçe Yöneticileri ve 
spor severler izledi 
Karşılaşmanın ilk 
yarısında rakibin 
den üstün oynayan 
Gemlikspor’un ilk 
gölünü Batuhan 
penaltı atışından 
kazandı. 
Iznikspor’dan Ali 
Cengiz 19. daki 
kada attığı golle 
karşılaşma 1-1 
berabere oldu.
İGOL YAĞDI

Karşılaşmanın ilk 
yarısı 1-1 berabere 
bitmesinden sonra 
başlayan 2. yanda 
Gemlikspor fırtına 
gibi esti.
Seyit’in topu kale 
cinin üzerinden 
aşırarak attığı golle 
Gemlikspor

bitirdi.2-1 öne geçti. 
Karşılaşmanın 63. 
dakikasına gelindi 
ğinde Tansel’in 
vuruşu filelerle 
buluşunca 
karşılaşmada, Gem
likspor 3-1 öne 

geçti. 
Karşılaşmanın 
bitmesine az bir 
süre kala attığı gol 
ile Gemlikspor 
şampiyonluğunu 
belli olan gol ile 
maçı 4-1 galibiyetle

SAHAYA GİRDİ

Gemlikspor- 
Iznikspor 
karşılaşması 
sırasında

İzniksporlu futbolcu 
Ömer Faruk’un 
sahaya girmesi 
ortalığı bir anda 
karıştırdı.
Polis ve saha 
görevlilerinin 
olayları yatıştırması 
saha hakemi 
Gemlikspor’dan 
Mehmet, İznik 
spor’dan Ömer 
Faruk kırmızı kart 
gösterdi.

KUPAYI ALDILAR

Bursa 2.liğinde 
oynadığı tüm 
karşılaşmaları 
kazanmasını bilen 
Gemikspor U 19 
takımı kendi 
sahasında en 

güçlü rakibi 
Iznikspor’u 4-1 
kazanması sonucu 
şampiyonluk 
kupasını hak etti. 
Kupayı Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz takım 
kaptanına verdi. 
Başkan Yılmaz 
Gemliksporlu 
oyuncuları kutladı. 
Sporculara 
başarılar dileyen 
Refik Yılmaz, 
“iyi giden işleri, 
bizler de destek
leriz. Gemlikspor 
yönetimini, 
antrenör kadro 
sunu ve oyuncu 
kardeşlerimizi kut
luyorum.” 
şeklinde konuştu.

KI1Ş€D€ B€KL€IV1€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
V” <>SAATTE TESLİM EDİLİR

'âOL.ER
- YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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TeMHtalnııMnieiMtitaktı! Zehir tacirlerine
Bursa'da test kita 
binin içine uyuştu 
rucu saklayan zehir 
taciri kadın polisten 
kaçamadı 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu 
sattığı ihbar edilen 
kadını takibe aldı. 
Takip edilen E.D, 
narkotik polisi 
tarafından gözaltına

alındı. E.D. isimli 
kadının evinde, 
aracında ve üze

rinde yapılan ara
malarda 18 adet ec-
stasy tablet, bir

miktar metamfetim, 
bir miktar esrar, 
uyuşturucu paketle
meye ve kullanmaya 
yarayan malzeme ile 
aparatlar ele geçir
ildi. Kadının evinde 
bulunan uyuşturucu 
bir test kitabının 
içinden çıktı.
Gözaltına alınan 
zanlı emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adli makamlara 
sevk edildi.

I$ adamı sonunda isyan etti
Bursa'da fabrikasına 
hırsızların dadandığı 
iş adamı sonunda 
isyan etti. Takılan 
güvenlik kameraları, 
işe alınan bekçiler 
ve köpeklere rağ 
men hırsızlar 3 ayda 
fabrikayı 5 kere 
soydu.
Olay, Otosansit iş 
Merkezi içerisinde 
bulunan parke taşı 
imalathanesinde 
meydana geldi. Fab
rika sahibi Memduh 
Y., üç ay önce 
fabrikasına geldiğin 
de, makine parçala 
rının çalındığını fark 
etti. Bunun üzerine 
polise ihbarda bulu
nan Memduh Y.'nin 
fabrikasında güven
lik kamerası olmadı 
ğı için hırsızlar 
yakalanamadı. 
Güvenlik kamerası

taktıran Memduh Y, 
tekrar gelen hırsız 
ların eşkallerini be
lirleyip şikayette bu
lundu. Fakat yaşları 
küçük olduğu için 
herhangi bir cezai 
işlem uygulan
mayan hırsızlar 
serbest bırakıldı.
Bunun üzerine 
ertesi gün hırsızlar 
dan biri fabrika 
sahibi Memduh 
Y.'nin yanına

gelerek, "Biz senin 
fabrikanı soymadık 
ki neden şikayetçi 
oldun?" dedi.
Fabrika sahibi artık 
hırsızlarla baş ede
meyince bekçi 
köpeği aldı. Hırsızlar 
bekçi köpeğini eğite 
rek tekrar fabrikayı 
soydu. İş yeri sahibi 
Memduh Y., gece 
nöbetçisi olarak iki 
kişiyi işe aldı. 
Hırsızların fabrikayı

yine soymaları 
üzerine isyan 
eden Memduh Y., 
"Fabrikamızda 
hırsızlık olayı 
yaşandı. Bunun 
üzerine biz 
kameramızı taktı 
rarak tedbir aldık. 
Kameraları taktır 
diktan sonra yine 
hırsızlık olayı yaşa 
dik. Bu yaşanan 
hırsızlık olayından 
sonra kameraya 
yansıyan görün
tülerde, sivil polisin 
bir tanesini yakala 
dığını öğrendik. Sağ 
olsunlar devriye 
geziyorlar buralar 
da. Sorguya çektik
lerinde ise, suç 
ortağını da yakala 
mışlar. Ardından bizi 
ifadeye çağırdılar. 
Görüntüleri iste
diler” dedi

Mhll8iMttSaWll(l|ieWI
Balıkesir merkezli 
9 ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/ 
Paralel Dev let 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yönelik 
operasyonda 
gözaltına alınan 
21 şüpheliden 
adliyeye sevk 
edilen 6 kişi, adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
İl Jandarma 
Komutanlığının isti

hbarat çalışmaları 
kapsamında, 
FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü ile 
iltisaklı oldukları 
tespit edilen 23 
şüphelinin yakalan 
ması için 9 ilde eş 
zamanlı düzenle 
nen operasyonda 
gözal tına alınan 
21 kişi den 6'sının 
işlemleri 
tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen

6 şüpheli, çıkarıldık 
lan mahkemece adli 
kontrol şartıyla 
salıverildi. Diğer 
şüphelilerin jandar
madaki sorgularının 
sürdüğü öğrenildi. 
Balıkesir merkezli 
İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, Bilecik, 
İzmir, İsparta, 
Malatya ve Mersin 
de eş zamanlı 
düzenlenen 
operasyonda, örgüt

üyesi oldukları 
iddiasıyla hakların 
da arama kararı 
çıkarılan profesör, 
astsubay, subay, 
polis, öğretmen ve 
devlet memurları 
mn da aralarında 
bulunduğu 23 
şüpheliden 21 'i 
gözaltına alınmıştı. 
Firari iki kişinin 
yakalanması için 
çalışmalar 
başlatılmıştı.

yönelik operasyon

Bursa'da emniyetin vvhatsapp ihbar hattı 
sayesinde 5 zehir taciri yakalandı. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekip
leri vvhatsapp ihbar hattına gelen görün
tüler üzerine harekete geçirdi. Görüntü ve 
ihbarı değerlendirmeye alan ekipler, 5 zehir 
tacirini özel harekat polisinin de katıldığı 
operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına 
alınan F.G, E.D, S.D, E.D. ve H.T, emniyet
teki işlemlerinin ardından adlî makamlara 
sevk edildi. Şahıslar hakkında vatandaşın 
çekip attığı görüntüler delil kabul edildi ve 
5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 otomobil
birbirine girdi

İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Alınan bilgilere göre, 
Ertuğrulgazi Caddesi'nde Haşan E. yöneti
mindeki 16 KHE 96 plakalı otomobil, 
kavşak içerisindeki babadan dönmek 
istediği sırada karşı istikametten gelen Ra
mazan Y. idaresindeki 16 K 1605 plakalı 
otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 
araçlardan biri metrelerce sürüklendikten 
sonra devrilmeden geldiği yönün tersine 
doğru durabildi. Kazada Haşan E'nin 
kullandığı araçta bulunan Hicran E. ile 
Fatma A. yaralandı. Kaza nedeniyle şoka 
giren yaşlı kadın dakikalarca elleriyle 
dizine vurdu. Yaşlı kadını çevredeki esnaf 
sakinleştirmeye çalıştı.

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

Veli mektubu...
Bu konuda daha önce de gazetemizi 

arayan veliler olduğu için, bu sesin ilgiler 
tarafından duyulup, çözüm getirilmesini is
tiyorum.

Yoksa bir eğitim kurumdaki huzursuzluk, 
eğitim ve öğretimin devam ettiği sürece 
öğrenciyi de öğretmenleri de rahatsız etmeyi 
sürdürecek.

Bana gönderilen mektubu yazanın adı 
bende saklı kalmak üzere sizlerle paylaşı 
yorum.

“Sayın Kadri Bey, 
İlgili Makama;
Gemlik Hisar Mahallesi’nde ikamet etmek 

teyim. Çocuğumuz, adrese dayalı eğitim sis
temine bağlı olarak, Borusan llkokulu'nda 
eğitimine devam etmektedir. Okulla ilgili 
2018 yılı eğitim öğretim yılı başlangıcından 
beri ardı arkası kesilmeyen bir çok problem 
gündeme gelmiş, gerek çocuklarımız, gerek 
se aile bireyleri olarak bizler zor durumda 
kalmış ve mağdur olmuş durumdayız.

Diğer problemler bir yana, daha vahim bir 
problemle karşı karşıyayız.

Özetle;
Okul bünyesinde ortaokul da görev yapan 

öğretmenler, mevcut derslikleri sahiplenmiş 
ve öğrencileri zor durumda bırakmışlardır.

Okuldaki ortaokul öğrencilerine ait sınıf 
olmadığından her ders onlarca kilo çanta ile 
çocuklarımız derslik derslik dolaşmakta, gün 
içinde bu karmaşa ile motivasyonları bozul
makta ve olumsuz etkilenmektedirler. Ayrıca 
kendinden büyük diğer sınıf öğrencileri 
tarafından da dersliklerden çıkartılıp koridor
larda bekletilmektedirler.

Bunların yanı sıra sözde branşlara göre 
belirlenen (matematik, türkçe, fen, sosyal 
vb.) sınıflarda ders sistematik olarak yapıla 
mamaktadır.

Konu defalarca okul yönetimine getiril 
miş, veliler bu mağduriyeti dile getirmiş, 
fakat çözüm üretmek yerine, sınıflar öğret 
menlere devredilmiş, öğrencilerimiz karma 
şanın içine itilmiştir.

Mağduriyetimizin giderilmesi noktasında 
değerli yardımlarınızı arz eder, saygılar 
sunarım.”

Gördüğünüz gibi veli sorununu net olarak 
dile getirmiş.

Bu konu, okul yönetimine defalarca 
iletilmiş.

Okuldaki sınıfların kalabahklığı da dikkate 
almak gerekir.

Yetmemiş veliler, BİMER’e başvurulmuş, 
sonuç alınamamış.

Öğretmen sınıfını değiştirmeden, aynı 
sınıfta ders verirken, değişik sınıflardaki 
derslerden çıkan öğrencilerin okul içinde 
çantalarıyla sınıf sınıf dolaşması doğru bir 
yöntem mi?

Okulun yönetmeni (Müdürü) bu sorunu 
çözemiyorsa, görevi bıraksın gitsin.

Ama, bu kadar basit bir konu, okulda 
sorun olmamalı.

öğretmenin hangi sınıfta dersi varsa, 
öğretmen o sınıfa gitmelidir.

Labcrsituvar, müzik odası, beden eğitimi 
dersleri, ftır saydıklarının dışında tutulma 
lıdır. SOi *> bekliyoruz.

Gemlik Belediyesi’nin Atık yağ toplama kampanyasına katılan Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Muhtara Enver Çelik’e Temizlik İşleri Müdürü 180 adet zeytinyağlı sabun hediye etti.

Gemlik Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü tarafın 
dan yürütülen, 
Bitkisel atık yağ 
toplama projesi 
başarıyla devam 
ediyor.
Bitkisel atık yağların 
doğaya verdiği 
zararı önlemek ve 
atık yağların atılma 
sından kaynaklana 
cak kirlilikten korun 
ması amacıyla 
başlatılan Atık Yağ 
Toplama Kampan 
yasına, Dr. Ziya 
Kaya Mahalle Muhta 
rı Enver Çelik’ten 
destek geldi.
Mahalle sakinlerinin 
destekleriyle 180 
litreye yakın evsel 
atık yağ toplayan 
Mahalle Muhtarı 
Enver Çelik’e, 
Proje Koordinatörü 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk 180 adet 
zeytinyağlı sabun

hediye etti. Hediye 
sabunların tesli
minde Adliye Köyü 
Muhtarı Burhan 
Bayrak ve Hamidiye 
Mahalle Muhtarı 
Necmi Ünlü de 
hazır bulundu. 
Projeye vermiş 
oldukları destekler
den ötürü Dr. Ziya 
Kaya Mahalle 
Muhtarı Enver 
Çelik’e ve mahalle 
sakinlerine teşekkür

eden Temizlik İşleri 
Ahmet Dedetürk, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatları 
doğrultusunda bu 
projeyi hayata 
geçirdiklerini be
lirterek, evlerde ve 
iş yerlerinde 
lavaboya dökülen 
atık yağların çevreye 
had safhada zarar 
verdiğini dile 
getirdi. Atık

yağlardan, 
pillere varıncaya 
kadar çevreyi 
kirleten tüm 
etkenler kanse 
rojen olduğuna 
vurgu yapan 
Dedetürk, gösterdik
leri hassasiyetten 
dolayı Dr. Ziya Kaya 
Mahalle Muhtarı 
Enver Çelik’e 
teşekkür ederek, 
hediye sabunlan 
teslim etti.

UEDAŞ’ın kazdığı yolların kapatılmaması çevre esnafının tepkilerine neden oluyor

Kazdıkları yolu Hıı aittiler
UEDAŞ’ın Orhangazi 
Caddesi Uzan 
Sokakta parke 
taşları kaldırarak 
yaptıkları çalışma 
lardan sonra yol 
onarılmaması, çevre 
esnafının tepkilerine 
neden oldu. 
15 gün önce hat 
döşemek için beton 
parke taşları sökerek 
çalışmalarını tamam
layan UEDAŞ teknik 
ekipleri, kazdıkları 
yolu bırakıp gittiler. 
İşyerlerinin önünün 
kazılması sonucu 
toz, toprak içinde 
kalan esnaf, “Gün
lerdir yol bozuk 
olarak duruyor. Bir 
allahm kulu gelip- 
bunu görmüyor. 
Sökülen parke taş 
larını bir yere yığdı 
lar öyle duruyor. 
Işyerlerlmlzin önüne 
araç yanaştıramı 
yoruz. Yükleme ve 
boşaltma sırasında 
zorluklarla çeki 
yoruz.

İş bittikten sonra 
gereğinin yapıl ması, 
yolun eski haline ge
tirilmesi lazım. Ama 
nerede” dediler.
Uzan sokaktaki 
zeytinci esnafı 
sokağının parke 
taşlarının biran 
önce eski haline 
getirilmesini 
istiyorlar.
Belediyenin konuyla 
ilgilenmesini 

' bekliyorlar. 1

ırn;
III*
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AYRINTI
Erhan İZGİ

GÜZEL GÜNLERİ YAŞAMAK 
ARTIK BİR HAYALMİ?

Türk toplumu 
olarak yıllar var ki 
sevince hasret yaşı 
yoruz. Bayramlarda 
bile ortak sevince 
ne yazık ki kavuşa 
mıyoruz. Her gün 
duymaktan usandı 
ğımız ölüm olayları 
halkı derinden 
yaralıyor.

Polisimiz, aske 
rimiz, sivil 
vatandaşlarımız bir 
hiç uğruna katle 
diliyor. Gencecik 
evlatlarını kaybeden 
ailelerin ocaklarına 
kor ateşler düşüyor. 
Yurttaşlar olarak 
her gün ölüm 
olaylarını duymak

tan bıktık usandık. 
Yıllardır uygu

lanan tutarsız ve 
yanlış politikalar acı 
meyvesini veriyor. 
Ama ne hazindir ki 
bedelini sorumlular 
değil; zavallı, çare
siz ve gariban 
vatandaşlar ödüyor. 
Adına ne derseniz 
deyin, şehit deyip 
dinsel kavramlarla 
insanların acısını 
hafifletemezsiniz. 
Şehit olmak neden 
sadece yoksullara? 
Parası olmadığı için 
bedeninin karşılığı 
olan 20-30 bin lirayı 
bulamadığı için mi 
ölüyor?

Şehit olan kişilerin 
yaşadıkları evler 
yürekleri 
dağlamakta...

Çekilen Türk 
bayrağı da evlerin 
konumunu 
değiştirmeye yet
miyor.

Haşan Hüseyin: 
“Savaş larda, 

kıtlıklarda, yokluk
larda hep benim 
ama / Bayramlarda, 
seyranlarda ben 
yokum ama.” 
Dizelerini boşuna 
mı söylemiş?

Nasıl bir insanlık, 
yurttaşlık 
anlayışımız var! 
Yaşananları 

düşününce bir 
aydın olarak utanç 
duyuyorum. Hani 
tasada, kederde ve 
sevinçte bütün 
vatandaşlar ortaktı? 
Ülke nüfusunun 80 
milyonu tasada 
kederde ortak, 5 
milyonu milli gelirin 
aslan payını al
makta ve sevinçte 
ortak. Böylesine 
yurttaşlık anlayışı 
olabilir mi?

Biz de olur, hem 
de bal gibi olur.

Uzun zamandan 
beri siyasi iktidarın 
tavrı, uyguladığı 
politikalar ve 
yaptırımlar, güzel 
Türkiye’min kan 
gölüne dönmesine 
neden oldu. Şimdi 
içinden çıkılmaz bir 
durumla karşı 
karşıyayız. Acı olan 
her gün ölüm 
haberleri almaya 
devam ediyoruz. 
Ülkem kan kaybe
diyor, hem de çok... 
Türkiye’min acele 

kana ihtiyacı var. 
Yıllar önce şair 
Süreyya Berfe sanki 
bu günleri hayal 
etmiş de şu dizeleri 
dile getirmiş:

Yurdum bir uçtan 
bir uca kanıyor / 
İnsanım, toprağım 
kanıyor /
Tarihim, savaşlarım, 
bağımsızlığım 
kanıyor / 
Çok acele kan 
aranıyor / 
Kanamalı Türkiye’m 
için /
Sömürücüler, ölüm 
tüccarları, kan içi
ciler hariç / 
Her gruptan çok 
acele I
Lafı uzatmadan, 
vakit kay
betmeden... / 
Bebeğe ve 
Türkiye’me çok 
acele / 
Türkiye’m gibi 
bebeğe / 
Bebek gibi 
Türkiye’me çok 
acele / 
Oyalanmadan, bek

lemeden / 
Çok acele hemen 
şimdi.

Vedat Günyol 
“Güleryüzlü Ciddi
lik” adlı eserinde “ 
Kan Aranıyor” 
başlıklı yazısında 
aranan kanın nerde 
olduğunu belirtiyor. 
Atatürk gençliğe 
hitabesinde ne 
diyordu? Muhtaç 
olduğun kudret 
damarlarındaki asil 
kandadır dememiş 
miydi? O zaman 
aranan kan 
gençliğin 
damarlarındaki asil 
kandır.

Boş yere ne arayıp 
duruyoruz? Halkım 
acılar içinde 
kıvranırken, nice 
yavrular babasız 
kalırken, gözyaşı 
sel olup akarken 
insanın mutlu ve 
huzurlu olmasını 
nasıl bekleye
bilirsiniz? Halkım 
mutsuz ben de mut
suzum!

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 27-30 
Eylül tarihlerinde 
Makedonya’nın 
Başkenti Üsküp’te 
düzenlenen Veteran- 
lar Dünya Güreş 
şampiyonasında 62 
kiloda üçüncüsü 
olan Feyzullah 
Zengin’i makamında 
ağırladı.
Başkan Yılmaz, Milli 
Güreşçi Feyzullah 
Zengin’in başarısı 
ile büyük gurur 
duyduklarını ifade 
ederek, bundan 
sonraki 
çalışmalarında da 
belediye olarak 
her türlü desteği 

vereceklerini 
söyledi. Feyzullah 
Zengin’in Dünya 
Şampiyonasında 

elde ettiği başa 
rının ülke ve ilçe 
adına son derece 
gurur verici 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Yılmaz, “Bu 
başarı bir kez daha 
ilçemizden ne 
kadar başarılı 
sporcuların 
yetiştiğini ve ilçe 
mizin spora verdiği 
değeri göstermiş 
oldu” dedi. 
Spora ve sporcuya 
vermiş olduğu 
desteklerden dolayı 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
eden Milli Güreşçi 
Feyzullah Zengin 
de, “Bundan sonra 
ki hedefim gelecek 
sene yapılacak 

güreş şampiyona 
sına daha iyi hazırla 
narak birinci 
olup, ay yıldızlı 
bayrağımızı dalga 
■andırmaktır” dedi. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ve Gençlik 
Hizmetleri ve 
ilçe Spor Müdürü 
Sabri Kahraman’ın 
da hazır bulun 
duğu ziyarette Milli 
Güreşçi Feyzullah 
Zengin’e çeşitli 
hediyeler veren 
Başkan Yılmaz, 
Uluslararası 
arenada göstermiş 
olduğu başarılarının 
devamını diledi. 
Günün anısına 
çekilen fotoğraf 
larla birlikte ziyaret 
sona erdi.

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, son günlerde 
cep telefonu 
kullanıcılarına 
Gemlik Belediyesi 
Başkanı Refik 
Yılmaz adına gön
derilen mesajlarla 
alakalı konuştu. 
Başkan Yıldız 
konuşmasında 
şunları söyledi. 
“Yerel seçimlerin 
yaklaştığı şu 
günlerde sayın 
Yılmaz kendi 
reklamını yap 
mak ve koltuğunu 
sağlama almak 
adına izlediği bu 
yolda bir çok Gem- 
lik’liyi canından 
bezdirdi. Söz 
konusu mesajların 
parasını sayın 
başkan cebindn 
mi ödüyor yoksa 
Gemlik Belediye- 
si’nin kasasından
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mı çıkıyor bunu bile
mem; fakat tah
minim binlerce 
vatandaşa bu 
mesajlar gönder
iliyor. Gönderilen 
mesajların kişilerin 
izni olup olmadığını 
araştırmadan ya da 
iptal ettirmeye 
müsait bir mesaj 
olmamasından ötürü 
bir çok insan bu du
rumdan şikayetçi. 
Sayın başkana 
tavsiyem; bu 

şikayetleri dikkate 
alması ve gönde 
rilen mesajlarda 
yeni bir düzenleme 
yapmasıdır. Aynca 
sayın Yılmaz, 
mesaj gönder 
mekle bir netice 
alamayacağını 
bilmeli; çünkü 
halkımızın gün 
deminde sizin 
gönderdiğiniz 
mesajlar değil 
ekonomik kriz var.” 
şeklinde konuştu.
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Science fapc geleceğe ilham veriııor
THY Science Expo 
proje yarışmasında 
finale kalan iki proje, 
MMG 3. AR-GE ve In- 
ovasyon Zirvesi'ne 
damgasını vurdu. 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi'nin 
(Bursa BTM) marka 
faaliyeti Science 
Expo bilime meraklı 
girişimci gençlerin 
hayallerini gerçeğe 
dönüştürüyor. Her 
yıl dünya çapında 
ses getiren Science 
Expo kapsamında 
düzenlenen proje 
yarışmaları 
meyvelerini vermeye 
başladı. İstanbul'da 
gerçekleştirilen 
MMG 3. Arge ve İno- 
vasyon Zirvesi'nde

Turkish Airlines Sci
ence Expo 2018 
proje yarışmasında 
finale kalan iki 
BursalI proje 
görücüye çıktı. Azra 
Zeynep Uğurbaş ve 
İbrahim Batı 
tarafından 
geliştirilen daha az 
enerji ile daha çok 
verim hedefi 
kapsamında enerji 
sorununa etkin 
çözümler sunan 'En
erjini Bil' projesi ve 
Yiğit Burak Kılıç'ın 
geliştirdiği tarımsal 
sulamada tasarruf 
sağlayan 'Robotik 
Kontrollü, Elektrik 
Üreten Sulama Sis
temi' projesi zirvede 
ilgi gördü.

BEBKA'nın 
standında Bursa BT- 
M'nin faaliyetleri ile 
birlikte tanıtılan pro
jeler, firma ve kurum 
temsilcilerinin il
gisini çekti. Bursa 
BTM ile verimli bir iş 
birliği içerisinde olan 
Uludağ Teknoloji

Geliştirme Bölgesi 
(ULUTEK) Genel 
Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Kanık ile 
BEBKA Genel 
Sekreteri İsmail 
Gerim finale kalan 
projeleri yakından 
inceledi ve gençleri 
tebrik etti.

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
Genel Koordinatörü 
Fehim Ferik, finale 
kalan projelere 
Büyükşehir 
Belediyesi Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
olarak BEBKA ile 
birlikte destek 
verdiklerine dikkat 
çekti. Böylece pro
jelerin 
sürdürülebilirliğini 
sağlamayı hede
flediklerini belirten 
Fehim Ferik, "Her yıl 
düzenlemiş olduğu 
muz proje yarışma 
sına tüm Türkiye'
den, yılda bini aşkın 
proje başvurusu 
geliyor. Bu projeler
den 50'si, uzman 

akademik kadronun 
değerlendirmesinin 
ardından finale 
kalıyor. Bu projelerin 
önemli bir kısmı 
katma değer 
oluşturma potan
siyeli olan girişimler. 
Bu güne dek 5 proje 
ticarîleştirildi ve bu 
projeler kapsamında 
üretilen ürünler ihraç 
edildi. Ayrıca bir 
tanesi melek 
yatırımcı bularak 
hayata geçirildi. 
Proje yarışmasına 
katılan 2 yarışma 
cımızdan biri 
çalıştığı kurumda 
terfi alırken, bir diğer 
ise hayalindeki işe 
kavuştu*' diye 
konuştu.

AvrupalIların flazı Bursa Kestanesiyle Tatlanacak
Kardelen, Cardelion 
ve Yaylacık 
markalarıyla kestane 
şekeri üreten Ilka 
Şekerleme, 
dünyanın en büyük 
gıda ve şekerleme 
fuarı olan Paris 
SİAL'e bu yıl da 
iştirak edecek. 
Firmanın Kalite Kon
trol ve Ar-Ge Yöneti
cisi Ebru Aygün, 
fuarda ziyaretçilere 
kestane şekeri ikram 
ederek, Bursa'nın ve 
Bursa kestane 
şekerinin tanıtımını 
yapacaklarını 
söyledi.
Yurt içinde olduğu 
gibi yurt dışında da 
sektör fuarlarına 
düzenli olarak 
katılan Ilka 
Şekerleme, büyüyen 

bir firma olarak 
markasını ve tadını 
tüketicilerle 
buluşturmaya 
devam ediyor. 21-25 
Ekim tarihleri 
arasında Fransa'nın 
başkenti Paris'te 
gerçekleştirilecek 
olan uluslararası 
gıda fuarına (SIAL- 
Salon International 
de L'Alimentation) 6. 
kez katılmaya 
hazırlandıklarını be
lirten firma yetk
ilileri, dünyanın 
çeşitli ülkelerinden 
gelen misafirlere ise 
Bursa kestane 
şekerini tattıracak 
larını söyledi. İki 
yılda bir yapılan 
fuara 2008 yılından 
beri düzenli olarak 
katılan Ilka Şekerle

me'nin açtığı standı, 
4 yıl önceki fuarda 
dönemin Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Francoise Hollande 
da ziyaret etmiş ve 
kendisine ikram 
edilen kestane 
şekerini çok 
beğenmişti.
Fuarı çeşitli ülkeler
den gelen yaklaşık 
200 bin kişinin zi

yaret edeceğini be
lirten Ilka Şekerleme 
Kalite Kontrol ve Ar- 
Ge Yöneticisi Ebru 
Aygün, 4 bine yakın 
firmanın ürünlerini 
teşhir edeceği dünya 
çapındaki fuarda bu 
yıl yine yerlerini 
almak için 
hazırlıkların 
sürdüğünü söyledi. 
Startlarında 20'inin 

üzerinde ürünü 
Cardelion marka 
sıyla teşhir edecek
lerini belirten Aygün, 
"Fuar, Avrupa paza 
rina girme konu 
sunda çok faydalı 
olacak. Ayrıca Kuzey 
Amerika, Orta Doğu 
ve Uzak Doğu 
firmaları ve Afrika 
ülkeleri ile de görüş 
meler yapma imkanı 
buluyoruz" dedi. 
Paris SlAL'ın yanı 
sıra Fransa'da 2 
yılda bir yapılan 
diğer bir fuar olan 
Paris Eurapain 
(Avrupa Pasta ve 
Şekerleme Fuarıj'na 
toplam 4 kez 
katıldıklarını dile 
getiren Aygün, 
"Böylece gıda ve 
şekerleme

fuarlarının kalbinin 
attığı Paris'te 10. 
kez fuara katılmış 
olacağız. Bu ülkede 
her yıl düzenli olarak 
fuarlara katılıyoruz. 
Olumlu veya olum
suz eleştiriler bizim 
daha iyi olmamızı 
sağlıyor. Ziyaretçiler 
bizim kestane 
şekerindeki kesta
nenin daha çok 
hissedildiğini ifade 
ediyor. Fransızların 
ise kestane 
şekerinin üzerine 
bir kat daha şeker 
katmanı ekleyerek 
kestane tadının daha 
az hissedilmesini 
sağlıyorlar. Bizim 
için kestanenin 
tadını alabilmek çok 
önemli" şeklinde 
konuştu

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1DAİBE SAHİBİNDEN SATILIK 

053^3181800

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

y SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

F^ebook sayfamız s Gemlik KÜrfez - Güler Ajans



Gemlik Körfez Sayfa 719 Ekim 2018 Cuma

Kredi karlı borçlularımla seuindiren gelişme
Bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı 
ocak-ağustos döne
minde 2017'nin aynı 
dönemine göre 
yüzde 13 azalarak 
547 bin kişiye 
geriledi.
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezi tarafından, 
Negatif Nitelikli

Bireysel Kredi ve 
Kredi Kartı Ağustos 
2018 Raporu yayım 
landı. Bireysel kredi 
veya bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal takibe 
intikal etmiş kişi 
sayısı Ocak-Ağus 
tos 2018'de geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 ar
tarak 943 bin kişi 
oldu. Yılın 8 ayında

bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı, 
2017'nin aynı döne
mine göre yüzde 13 
azalarak 547 bine 
indi.Bireysel kredi 
borcundan dolayı 
yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı ise 
aynı dönemde 
yüzde 18 artarak 
589 bine yükseldi.

Tarihi rekoru getirecekler!
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
Başkanı Osman 
Ayık, bu yıl turist 
sayısında tarihi 
rekor kırılacağını ve 
40 milyonu geçmeyi 
öngördüklerini be
lirterek, "Gelir 
anlamında da 30 - 
32 milyar dolar se
viyesinde bir rakamı 
göreceğiz" dedi. 
Tarihi rekorlann ardı 
ardına açıklandığı 
sezonun çok iyi 
gittiğini aktaran 
Ayık, "Biz 2015 - 
2016 yıllarında iki 
sıkıntılı yıl yaşadık 
ama 2017 yılında 
Türkiye güçlü bir tur
izm ülkesi 
olduğunun ispatını 
gösterdi ve hızlı bir 
geri dönüş yaptık. 
2017’de 37- 38 mil 
yon civarında misafir 
ağırladık. 2018 yılına 

başlarken de sezo
nun son derece iyi 
geçeceğini tahmin 
ediyorduk. Şu ana 
kadar oluşan rakam
lar, istatistikler 
aslında bunu 
doğrular nitelikte. 
Toplamda Türkiye 40 
milyon bandını 
aşacak, dolayısıyla 
da tarihi bir rekor 
kıracak" dedi.
TÜROFED Başkanı 
Osman Ayık, 2018 
turizm sezonuna 
ilişkin 
değerlendirmede 
bulundu. Tarihi 
rekorların ardı 
ardına açıklandığı 
sezonun çok iyi 
gittiğini aktaran 
Osman Ayık, 
"Türkiye 2018 yılını 
muhtemelen çift 
haneli bir büyümeyle 
gerçekleştirecek. Bu 
büyüme de yüzde

20’ler seviyesinde 
olacak. Bu belli 
giriş kapılarında 
farklı olabilir. 
Antalya’da, İstan
bul’da, İzmir’de farklı 
oranları görebiliriz 
ama toplamda 
Türkiye 40 milyon 
bandını aşacak. 
Dolayısıyla da tarihi 
bir rekor kıracak.
2014 yılındaki

rakamların da 
üstünde bir rakamı 
misafir sayısı olarak 
göreceğiz. 2017 
yılında bu geri 
dönüşümü yaparken 
yaklaşık 37- 38 mi
lyon civarında mis
afir ağırladık. Bunun 
karşılığında da 26 
milyar dolar 
civarında gelir elde 
ettik" dedi.

TURİST SAYISI 40 
MİLYONUN 
ÜZERİNDE 
BEKLENİYOR 
2018 yılında şu an 
itibariyle rakamların 
son derece iyi 
gittiğini vurgulayan 
Osman Ayık, "Bizi 
bir tarihi rekora 
doğru götürüyor. 
Bunun yansımalarını 
da hem misafir 
sayısında hem de 
gelir anlamında iyi 
bir yerde 
tamamlamayı umu 
yoruz. Muhtemelen 
misafir sayımız 40 
milyonun üzerinde 
gerçekleşecek. Gelir 
anlamında da 30 mil
yar dolar, belki 32 
milyar dolar se
viyesinde bir rakamı 
göreceğiz. Bu bizim 
arzu ettiğimiz seviye 
değil” diye konuştu.

HEDEF KİŞİ BAŞI 
1000 DOLARLIK 
HARCAMA
Bu yıl turistlerin kişi 
başı harcamasının 
680 ile 700 dolar 
arasında olduğunu 
vurgulayan 
TÜROFED Başkanı 
Ayık, şöyle dedi: 
"Önümüzdeki 
yıllarda yani 2019 ve 
2020 yıllarında gelir 
anlamında da 
iyileşmeyi sağlamak 
istiyoruz. 2020 
yılında ortalamadaki 
hedefimiz olan kişi 
başı harcamalarda 
1000 dolar seviye
sine ulaşmayı arzu 
ediyoruz. Böylece 
Türkiye tarihi 
yolculuğu olan 50 
milyar dolar turizm
den gelir elde etme 
hedefine emin 
adımlarla yürü 
yecektir."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 

E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polia Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 n

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (22e) S11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

■VI Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPDB- FERİBOT

KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53L 
i Kaymakamlık 

C.Savcılığı
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 
Eaklhlaar

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

I C.Savcı Yrd.
Emnlyat Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

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

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

n Pamukkale 
DENİZ UÇ Adi

•ıa oo as 513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

R Pagaaua A km la Seyahat
METRO
Aydın Turtam
Süzer Turtam
Kanberofilu-Eaadaf 
Anıtur
Kamil Koç

S-14 S3 S2
•13 20 77

S-12 0-1 63

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

524 85 86 DAĞITICILARİH 513 10 92
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habeş 
Mogaz

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

namcgıummuu. aıo ıo-»o
İŞ-KUR 513 7166

B 
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hsst.

517 34 00
513 23 20 BELEDİYE__________ Ergaz

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

Mor.Ssğ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81t TAKSİLER BUSKİ 51457 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

R K&rfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Msnsstır Tsksl

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51323 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

016 öö 7U 
, 514 17 00

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 7® 
013 30 33

________ 313 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İM İLK GONLOK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6202 

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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
Islikiai Cad? Bora Sok. No:5/A GEMllK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
VENOM 

11.30-14.00-16.20- 
18.45.-.21.00 
İSTANBUL 

MUHAFIZLARI 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

YİĞİT ^^ÎNŞAAT
1987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

REKLAMÜUK^^
GemlikKHrfez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel ı O 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com


DOĞANIN HÂZİNESİ

**^GÜNLÜK 300 TON 
«^YAĞLIKZEYTİNİŞLEME KAPASİTESİN

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE 
r^^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ıvınnıviHnH duluoi nin en bu tuk s www.kavSak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK:UmurbeyMh.YalovaYoluCd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKAiÜmurbeyMh.YalovaYoluCd.No:44.jGemlilc-BURSA 0224 J|
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. $ube2:0KSİJEN68JSTANBULYö6ü $ube3:0KSİJEN68JZMİRYÖNÜ ' ;| "T bJ tJ/F

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

22 Ekim 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Uta
MmimM
Manastır Bölgesin de eski has
tane binasının arka yolundan se 
yir halindeki özel araçı kullanan 
bayan sürücü Büşra T. direksiyon 
hakimiyetini kaybederek yoldan 
15 metre aşağıya uçtu. Syf2’de

19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı önünde yapılan törenle kutlandı.

Mılaı alilli immlı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ahmet Taner Kışlalı
Bundan 18 yıl önce 2000 yılında, Türk aydın 

lanma hareketinin öncülerinden, Kemalist dev 
rimci yazar, romancı, siyasetçi, akademisyen 
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, evinin önünde 
uğradığı bir bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Ocak 1993 günü, Araştırmacı yazar Uğur 
Mumcu da Ankara Karlı Sokaktaki, evinin 
önünde park ettiği aracına bindikten sonra, 
araca konan bombanın patlatılmasrsonucu, 
katledilmişti.

Kemalit devrimcilerin katilleri bulunamadı.
Devamı sayfa 4’de

A Hez: Dr.Ziya Kaya Hah. İstiklal Cd. No; 82/AGEMLIK 
A Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10® GENLİK

A • İDRAR TAHLİLÎ 
»KANTAHLİLİ - 
• RÖNTGEN

IV J »ULTRASON^| .1 »UCUZ MAMA
»KISIRLAŞTIRMA

’ HANVET »OPERASYONLAR
CLINIC ww.hanvetclinic.com 

hanvetclinicgemlik ©hanvetveterinerclinic . 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

SİGORTBCILIK

Tel: 0224 513 5152 GEMLİKerdogansaglik@hotmail.com

□ +905324143628
©•+902245122239

+90224512 22 38
+90 85030422 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO 

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

ISÂĞkIK

Muhtarlar Günü Türkiye’de olduğu gibi 
ilçemizde de törenlerle kutlandı.Geçtiğimiz 
yılarda kutlanmasına başlanan Muhtarlar 
Günü nedeniyle 19 Ekim günü Atatürk Anıtı 
önünde tören düzenlendi, ürkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Necmettin 
Şanlı, Muhtarların devletten beklediklerini 
maddeler halinde anlattı. Haberi sayfa 2’de

Sürücü Taner Dillioğlu, direksiyon 
hakimiyetini kaybedince, bariyerlere 

çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. 

MU Mt Mi 
yılınla Ma illi
Bursa Gemlik 
yolunda mey
dana gelen 
trafik kazasın 
da, kontrolden 
çıkarak bari 
yerlere çarpan 
otomobil sürü 
cüsü Taner 
Dillioğlu yaşa 
mini kaybetti. 
16ZC950 
plakalı otomo
bilin sürücüsü 
Taner Dillioğlu, 
olay yerinde 
hayatını kay
betti. Syf 2’de

http://www.kavSak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı önünde yapılan törenle kutlandı.

^Muhtarlar günü Kutlandı
Muhtarlar Günü 
Türkiye’de olduğu 
gibi ilçemizde de 
törenlerle kutlandı. 
Geçtiğimiz yılarda 
kutlanmasına 
başlanan Muhtarlar 
Günü nedeniyle 19 
Ekim günü Atatürk 
Anıtı önünde tören 
düzenlendi.
Kutlama törenine 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cügezli, Cumhur! 
yet Başsavcısı Ali 
Gülger, İlçe Jan
darma Komutanı 
Binbaşı Barış 
Bozkurt, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
CHP Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Sertaslan, 
Daire Müdürleri ve

Belediye meclis 
üyeleriyle muhtarlar 
katıldı. Saygı duru 
şu ve İstiklal Marşı 
nın okunmasından 
sonra günün 
anlamını belirten 
konuşmayı Türkiye 
Muhtarlar Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Necmettin 
Şanlı yaptı. Şanlı 
konuşmasında, 
Muhtarlar Gününün 
4 yılını kutlarken, bu 
günü muhtarlara 

hediye Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür 
etti. Muhtarlık kuru- 
munun OsmanlI’dan 
Cumhuriyete taşı 
nan ender kurum- 
lardan biri de oldu 
ğunu vurgulayan 
Şanlı, "Muhtarlar bir 
yandan mahalle ve 
köy sakinlerinin 
devlet kurumlan ile 
ilişkilerinde aracı 
bir rol oynarken, 
diğer yandan da

çağdaş kamu yöne
timi anlayışının en 
temel gereksinim
leri olan katılımcı 
lığının sağlanmasın 
da da önemli bir rol 
oynamaktadır. 
Hükümetimizce 
hazırlanan muhtar
lar günü genelgesin 
de muhtarlarımızın 
ihtiyaç ve karşı 
taştıkları sorunlara 
ait çözüm önerileri 
mizi ve muhtarlığın 
tarihsel bağlarını

koruyarak, gelece 
ğe ilişkin vizyon be
lirlenmesine yönelik 
çalışmaların yürütül 
mesi amaçlanmış 
tır" dedi.
Şanlı, Muhtarların 
devletten bekledik
lerini maddeler 
halinde anlattı.
Günün anlam ve 
öneminin belirten 
konuşmanın ardın 
dan bir öğrenci 
muhtarlığın önemini 
belirten şiir okudu.

Daha sonra muhtar
lar, Kaymakam Gür
büz Karakuş, Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz ve Cumhru- 
rit Başsavcısını 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Öte yandan, siyasi 
partiler ve sivil 
toplum kuruluş 
landa ilçemizdeki 
iki muhtarlar 
Derneğini ziyaret 
ederek, günlerini 
kutladılar.

Sürücü Taner Dillioğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedince, 
bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

MüillİIllIliliMiilli

Bursa Gemlik yolunda meydana gelen 
trafik kazasında, kontrolden çıkarak 
bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü 
Taner Dillioğlu yaşamını kaybetti. 
Kaza hafta sonunda Bursa Gemlik 
arasında Dürdane Mahallesi yakın 
lannda meydana geldi. 16 ZC 950
plakalı otomobilin sürücüsü Taner
Dillioğlu, Gemlik'ten Bursa istikametine giderken, direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki 
bariyerlere çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, İtfaiye ve polis 
ekiplerine bildirdi. Sürücü Dillioğlu, itfaiye ^kipleri tarafından 
sıkıştığı otomobilden kurtarmaya çahşırkeı, polis ekipleri de oto 
yolda güvenlik önlemi alarak trafiği s» akışını sağladı.
Yapılan çalışmalar sonucunda araçtan çıkartılarak sağlık ekiple 
rine teslim edilen Dillioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan ödemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Bursa 
Adli Tıp: orguna kaldırıldı.
Kazayla «rnizde üzüntüye neden oldu.

Manâstır da eski hastane arkasından giden bir özel aracı 
sollayan bayan sürücü az daha hayatını kaybedecekti.

15wtrtltnamnıonuııW
Dün sabah ilçemiz 
de ilginç bir kaza 
yaşandı.
Manastır Bölgesin 
de eski hastane 
binasının arka yo 
lundan seyir halin
deki özel araçı kul
lanan bayan sürücü 
Büşra T. direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek yoldan 15 
metre aşağıya uçtu. 
Bir apartmanın 
boşluğuna düşen 
özel araçtaki sürü 
cü bayan, çevre
deki vatandaşlar 
tarafından araç 
içinden çıkarıldı.
Kaza üzerine, 112 
Acil Ekibine haber 
verildi.
Olay yerine gelen 
112 Acil Ambulansı, 
yaralı sürücüyü 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı.
Tedavisi yapılan 
Büşra T. nin 
kazayı hafif atlattığı 
öğrenildi.
Olayla ilgili 
polis inceleme 
başlattı.
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leytiH tnplarteıı canından oltlu Bursa ılahil 12
İznik’te zeytin 
toplarken ağaçtan 
düşen Arif Kırkan 
(53), ağır yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
Kırkan, yaşamını 
yitirdi.
Kırsal Müşküle 
Mahallesi'ndeki 
zeytinliğe giden 
evli ve ı 
babası Arif Kırkan, 
dalına merdiven 
dayadığı ağaca 
çıkarak zeytin

topismâya başladı. kaybeden Kırkan
Zeytin toplarken yere düşerek
bir ara dengesini yaralandı.

Çevredekilerin 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
sevk edilen 
sağlık ekipleri 
ilk müdahalenin 
ardından 
yaralı çiftçiyi 
hastaneye kaldırıldı. 
Kırkan, yapılan 
tüm müdahaleye 
rağmen yaşamını 
yitirdi. Olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

ilde operasyon!

BiirsanahSHehirtacirierBjgözactırmıyor
Bursa'da narkotik 
polisi zehir tacirle 
fine göz açtırmıyor. 
Ekipler gelen 
her ihbarı değerlen 
dirirken, son yaptık 
lan operasyonda 3 
kişiyi daha gözaltına 
aldı.
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri kentte 
zehir ticareti yapan 
şahıslarla ilgili 
gelen bütün 
ihbarları değerlen 
diriyor. Ekipler son 
olarak madde 
bağımlısı oldukları 
tespit edilen 5 kişi 
nin ihbarından yola 
çıkarak 3 uyuştu 
ftıcü satıcısını daha

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen tarihi 
eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına 
alınan 27 kişiden 8'i tutuklandı. Alınan bil
giye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ekim'de İstan
bul, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırk 
lareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, 
Bursa, Aksaray ve Konya'da düzenlenen 
operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli 
nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye 
sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 
13'ü adli kontrol, 6'sı ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

gözaltına aldı. 
Narkotik polisi 
tarafından yapılan 
baskında E.T, Ö.U. 
ve Ç.K. uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
satma suçundan 
gözaltına alındı.

Şahısların ev, .araba 
ve işyerlerinde 
yapılan aramalarda 
120 gram metamfet- 
amin, 2 adet hassas 
terazi, uyuşturucu 
paketlemeye ve kul
lanmaya yarayan

aparat ile 
malzemeler ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan şahıslar em
niyetteki işlemle 
rinin ardından adli 
makamlara sevk 
edildi.

Barsam yangın naniği!
Bursa'da metruk bi
nada çıkan yangına 
vatandaşlar hor
tumla müdahale 
ederek itfaiye 
ekiplerine destek 
verdi.
Osmangazi ilçe 
sine bağlı Tabakha 
neler bölgesinde bu
lunan metruk bir bi
nada yangın çıktı. 
İddiaya göre, metruk 
binada bulunan atık 
ların alev alması 
üzerine çıkan yan

gın itfaiye ekipleri 
nin müdahalesiyle 
kısa süre de söndü 
rüldü. Evinin yanaca 
ğı korkusuna kapı 
lan bir kadın, balkon 
dan hortumla alev 
lere su sıkarak itfai 
ye ekiplerine yardım 
cı oldu. Polis ekip
leri yangın la alakalı 
tahkikat başlattı, 
öte yandan metruk 
binalarda çıkan 
yangınlar vatandaş 
lan korkutuyor

Isüsmarcı sapığa 
İyi hal indirimi!
Mustafakemalpaşa ilçesinde D.A. (13) adlı 
kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla 
tutuklu yargılanan Burak T. (18), 12 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın 
duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 10 yıla in
dirildi. D.A.'nın annesi G.A., iyi hal indirimi 
uygulanmasına tepki gösterdi.
Geçen Nisan ayında meydana gelen 
olayda, Burak T., ziyarete gittiği 
akrabasının kızı D.A.'ya, gece odasına girip 
boğazını sıkarak cinsel istismara kalkıştı. 
D.A.'nın çığlıklarına uyanan anne G.A., 
kızını son anda kurtardı. Ailenin polise 
şikayetiyle gözaltına alınan Burak T., 
mahkemece tutuklandı. Bursa 12'nci Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel 
istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma' suçlarından 32 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle yargılanan Burak T., son 
kez hakim önüne çıktı. D.A.'nın gelmediği 
duruşmada annesi G.A., Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık ve 
müşteki avukatları hazır bulundu.
Sanık avukatı Murat Taşdelen, "Müvekkilim 
olayı nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin 
savunmasını yapmıştır. Mağdurun babası 
ile annesinin evdeyken, böyle bir eylemi 
yapması söz konusu olamaz. En fazla 
sarkıntılık boyutunda dikate alınmalıdır" 
dedi. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan 
Burak T., avukatının savunmasına 
katıldığını söyleyerek tahliyesini talep etti.
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Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ahmet Taner Kışlalı
Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 

Prof. Dr. Bahriye Üçok. Prof. Dr. Muammer 
Aksoy, gazeteci Abdi İpekçi, Çetin Emeç, 
gazetemiz eski sorumlu Müdürü Avukat, 
yazar, Mehmet Cengiz Göral ve nice Kemalist 
devrimci, ülkesini seven aydınımızı kaybettik.

Türkiye zaman zaman kara günlerden 
geçiriyor.

Bazı gizli eller ülkeyi karıştırmak için 
seçilmiş kişileri katlediyorlar.

Ahmet Taner Kışlalı öldürülmeden birkaç 
gün öncesi, İstanbul’da yayınlanan Akit 
Gazetesi Ahmet Taner Kışlalı’nın fotoğrafının 
üzerine çarpı işareti koyarak yaptığı haberle 
kışkırtıcılık yapmıştı.

Kışlalı, “Kemalizm, geçmişin bekçiliği 
değil, geleceğin öncülüğüdür.” diyordu.

Ahmet Taner Kışlalı, “Atatürk’e Saldırma 
nın Dayanılmaz Hafifliği” kitabında şöyle di 
yordu: “Türkiye’de yaşayan ve kendisini 
toplumdan sorumlu hisseden herkesin, Ke
malizm, Laiklik ve Demokrasi bağlantısını iyi 
kurması gerektiğine inanıyorum.

Eğer, Türkiye'de birdin devleti kurmak 
istiyorsanız, Mustafa Kemal'e saldırmanız el
bette ki tutarlıdır.

Eğer, Türkiye'nin bir bölgesini ayırıp ırkçı 
bir devlet kurmak peşindeyseniz, Mustafa Ke
mal'e saldırmanın elbette tutarlı bir yanı 
vardır”

IT.elalı.

“Türkiye’nin demokrasiyle yönetilen ve 
çağı yakalama şansına sahip tek müslüman 
ülke oluşunda, laiklik ilkesini benimsemiş 
oluşunun rolü olmadığını söylemeye olanak 
var mıdır?" diyordu.

O ölmeden Cumhuriyet Gazetesindeki 
yazılarında ve kitaplarında Cumhuriyeti bekle 
yen tehlikeleri için hükümetleri uyarıyor, gerici 
akımlar, tarikat ve cemaat hareketlerine dikkat 
çekiyordu.

Ölümünden sonra yaşananlara baktığımız 
da O’nun ne kadar haklı olduğunu gördük.

Atatürk’e, o’nun silah arkadaşlarına, dev 
rimlerine, cumhuriyete, kurduğu tüm kurum- 
lara saldırılar hala devam ediyor.

15 Temmuz Fetö kalkışması öncesi Gülen 
Cemaatinin tehlikeli olduğunu, devleti ele geçi 
rip, din devleti kuracaklarını, bunun için sinsi 
sinsi çalıştıklarını birçok Atatürkçü yazar 
tehlikeye dikkat çekmişti.

Aldırış etmediler, müsibetten halkın azmi 
ve direnci karşısında kurtıdduk.

Bugün ise Lozan’a saldırıyorlar, Atatürk’e 
değil ama en yakın arkadaşı 2. Cumhurbaş 
kanı İsmet İnönü’ye saldırıyorlar.

Yetmiyor, 1933 yılında Atatürk döneminde 
okullarda okutulan Andımızı kaldırıyorlar, 
resmi kurumlardan T.C. harflerini siliyorlar.

Cumhuriyetin kurduğu tüm kurumlan ya 
satıyorlar, ya da yıkıyorlar.

Şimdi ise sırada İş Bankası’ndaki 
Atatürk’ün hisselerini, vasiyetini yok sayarak, 
CHP’nin kullanımına bıraktığı, Türk Dil ve 
Tarih Kurumuna verilecek payları Hâzineye 
devretmek istiyorlar.

Ahmet Taner Kışlalı’nın dediği gibi Ata 
türk’e saldırılar bitmiyor, bitmeyecek. Ama Ata 
türk’ü ve Atatürkçüleri yok edemeyecekler 
Bunlar mutlaka gidecekler, ama Atatürkçüler 
yine bu ' Han'ın ve Cumhuriyetin bekçisi ola
caklar. ____________

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Muhammet Usta, bombalı saldırı 
sonucu öldürülen eski Genel Başkanlarını andı.

“Ahmeı Taner Kışlalı giMler ölümsiizıliir
Atatürkçü Düşünce 
Derneği yönetim Ku
rulu Başkanı Muham
met Usta, yaptığı 
yazılı açıklamada 
bombalı suikast 
sonucu öldürülen 
eski Genel Başkanları 
Pof.Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı’nın “Atatürk 
Devrimi için, demok 
rasi ve özgürlükler 
İçin, Cumhuriyetin 
demokrasi ve özgür
lükler için, Cumhu 
riyetin temel nitelik
leri için yaşamını hiçe 
sayanlar ölümsüzdür. 
Yolumuzu aydınlatan 
ışıktır." dedi.
Usta şöyle konuştu: 
"Kemalizm, geçmişin 
bekçiliği değil, gele 
ceğin öncülüğüdür.” 
diyen Cumhuriyet 
Devrimcisi Prof. Dr. 
Ahmet Taner KIŞLA 
Ll, 21 Ekim 1999’da 
evinin önünde uğradı 
ğı bombalı suikast 
sonucu aramızdan 
alındı.
TÜRKİYENİN GELE 
CEĞİNİ ÖNCEDEN 
GÖRDÜ 
“Slogan Atatürkçülü 
ğüne karşıyım."

sözüyle, devrimci 
niteliğini açıkça 
sergileyen Prof.Dr. 
Ahmet Taner KIŞLA 
Ll, ülkemizin sürüklen 
diği noktayı çok önce 
den gördü. “Türk! 
ye’yi etnik kökenlere 
göre parçalamak 
isteyenlerin önündeki 
en büyük engel Ke
malizm... Birdin de
vleti kurmak isteyen 
lerin önündeki en bü 
yük engel Kema 
lizm... Yeni mandacı, 
numaracı Cumhu 
riyetçilerin önündeki 
en büyük engel gene 
Kemalizm...
Dolayısıyla, içeride ve 
dışarıda Atatürk düş 
man lığı yapanların 
gizli Türkiye düşmanı 
olduğu açık bir

gerçektir.” diyordu. 
Prof.Dr.Ahmet Taner 
Kışlalı, bütün yazı ve 
konuşmalannda per 
deyi aralamış, karan 
lık güçlerin açık ama 
cini ifşa etmiştir.
Atatürk, düşmanlı 
ğının boyutlarını ve 
geri sindeki zihniyeti, 
geniş kitlelere bıkıp 
usanmadan anlat 
mayı bir görev bilmiş 
tir. Binlerce öğrenci 
yetiştirmiş, yüzlerce 
makale yazmış, on
larca kitap yayımla 
mıştır. Karanlık 
güçler, işbirlikçiler, 
Türkiye düşmanları, 
laik cumhuriyet düş 
manian, üniter devlet 
düşmanları elbetteki 
Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı’dan rahatsızdı. 
Tıpkı Prof. Dr. Muam
mer Aksoy’dan, Doç. 
Dr. Bahriye Üçok’tan, 
Uğur Mumcu, Abdi 
İpekçi, Mehmet Cen
giz Göral’dan rahatsız 
oldukları gibi. Devle 
tin ve toplumun gözü 
önünde alçakça bir 
suikast sonucu katle 
dildi Prof. Dr. Ahmet 
Taner Kışlalı...

Cinayeti aydınlatılma 
dı. Aydınlatılmak İs
tenmedi. Fakat, fail
leri blzler, çok iyi bil 
mekteyiz. Ne demişti 
şair: “Biz halkız, yeni 
den doğarız ölümler 
de" Atatürk Devrimi 
için, demokrasi ve 
özgürlükler içir,, üum 
huriyetin temel nite
likleri İçin yaşamını 
hiçe sayanlar ölüm
süzdür. Yolumuzu 
aydınlatan ışıktır.
Prof.Dr. Muammer 
Aksoy şehit edildiğin 
de Genel Başkanımız 
dı. Doç.Dr. Bahriye 
Üçok kurucu üyemiz 
di. Prof.Dr. Ahmet Ta 
ner Kışlalı, önce Ge 
nel Başkan Yardım cı 
mız, sonrasında Ge 
nel Yönetim Kurulu 
üyem izdi. Cum huri 
yet Devrimi şehitleri 
miz Atatürkçü Düşün 
ce Derneği’nin varlık 
nedenidir. Tümü Ata 
türkçü Düşünce Der 
neğı ile yaşamakta 
dır. ölümlerle bizi yıl 
dıramaz, korkutamaz, 
sindiremezler. Binler, 
on binleriz, yüz bin
leriz, milyonlarız...”

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar Muhtarlar Derneği’nde yaptığı konuşmasında
muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Sertaslan/ Gemlik’i muhtarlarla yöneteceğiz"
CHP ilçe Başkanı 
Cemil Acar ve 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Sert 
aslan Muhtarlar 
Günü nedeniyle 
muhtarlar Dernek
lerini ziyaret etti. 
Ziyarette muhtarların 
demokrasinin direği 
olduğu vurgulanır 
ken, yerel yönetim
lerde muhtarlarla 
ortak çalışmanın 
önemine değinildi. 
CHP ilçe başkanı 
Cemil Acar yaptığı 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
"Muhtarlarımız 
demokrasinin temel 
taşıdır. Mahallesinin, 
sokağının her türlü 
sorununa hakimdir. 
Bizler Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak 
muhtarlanmıza her

KAYIP

zaman önem verdik, 
vermeye de devam 
edeceğiz. Muhtarlar 
gününüz kutlu 
olsun” 
Sosyal demokrat 
belediyecilik anlayı 
şında muhtarların 
önemini de vurgu
layan Acar, yerel 
seçimlerinin önemi 
ne de değindi. 
Sosyal demokrat 
belediyecilik anlayı

şında muhtarların 
öneminin de altını 
çizdi.
GEMLİK’I 
MUHTARLARLA 
YÖNETECEĞİZ 
Gemlik’teki muhtar 
ların her zaman 
halkın sorunlarına 
vaakıf olduğunu ve 
yönetimlerdeki 
payının büyük 
olduğunu ifade eden 
Sertaslan,

“Muhtarlarımız ma
hallesinin her türlü 
sorununu biliyor ve 
onlara hakim şu 
anda bir adaylık 
sürecimiz var. Allah 
nasip ederde Nisan 
başı göreve gelirsek, 
Belediyenin muhtar
larla beraber Gem
lik’i güzelleştirmek 
amacıyla ortak 
çalışmaları sürdü 
receğiz. Gemlik’e 
vizyon katacak pro
jelerimizle ve insan 
odaklı yönetim anla 
yışınla Gemlik’in ma 
kus kaderini yene 
cek ve Gemlik’i muh 
tartarımız, oda ve 
borsalanmızın görüş 
terini de ön plana 
çıkararak. Gemlik’i 
halkımızla yönetec 
eğ iz” diyerek söz
lerini tamamladı.

BEKO MARKA YAZAR KASA
100 TR RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

OSMAN DELİÇAY

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikspor basket
bol takımı Genç 
Erkekler katagori 
sinde sezonun ilk 
maçını deplasmanda 
Oksijen spor ile 
yaptı. Maça Kaptan 
Umut TOKGÖZ, 
U.Eray SÜMER, 
Enes ŞEN, Ömer 
ELMAS YS Jğur 
YILMAZ beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyodu 
karşılıklı atılan 
basketler ile 16-15 
geride tamamladı. 
İkinci periyoda hızlı 
hücumlar ve etkili 
savunma ile başla 
yan Gemlikspor, 
attığı basketler ile 
önce öne geçti, 
sonra farkı açarak ilk 
yarıyı 29-36 önde 
tamamladı. Üçüncü 
periyotta rakibin 
savunması karşısın 
da sayı bulmakta 
zorlanan temsilcimiz 
farkın kapanmasını 
engelleyemedi ve 
final periyoduna 45- 
48 Gemlikspor önde 
girdi. Son periyotta 
tecrübesini sahaya 
yansıtan taraf Gem
likspor oldu ve iyi 
savunma yaparak 
rakibinin kolay sayı 
bulmasına izin ver
medi ve bulduğu 
sayılar ile de farkı da 
açarak maçı 56-72 
kazanmasını bildi. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Umut TOKGÖZ,

U.Eray SÜMER, 
Enes ŞEN, Ömer 
ELMAS, Uğur 
¥11 MAZ- Mehmet 
K.ERSÖZ, İzzet 
KURT. Emre TURAN, 
Ali GÜLENÇ, Onur 
M.GÜREL,Çetin 
AKIN ve Emre 
TURAN.

Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbrahim 
TOKGÖZ, "2016- 
2019 Basketbol Se
zonunda A takım, 
Genç Takım, Yıldız 
Takım, Küçük Takım, 
U12 Minik ve U11 
Minik Takım olmak 

üzere 6 Katagoride 
takımımız var.
Yaklaşık 90 sporcu 
ile Gemlik'imizi en 
iyi şekilde temsil 
etmek için dört aydır 
sezona hazırlan/ 
yoruz. İlk maçımızı 
oynadık ve güzel bir 
oyun ile, dostça, 
sportmence ve fair 
play ruhuyla maçı 
tamamladık vv bu 
duruş benim için 
kazanmaktan çok 
daha önemlidir. 
İlçemizi bu duygular 
içerisinde 26 yıldır 
temsil ediyoruz* 56 
yılda yüzlerce gali
biyet aldık ve yüz 

terce de yenilgi 
aldık. Asıl olan bu 
fair play duygulan 
içerisinde 26yıldır 
her kulüp tarafından 
saygı ve sevgi 
görmemdir. Hem 
ilçem adına hem de 
oyuncularım adına 
bu duygular doğrul 
tuşunda maçlarımıza 
devam edeceğiz. 
Bazı branşlarda hiç 
gaııbİyevâiSIUSdığım 
sezonlar olduğu gibi, 
hiç yenilmeden final 
gurubuna kaldığım 
sezonlarımda oldu. 
Ama neticede bütün 
sezonlarda rakibine 
saygı ve sportmen 

ligini gösteren, cen
tilmence mücadele 
eden Aslan gibi 
oyuncular Yetiştir 
di m ve Gemlik'imizi 
en iyi şekilde temsil 
ettim Ve etmeye de 
devam ediyorum. 
Gemlik gençliğine 
hizmet etmek Ve 
onları sahalara 
çıkartarak takım 
sporu He bütünleş 
tirmek bana mutlu
luk veriyors 
Geleceğimiz olan 
çocuklarımızın spor 
salönlannda aktif 
olarak takırti halinde 
maçlar yapmalan 
kötü Alışkanlıkla 

nndan kurtulmaları 
na vesile olacaktır. 
Bu uğurda bu yıl 
bana destek olan 
gönüllü velilerimize 
ve özellikle de 
desteğini esirge
meyen PALME D'OR 
DONDURMALARI 
sahibi sayın Adnan 
OSMANOĞLU ve 
çocuklarına hem 
gençler adına hem 
de kulübüm ve 
şahsım adına minnet 
tanm. Geçen yıl 
olduğu gibi deste 
ğini esirgemeyen 
ÇAKMAK 
KOLEJ sahibi 
Seçil & Murat ÇAK
MAK çiftine de 
teşekkür 
lerimlzi sunuyoruz. 
Aynca Gemlik'li olan 
ve şu anda Bursa'da 
görevli olmasına 
rağmen, antrenörlük 
konusunda bana 
destek olan sayın 
CEM EFE hocama da 
kuı'üûû'nı ve şuhtum 
adına teşekkür 
ediyorum. Bu zor 
günlerimde en ufak 
destek bile bizlere 
hem moral hem de 
motivasyon 
sağlaması açı 
smdan çok önem 
arz etmektedir. 
Gönüllü destekçi
lerin artması ve 
bütün gençlerimizin 
spor yapması 
dileğiyle herkesi 
sevgi ve saygıyla 
Selamlıyorum" dedi.

B u rsa'tan Kalın huaı m»a w Bt sta ele cfta ma!
Bursa'nın İznik 
ilçesinden 29 bisik
letçi 29 Ekim Cumhu 
riyet Bayramı'nın 
yıldönümünde 5 
günlük bir maratonla 
Ankara'ya pedal 
sürecek. Grup 24 
Ekim'de İznik eski 
belediye binası 
önünden hareket 
ederek Bilecik, 
Eskişehir güzerga 
hım takiben Anıtka 
bir ve Beştepe'ye 
gidecek.
Grup adına konuşan 
Serdar Aydın, 
'1075'ten 2018'e, İlk

başkentten son 
başkente, İznik'ten 
Ankara'ya Cumhuri 
yet'imiz için pedallı 
yoruz, sağlığımızı 
koruyoruz" sloganı 
ile yola çıktıklarını 
belirterek, ”5 gün 
pedal çevireceğiz. 
400 kilometrelik bir 
etabı kat edeceğiz. 
İlk durağımız 
Anıtkabir, sonra 
sında Cumhurbaş 
kanımızı Beştepe 
Külliyesi'nde ziyaret 
edeceğiz. İznik'ten 
Anadolu Selçuklu 
Devleti ve Türk

Bayrağı'nın İznik çln- motifini Başkan ğız. Amacımız 
İsi üzerine işlenmiş Erdoğan'a sunaca sağlıklı nesillerin

yetişmesi. Proje 
mizin sloganı da 
sağlıklı yaşam için 
bisiklet kullanı 
mına dikkat çekmek. 
İznik'! Türkiye ve 
dünyaya tanıtmak 
istiyoiu'?. 4 mede 
niyete başkentlik 
yapmış eşsiz güzel
liklerle ve tarihi eser
lerle dolu beldemizin 
Unesco Dünya Miras 
listesine alınması 
için de hem 
Büyükşehir hem 
İznik Belediyemiz 
güzel çalışmalar 
yapıyor" dedi
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Uludağ UniMersitesi'naen ’M-OE hileziği'
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin AR* 
GE yapan sektör
lerin personel 
ihtiyacını karşılama 
ya yönelik olarak üç 
yıl önce başlattığı 
"AR-GE personeli 
yetiştirme program 
lan" genişleyerek 
sürüyor, 
ilk yıl sadece 
savunma sanayii 
alanında AR-GE 
personeli yetiştiren 
üniversite, sektörler

den gelen talepler 
üzerine otomotiv, 
gıda, tekstil, makine, 
mimarlık-tasarım 
konularında da 
AR-GE eğitimi 
vermeye başladı» 
Rektör Prof» Dr. 
Yusuf Ulcay, Bursa 
Uludağ Üniversite
si'nin YÖK 
tarafından 16 
araştırma üniver
sitesinden biri 
olarak belirlendiğini 
hatırlatarak, bu

çerçevede üniver» birliğine daha fazla
site-sanayi İŞ katkı köyrriâk için

çalıştıklarını ve AR- 
GE personeli ihtiyacı 
olan sanayiye Vasıflı 
eleman yetiştirdik 
lerini söyledi.
Ulcay, bu program
larla öğrencilerin 
meslekî sağlarken 
aynı zamanda ARGE 
faaliyetleri için de 
yetiştirdiklerini 
kaydetti.
Kariyer UygülartİS 
ve Araştırma 
Merkezi (KARMER) 
tarafından organize

edilen Ak-05 .oer" 
söneli yetiştirme 
programına, mezun 
durumundaki son 
sınıf öğrencileriyle 
ders aşamasındaki 
yüksek lisans 
öğrencileri 
başvurabiliyor. 
Öğrenciler normal 
ders programlarını 
engellemeyecek 
şekilde hafta sonları 
olrriâk Ü&efĞ töpj'SHl 
150 saatücretsiz 
eğitim alıyor.

Konut satışlarında Bursa limtıi zorladıl
Türkiye genelinde 
eylül ayında 127 bin 
327 konut satışı 
gerçekleştirildi.
Eylülde satılan konut 
sayısı bir önceki aya 
göre yüzde 21 ar
tarken, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 9,2 geriledi. 
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), eylül 
ayına ilişkin konut 
satış istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, ülke 
genelinde eylülde 
satılan konut sayısı, 
bir önceki aya göre 
yüzde 21 arttı.
Satılan konut sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre ise yüzde 
9,2 düşüş göste 
rerek, 127 bin 327 
olarak gerçekleşti. 
Konut satışlarında 
İstanbul 20 bin 216 
konutla ilk sırada 
(yüzde 15,9) yer aldı. 
İstanbul'u 11 bin 368 
konut satışıyla

(yüzde 8,9) Ankara, 6 
bin 207 konut 
satışıyla (yüzde 4,9) 
İzmir izledi. En az 
satış olari ise 13 
kehütlâ Hakkari, 15 
konutla Ardahan ve 
71 konutla Bayburt 
olarak kayıtlara 
geçti.

- ipotekli konut 
satışları

Bu dönemde ipotekli 
konut satışlârı 
geçen yılın ayni 
ayına göre yüzde 
72 azalarak 11 bin 
330'3 geriledi. 
Toplam konut 
satışları İçinde 
ipotekli satışların 
payı yüzde 8,9 
olarak belirlörîtii. 
ipotekli satışlarda İs
tanbul bin 863 kShut 
ye yü»S& 16,4 payla 
İlk sırada yer aldı. 
Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satış payının

en yüksek 
gerçekleştiği il 
yüzde 18,1 ile — 
Artvin öltiU» 
Diğer konüt satışları 
eylülde, yıüik bazda 
yüzde 16,3 aHarak 
115 bin 997 kilâİrâk 
belirlendi. Bu kate
goride de İstanbul 18 
bin 353 konut satışı 
ve yüzde 15,8 payla 
ilk sırada yer buldu. 
İstanbul'daki toplam 
konut satışları içinde 
diğer satışların payı 

yüzde 90,8 olarak 
tespit ed’îdi. Ankara 
İÖ bin 2^1 diğer 
koriüt satışıyla ikinci 
sırada bulunurken, 
bu ili 5 bin 516 konut 
satışıyla İzmir izledi. 
Diğer konut satışının 
en az olduğu il 13 
konutla Hakkari 
olarak tespit edildi. 
- 60 bin 219 konut ilk 
defa satıldı
İlk defa satılan konut 
Sayısı eylülde, geçen 
yılın aynı ayına göre 

yüzde 14 düşüşle 60 
bin 219'a geriledi. 
Toplam konut 
satışları içinde ilk 
satışın payı yüzde 
47,3 oldu. İlk 
satışlarda İstanbul 9 
bin 501 konutla en 
yüksek payi (yüzde 
15,8) aldı. İstanbul'u 
4 bin 150 konut 
satışıyla Ankara, 2 
bin 786 konut 
satışıyla İzmir 
takip etti.
Iklhci el konut 
satışları eylülde 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 4,5 düşüş 
göstererek 67 bin 
108 olarak 
gerçekleşti.
İstanbul 10 bin 715 
konut satışı ve 
yüzde 16 payla bu 
alanda da ilk sırada 
yer aldı. İstanbul'
daki toplam konut 
satışları içinde ikinci 
el satışların payı 
yüzde 53 oldu. İstan

bul'u 7 bin 218 konut 
satışıyla Ankara, 3 
bin 599 satışla da 
Antalya takip etti. 
- Yabancılara 5 bin 
615 konut satıldı 
Yabancılara yapılan 
konut satışları, 
eylülde geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 151,1 artarak 
5 bin 615 oldu.
Bu alanda ilk sırada 
bin 799 konut 
satışıyla İstanbul bu
lunurken, bu ili bin 
38 satışla Antalya, 
424 satışla Bursa, 
386 satışla Ankara 
ve 333 satışla 
Yalova izledi.
Eylül ayında Irak 
vatandaşları 
Türkiye'den bin 351 
konut satın aldı. Bu 
ayda Iran 
vatandaşları 538, 
Kuveyt vatandaşları 
360, Suudi Arabistan 
vatandaşları 312, Al
manya vatandaşları 
299 konut edindi.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

053S 31818 00

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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İstihdamda oteller rekor kırdı
Turizm sektörünün 
rekorlar yılı 2018'de, 
oteller de istih
damda rekora imza 
attı. Temmuz ayında 
2016'da yüzde 18.4 
daralan, 2017'de ise 
yüzde 12.6 topar
lanan istihdam, 
2018'in yedinci ayın 
da, yüzde 13.2 daha 
yükseldi. Konakla 
ma sektörün de 
çalışanların sayısı

2018'de 2015 yılı 
rekorunu geçti. 
Akdeniz Turistik 
Otelciler ve İşletme 
çiler Birliği (AK 
TOB), Turizmdata 
bank'ın SGK veri
lerinden derlediği 
turizm sektöründeki 
istihdam rakamları 
nı açıkladı. Buna 
göre, 2018'in tem
muz ayında istih
dam oranı yüzde

13.2 oranında yük
seldi. Kriz ortamının 
yaşandığı 2016'da 
yüzde 20, yüksek 
sezon döneminde

de yüzde 25'ten 
fazla oranlarda 
gerileyen otel 
istihdamı, bu yıl 
temmuz ayında 398

bin kişiyi geçti. 
2018'in temmuz ayı, 
otel istihdamında, 
383 bin kişiyle rekor 
yılı olan 2015 yılının 
temmuz ayını da 
geride bırakmış 
oldu. Temmuz 
ayında, seyahat 
acentesi ve tur ope 
ratörleri istihdamı 
yüzde 11, havayolu 
istihdamı yüzde 6,5 
yükseliş gösterdi.

Yiyecek içecek 
alanındaki büyüme 
oranı da yüzde 6,8 
oldu. Toplam turizm 
istihdamı ise geçen 
seneye göre yüzde 
9.6 oranında artış 
gösterdi. Geçen yıl 
1 milyon 96 bin kişi 
olan turizm sek
töründe çalışan 
sayısı, bu yıl 1 mil 
yon 202 bin 355 
kişiye yükseldi.

Hıı marltalasma te desiinasyon eksiği var"
İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi 
Sarayı Genel Müdürü 
Handan Boyce, 
Bursa'nın turizm 
potansiyelinin yük
sek olduğunu, ancak 
örgütlü ve profesyo , 
nel bir şekilde 
yapılamayan marka 
laşma ve destinas 
yon eksikliği bulun 
duğunu ifade etti. 
Netvvork Fuarcılık ile 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nce Bursa 
Valiliği, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve turizme 
yönelik sivil toplum 
kuruluşlarının 
katkısıyla düzenle
nen '3'üncü Bursa 
Turizm Zirvesi'nin 
ikinci gününde 
düzenlenen 'Marka

Kent Olma Yolunda 
Bursa* konu 
başlığındaki pa 
nelde, Bursa'nın 
turizm potansiyeli ve 
marka bir şehir 
olması adına yapıla 
bilecekler masaya 
yatırıldı. Gazeteci 
yazar Ahmet Emin 
Yılmaz'ın moderatör 
lüğünde gerçekleşen 
panele; AK Parti 
Bursa Milletvekili Dr. 
Mustafa Esgin, İstan
bul Lütfi Kırdar Kong 
re ve Sergi Sarayı 
Genel Müdürü Han
dan Boyce, Uludağ 
Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 
İşletme A.B.D Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Çağatan Taşkın 
konuşmacı olarak 
katıldı. Konuşma 
cılar Bursa'nın mev

cut turizm potan
siyeli hakkında ve 
nasıl marka kent 
olabileceği konu 
sunda görüşlerini 
aktardılar.
AK Parti Bursa Mil
letvekili Dr. Mustafa

Esgin, kentin tur
izmde hak ettiği yere 
gelmesi için birlikte 
hareket etmenin 
önemine değindi. 
Esgin şunları söyle 
di: "Bursa'da kış 
turizmi, doğa tur

izmi, tarih turizmi, 
inanç turizmi, 
medikal turizmi, 
sağlık turizmi ve ter
mal turizminden 
bahsedebiliyoruz. 
Dünyada bu kadar 
fazla özelliği

barındıran şehirler 
çok az. Bursa'nın 
kendine özel bir 
ruhu var. Bursa 
anlamda şehrimiz 
dünyadaki benzer 
örneklerinden eksiği 
yok, fazlası çok."
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Öğrencilere 60 bin 
liraeğilimdesteği 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, gele 
neksel hale getirdiği eğitim desteğine, 
bu yıl da devam etti. Öğrencilere veri 
len giyim desteği 40 bin lira Odalar ve 
Borsalar Birliği’nden, 20 bin lira ise 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafın 
dan karşılanarak sağlandı. 4’de

Bursa Hakimiyet Gazetesine konuşan Belediye Başkanı ulaşım sorunundan yakındı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yılmaz’/ çıldırtan 
Gemlik’in ulaşım sorunu

Belediye Başkanları, Bursa basınında ve 
televizyon kanallarının sık sık program 
konuğu olurlar.

Bu programlara Başkanların davet edilmesi 
nin bir nedeni ise, mali yapılannı güçlendir 
mektir.

Belediye başkanları ile yapılan söyleşilerin 
bir bedeli var.

O bedel ödenerek, yani başkanlar milletin 
parasıyla televizyonlarda güya kentlerini 
tanıtırken kendi reklamlarını yaparak, yeniden 
başkanlık için hazırlık yaparlar. Devamı 4’de

Bursa’da yayınlanan Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nin yazarlarla konuşmacıları 
buluşturduğu “Medya buluşması” progra 
minin konuğu olan Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, ulaşımda hizmet 
kalitesinin düşüklüğünün vatandaşlarının 
büyük tepkisine neden olduğunu be
lirterek, “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek 
tepki gösterdi. Yılmaz, “Gemlik halkından 
bu konu da özür diliyorum. Çözemediğim 
tek sorun bu'Bugüne kadar 'Kol kırılır yen 
içinde kalır' anlayışı ile sorunu dile ge
tirmedik, ancak bıçak kemiğe de yandığı 
için konuşuyorum” dedi. Devamı 2’de

GTSO yöneticileri
Enllasyonla Mücadele 
Kampanyasına katılan 

işyerlerini geziyor

Türkiye genelinde uygulamaya konulan 
Enflasyonla Mücadele Programı çerçeve 
sinde başlatılan “% 10 İNDİRİM KAMPAN 
YASI” kapsamında Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneticileri, üyeleri ziyaret 
ederek, kampanyaya katılımlarından dola 
yı teşekkür ettiler. Haberi sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT3CILIK
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Bursa Hakimiyet Gazetesine konuşan Belediye Başkanı ulaşım sorunundan yakındı

Yılmaz, Gemlik halkından özür diledi
Bursa’da yayınla 
nan Bursa Hakimi 
yet Gazetesi’nin 
yazarlarla konuş 
macıları buluştur 
dugu “Medya 
buluşması” progra 
minin konuğu olan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ulaşımda 
hizmet kalitesinin 
düşüklüğünün 
vatandaşlarının 
büyük tepkisine 
neden olduğunu 
belirterek, “Bıçak 
kemiğe dayandı" 
diyerek tepki 
gösterdi.
Sönmez Holdinge 
ait Bursa yolundaki 
Baia Hotel de 
düzenlenen “Sön
mez Medya Buluş 
ması" konuğu ola 
rak programa katı 
lan Gemlik Belediye 
Başkanı, gazete 
yazarlarının

sorularını yanıtlar 
ken, “Gemlik'te de 
ulaşım birinci dere
cede vatandaşların 
şikayet konusu ol
maya devam ediyor. 
Hizmet kalitesinin 
düşüklüğü ise tep
kilere neden olu 
yor. "şeklinde 
konuştu.
Yılmaz, “Gemlik 
halkından bu konu 
da özür diliyorum. 
Çözemediğim tek 
sorun bu' Bugüne 
kadar 'Kol kırılır yen 

içinde kalır' anlayışı 
ile sorunu dile ge
tirmedik, ancak 
bıçak kemiğe da 
yandığı için konu 
şuyorum” dedi.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, anne ve 
babasının ile çocuk 
larının Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
oturduğunu ve 
inerken ailesinin 
otobüslerde halktan 
Yılmaz'ın anne ve 
babası, şehir içi 
otobüslerin yoğun 

olarak kullanıldığını 
ailesinin her oto
büse bindiğinde 
vatandaşın kimi 
zaman da hakaret 
noktasına varan 
sitemlerine maruz 
kaldığını söyledi. 
Yılmaz, “Konuyu 
defalarca başta 
genel müdürleri 
olmak üzere Buru 
laş yetkililerine ilet
memize rağmen 
hiçbir iyileştirme 
olmadı. ” şeklinde 
konuştu.

Yılmaz, bu konuda 
şunları söyledi: 
“Artık gerçekten 
bıçak kemiğe 
dayanmış durumda. 
Biz de insanız. 
İnsanımıza zorluk 
çıkarmaya eziyet et
meye değil hizmet 
etmeye geldik. Şu 
işi yapamayan ister 
genel müdür olsun, 
ister alt birim olsun 
artık onlar da kendi
lerine çeki düzen 
vermeli, yapmayan 
da ben yapamı 
yorum daha iyi ya 
pan varsa buyursun 
yapsın diyebilmeli” 
Yılmaz'ın bu sitem 
ve eleştirileri 
bakalım ne karşılık 
bulacak ve Gem- 
lik'in ulaşımda yaşa 
dığı sorunlar çözüle 
bilecek mi?” dedi.

ADAY OLACAK 
AK Parti'nin aday 

belirleme için an
ketlere başladığını 
anlatan Yılmaz, 
hizmet ve anket 
sonuçlarına göre 
genel merkezin 
yapacağı değerlen 
dirmeyi bekliyor; 
'Büyüklerimiz bu işi 
yap derlerse, yapa 
rız. Tamam derlerse 
mesleğimiz olan 
avukatlığa döneriz.' 
'Eğer yeterli bulmaz 
larsa, bize düşen 
adeta kendimiz 
başkan adayı 
gösterilmişiz gibi 
çalışmak. Bu 
görevler bize verilir 
ken iyi bizden alınıp 
başkasına verilir 
ken kötü olamaz' 
diyen Yılmaz'ın 
gönlünde yatan, 5 
yıl daha Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
görevini sürdür 
mek.” şeklinde 
konuştu

Tiyatro gelirleriyle burs verilen öğrencilere katkı sağlanacak

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından, yüksek öğrenim öğrencile 
rine burs amacıyla düzenlenen “Buyur Burdan Kaç” adlı oyun 
“Sevtekin Fikir ve Sanat Merkezi” oyuncuları tarafından sahne
lendi.
Manastırda bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’de sahneye 
konan oyunu Sezer Soykök yazdı, Serdar Sevtekin yönetti. 
Oyunda İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Zeynep Buse Kale, Cemal 
Gönen ve Fatih Ayhan rol aldılar.
ADD yöneticileri ve seçkin bir izleyici kitlesince izlenen oyun 
ayakta alkışlandı. Oyunda iki mahkûmun cezaevinden kaçmaları 
ile gelişen olaylar mizahi bir dille anlatıldı.
İki kafadar mahkûmun özgürlük için kazein tünel iki genç kızın 
evine çıkar. Peşlerinde belalıları polis şefi ue vardır. Yanlışlıkla ev
lerine girdikleri genç kızlarında masum olduğu söylenemez. Genç 
kızlar da zengin olmak için banka so. mayı planlamaktadırlar. Tam 
kurtuldu < derken daha büyük bir karmaşanın içine düşen kafadar
lar, polis ;efinin de eve gelmesiyle ne yapacaklarını şaşırırlar. 
Herkes» »iı birinden kurtulmaya çalıştığı komedi böylece başla 
mış olu Tyun gelirlerinden öğrencilere burs katkısı sağlanacak.

BTSOvöneiicileriEnlIaşTOnlaHiicaılele 
KamoaBiasına laiılan işyerlerini geziyor
AKP hükümeti 
tarafından 
Türkiye genelinde 
uygulamaya 
konulan Enflas 
yonla Mücadele 
Programı çerçeve 
sinde başlatılan 
“% 10 İNDİRİM 
KAMPANYASI” 
kapsamında Gem
lik Ticaret ve Sana 
yi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Yönetim Kurulu 
Sayman üye 
Şefik Yılmaz, 
Meclis Başkanı 
Haşan Yıldırım ve 
Kalite ve Akredita- 
syon Sorumlusu 
Pınar Akın üyeleri 
ziyaret ederek, 
kampan yaya 
katılımla rından 
dolayı teşekkür 
ettiler.
Kampanyaya;
•ECS Dayanıklı 
Tüketim Malları 
Ith.lhr. San. Ve 
TİC.A.Ş., 
•Solaksubaşı Oto
motiv Gıda 
San.Tic.Ltd.Şti.,

•Beyaz Ev Halı Mo
bilya Tekstil 
Ltd.Şti., 
•Hüseyin Başaran 
San.Tic.Ltd.Şti., 
•YTŞ Mobilya 
TİC.A.Ş.
•Rifat Minare Kon
serve Fabrikası 
•AKON Mühendislik 
Akın Adacan

•Elba Danışmanlık 
San.Tic.Ltd.Şti.
•Tuğra İnşaat 
•Dinçmur 
Ltd.Şti. destek 
vermişlerdi. 
Oda yönetimi bu 
kuruluşları zaman 
içinde ziyaret ede 
rek teşekkür 
edecekler.
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Uırsulüı «e ııyusnırııcn çetesi crttriilıli
Bursa'da 11 kişilik 
hırsızlık ve uyuşturu 
cu çetesi çökertildi. 
Alınan bilgilere 
göre İl Emniyet 
Müdürlüğü Yıldırım 
Suç önleme ve 
Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından merkez 
Yıldırım ilçesi Duaçı 
narı Mahallesi'nde 
yapılan asayiş 
uygulamasında geç 
saatlerde açık olan 
bir iş yerinin 
önünde çalıntı 
motosiklet 
bulundu.
Şüpheliler R.S, E.Ü, 
O.S, M.O, A.D, M.A, 
İ.K, M.K, G.K, T.D. ve 
M.D'nin bulunduğu

Yunus timleri kaza geçirdi
Bursa'da Yunus 
timleri ticari taksiyle 
çarpıştı. Taksici 
sürücüsü ile 2 polis 
memurunun yaralan 
dığı kazada ortalık 
savaş alanına 
döndü.
Kaza Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü Cad
desi üzerinde mey
dana geldi. Kükürtlü 
Caddesi üzerinden 
Çekirge Mahallesi 
istikametine giden 
16 A 4886 plakalı 
motosikletli polis 
ekibi, taksi 
durağından geri geri 
çıkmaya çalışan 16 
T 0360 plakalı ticari 
taksi ile çarpıştı. 
Kazada polis 
memurları Hayrettin 
Yılmaz ile Sezer

Suriyeli esnafa 
hırsızlık şoku

iş yerinde arama 
yapan ekipler, 
çeşitli miktarlarda 
uyuşturucu madde, 
telsiz ve hassas 
terazi ile 3 ruhsatsız

Bektaş ve taksi 
şoförü Sıtkı Dağ 
yaralandı.
Kazadan sonra 
Kükürtlü Caddesi iki 
taraflı trafiğe 
kapatılırken ortalık 

tabanca, 3 şarjör 
ve 25 mermi ele 
geçirdi. Hırsızlık ve 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak 
suçundan gözaltına 

savaş alanına 
döndü. Yaralı polis 
memurlarına ilk mü
dahaleyi yine polis 
arkadaşları yaptı. 
Olay yerine çok 
sayıda polis ve

alınan 11 şüpheli, 
emniyetteki işlemle 
rinin ardından 
çıkarıldıklar ı nö 
betçi mahkemece 
tutuklandı.

sağlık ekibi intikal 
etti. Yaralılar ambu
lanslarla en yakın 
hastanelere kaldın 
lirken 3 yaralının da 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi.

Bursa'da bir telefoncuya giren hırsız, 
dükkan sahibi Suriye uyruklu şahsa ait 
cep telefonunu çalarken güvenlik 
kameralarına yakalandı. Esnafı oyalayarak 
cep telefonu çalan hırsız, telefonu 
çantasına koyarak iş yerinden çıktı 
Olay, Osmangazi'ye bağlı Çarşamba böl
gesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, cep telefonu mağazasına gelen 
hırsız, tezgahta bulunan iş yeri sahibi 
Suriye uyruklu O.M.'den bazı isteklerde 
bulundu. Suriyeli dükkan sahibi 
müşterisinin istediklerini karşılamak için 
uzaklaşırken, bunu fırsat bilen kadın, 
masada bulunan telefonu üstüne 
çantasını koyarak sakladı. Daha sonra 
aldığı malzemelerin parasını vermek için 
çantasından para çıkarırken çaldığı tele
fonu çantasına koyan kadın iş yerinden 
çıktı. Yaşanan hırsızlık ise güvenlik 
kameraları tarafından saniye saniye 
kaydedildi.
Telefonunu bulamayan O.M. hemen iş 
yerinin güvenlik kameralarını açtı. O.M, 
kadın müşterinin telefonunu çaldığını 
görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen ekipler telefon hırsızını 
bulmak için soruşturma başlattı.

MWI ABONE OLDUNUZ MU?

Kaymakamlık binasında yangın korkuttu
Bursa'da Nilüfer 
Kaymakamlığında 
çıkan yangın 
korkuttu. Kısa 
sürede yangın 
söndürülür ken, 
dumanların 
içeriye yayılması 
üzerine çalışanlar 
tahliye edildi.
Yangın, Nilüfer 
İlçe Kaymakam 
hğı'nda meyda

na geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, öğle molasın 
da kazan dairesin
deki elektrik konta 
ğından yangın çıktı. 
Dumanlar kısa süre 
de içeriye yayılırken, 
olay yerine itfaiye 
ve polis ekipleri 
sevk edildi. Mola 
sebebiyle içeride 
bulunan az kişi,

panik havasında 
kayma kamlığı 
boşalttı. Kısa bir 
süre sonra olay ye 
rine gelen itfaiye 
ekipleri, yangını 
büyümeden kontrol 
altına aldı. Kazan 
dairesinde küçük 
çaplı hasar meydana 
geldi. Yangınla 
alakalı tahkikat 
başlatıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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JOBB ve Gemlik Ticaret Odası muhtaç öğrencilere desteğe devam ediyor

Öğrencilere 60 İlin lira emlim flesleii
Yılmaz’ı çıldırtan 

GemHk’in ulaşım sorunu
Belediye Başkanlarının televizyon 

kanallarında programları çıkmasının 
bedeli her program için 5 bin liradan 
aşağı değildir.

Bu paralar kendi ceplerinden çıkma 
dığı için, başkanlar televizyon televiz 
yon dolaşırlar.

Gemlik Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz da sık sıktelevizyon kanallarını 
dolaşan başkanlar arasındadır.

Geçtiğimiz günlerde Sönmez Holdin 
ge bağlı Baia Hotel de "Sönmez Medya 
Buluşması” programında Bursa Hakimi 
yet yazarlarının sorularını yanıtlarken, 
GemHk’in ulaşım sorununu konusunda 
içini döktü.

Yılmaz’a göre, AKP’li Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan 
BURULAŞ’tan şikayetleri olduğunu 
söyledi.

Bugüne kadar "Kol kırılır, yen içinde 
kalır” diyerek hep sustuğunu söyleyen 
Yılmaz, Gemlik şehir için ve şehirler ara 
sı ulaşım konusunda şirketlerin çoklu 
ğundan yakındı.

Yılmaz, anne ve babası ve çocuk 
larının oturduğu Cumhuriyet Mahalle 
sı'nden kente mertten, ötertüet'errte 
vatandaşlardan büyük tepkiler aldıkla 
rını söylemesi ilginç değil mi?
Bu kenti başkaları mı yönetiyor?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 
AKP’li Meclis üyelerinin sayısı tüm 
mdna'ıetetpartfıennĞen çok.

Başkan Yılmaz da bu meclisin doğal 
üyesi!

90 aydır Belediye Başkanlığı yaptığı 
Gemlik Belediyesi’nde, bu kadar basit 
bir sorunu çözemiyorsa, o makamda 
neden bunca ay neden oturdu.

Seçimler yaklaştığı için, bana göre 
günah çıkarıyor.

GemHk’in ulaşım konusunda vatan 
Ğaş ça'ımaûfK ‘Kapı bırakmadı.

Otobüslerin kalabalık oluşu, durak 
ların sorunu, şoförler ile yolcuların 
tartışmaları, kalkış zamanları konusu 
hep sorun oldu.

Bu konuda kimse kılını kıpırdatmadı.
Ben yılların kent içinden Bursa’ya 

otobüs kaldırılmasının ilkellik olduğu 
nu, ilçe merkezinin trafiğinin bu neden 
re 'kliltrendığıriı yazıyorum.

Onlar ise parkı küçültüp, otobüslerin 
rahat kalkması için yer açıyorlar.

Park yanında 3-4 otobüs park ede 
rek, PTT önünde sıkışan trafiği gören 
yok.

Kaymakamlığa 10 metre ötede bu 
soruna çözüm bulamıyorlar.

Pes doğrusu.
Hiçbir ilçenin ortasından şehirler ara 

sı otobüs kalkmaz.
Vatandaş kızar bize oy vermez diye 

hep bu sorun erteleniyor.
Kimse yapamadıkları için halktan 

özür dile nesin.. ,
Herk - ’y/riı 7y) yapsın.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, gele 
neksel hale getirdiği 
eğitim desteğine, bu 
yıl da devam etti, 
öğrencilere verilen 
giyim desteği 40 bin 
lira Odalar ve Bor
salar Birliği’nden, 20 
bin lira ise Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
karşılanarak sağlandı. 
Desteğin yapıldığı ilk 
günde Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, GTSO 
Meclis Başkanı 
Haşan Yıldırım ile 
Oda Kalite ve 
Akreditasyon 
Sorumlusu Pınar 
Akın'da, desteğin 
öğrencilerle buluş 
ması kampan 
yasına katıldı. 
GTSO'nun eğitim

ÖgrencilereLoiisilkselttöriindedeniz 
taşımacılığı ve kariyer semineri verildi
Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
öğrencilerinin 2010 
yılında kurmuş 
olduğu Gemlik 
Denizcilik Topluluğu 
ilk dönemin ilk 
seminer etkinliğini 
22 Ekim 2018 
tarihinde Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
okulu Hv. Sav. Ast 
Subay Üsçavuş 
Mehmet Koray Pınar 
Seminer Salonunda 
yapıldı.
Seminere MAVITEC 
BV Gemlik Lojistik 
Müdürü Esma Deniz 
Yılmaz. DHL Freight 
Bursa İş Geliştirme 
Müdürü Erkan Çelik, 
MSC Gemi Acentesi 
Gemi Operasyon 
Memuru Necati 
özaydın konuşmacı 
olarak katıldı.

ÖĞRENCİLER 
BİLGİLENDİRİLDİ

Konuşmacılar eğitim 
hayatları, iş tecrü
beleri, denizcilik 
sektörünün avantaj 
ve dezavantajları,

desteği ile ilgili 
değerlendirme 
yapan Oda Başkanı 
Paşa Ağdemir; 
"Çocuklarımız en 
kıymetli değerlerimiz. 
GTSO Eğitime %100 
Destek Politikası 
kapsamında her 
koşulda çocukları 

iş imkânları, kendi
lerinin yaşamış 
olduğu sorunları 
hakkında öğrencileri 
bilgilendirdiler. 
Seminerde söz alan 
Necati Özaydın 
“Deniz ve Liman 
işletmeciliği” 
mezunu olduğunu 
ve okul sonrasında 
izlemiş olduğu 
yolları öğrencilere 
aktardı ve kendi
lerini geliştirmeleri 
gerektiğini ifade 
etti.
Mavitec B.V. 
Lojistik Müdürü 
Esma Deniz Yılmaz 
yapmış olduğu 
sunumla teknolo
jinin lojistik üze 
rinde etkisi hakkın 

mızın eğitim süreç
lerini destekle 
mekte ve katkılar 
sunmaktadır. 
Bizler, bir yandan 
öğrencilere çeşitli 
burslar verirken, 
bir yandan da giyim 
ve diğer ihtiyaçları 
karşı layarak aileler

da bilgilendirme 
yaptı.
Drone teknolo
jisinin, yapay 
zekanın, blockchain 
teknolojisinin, 
3d yazıcıların 
gelecekte lojistik 
sektörünü nasıl 
etkileyeceği hakkın 
da bilgi aktararak 
herkesin tekonoloji 
alanında kendi 
sini geliştirmesi 
gerektiği üzerinde 
durdu.
DHL Freight İş 
Geliştirme Müdürü 
Erkan Çelik DHL 
firmasını ve Bur- 
sa’da vermiş 
oldukları hizmetler 
hakkında bilgi 
aktardı.

imizin ellerini 
rahatlatıyor, 
başarılı öğrencile 
timizi de ödüllendir 
miş oluyoruz.
Geçmiş dönemde 
başlattığımız destek, 
yönetimimizde 
de devam ediyor" 
dedi.

Lojistik sektörü ve 
iş süreçleri 
hakkında bilgi 
aktaran Çelik 
öğrencilere iş 
yaşamında 
başarılı olmanın 
yolunun sevdikleri 
işi yapmaktan 
geçtiğini söyledi. 
Seminere, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO Deniz ve 
Liman işletme 
ciliği Programı 
öğrencileri, 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu üyeleri 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı öğretim 
elemanları ve 
sektörden temsil- , 
çiler katıldı. <
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Eylül Misali Volenboltularrakibinelfarkattı
Tank TANIŞ 

önce Rengi Değişti 
önce rengi değişti 
Sonra tadı 
Siyah suya düştü ay ışığı 
İstavrit soludu 
Akşamın son iyot kokusunu 
Bir hüznü akşam başladı 
Şarkılara bölündü sessizlik 
Seyrekleşti 
Korkak adımları kumsalın 
Kaplumbağa yürüyüştü 
Kimliği muamma 
Berduş düştü yıldız gölgesinden 
Dilinde imansızlık 
Avuçlarında yoksunluk 
Meteliksiz şaraplar devrildi 
Şerefsiz özürlere 
Fevri ezgiler yankılandı 
Midyesiz kayanın dibinde 
Alkışladı avuçları çatlarcasına 
Anarşist efkârların, küfre dönen 
soluklarını.
Sus dedi gecenin sahibi 
Sus
Gök gürültüleriyle 
Yıldızlar dökülecek şimdi üzerine 
Taş diye... 
önce rengi değişti gökyüzünün 
Sonra sesleri 
Temmuz yağdı 
Yağmur misali.
Yosun diplerine saklandı 
Kimliği muamma 
Sudan çıkmış balık gibi 
İstavrit ile soludu 
AKşamıh söh ıfrot Konusunu 
Uyudu...

Gemlik ilçe Spor 
Salonunda oynanan 
4. Hafta Türkiye 
Voleybol 2.lig 
maçında Bursa ekibi 
2-0 dan maçı 3-2 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Voleybol 
takımı 4.Hafta 
konuk ettiği Denizli 
Acıpayam spora ilk 
sette 20-25 yenilerek 
maça 1-0 yenik 
başladı.
2.sette daha istekli 
olan Gemlik ekibi 
teknik molaya kadar 
iyi oynaması'na 
rağmen seti 19:25 
kaybetti. Acıpayam 
spor aldığı set ile 
durumu 2-0 getirdi. 
Müsabakanın 
3.setinde tribünlerin 
desteği ile ilk teknik 
molayı seti 25-22 
kazanarak maçı 2-1 
getirdi. 4. sette çok 
daha etkili oyun 
sergileyen Gemlik 
seti 25-18 alarak 
maçı 2-2 getirdi. 
Taybrek setinde 
Tribünleri* arkasına 
alan Gemlik Voley
bol takımı seti 11-11 
getirerek son

dakikalarda aldığı 
sayılar ile seti 
15-11 getirerek 
müsabakayı 3-2 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basket 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut, bugün 
çok güzel bir müsa 
baka oldu, özellikle 
tribünlerin oyunun 
seyrini değiştirmesi 
en büyük etken 
oldu. Ak Parti Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık, Ak Parti Gemlik 
ilçe Başkanı Yaşar 
İslam, Gemlik ilçe 
Milli Eğitim müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik Jandarma

Komutanı Barış 
Bozkurt, Gemlik ilçe 
Spor Müdürü Sabri 
Karaman, Gemlik 
Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serimin ve tribünleri 
dolduran Gemlik'li 
spor severlerin 
takıma olan destek
leri sayesinde güzel 
bir galibiyet elde 
ettik. Ayrıca Voley
bol şube başkanımız 
Necdet Yılmaz, 
Menajerimiz Yahya 
Gümüş ve sahada 
emek veren hocala 
rıma, sporcularımı 
canı gönülden 
kutlarım.

Gemlik Basketbol 
Kulübü Menajeri 
Yahya Gümüş, 
Bugün iyi bir 
karşılaşma izledik 
her anı heyacan 
doluydu. Özellik 
Takım Menajerimiz 
Tanju Güçlü ve Ho 
cam Osman Baba 
girayın oyuna yerin 
de müdahale etmesi 
oyunu çevirdi.
Takımımız 5.Hafta 
karşılaşmasında 
Muğla Menteşe bld 
ile mücadele edecek 
Deplasmana 
gidecek takımımıza 
destek bekliyoruz, 
ifadelerini kullandı.

Kiralık 
130 TONLUK ZEYTİN 

HAVUZLU MAĞAZA ve 
14U 0123+1 

üUGALGAZLI DAİRE 
SAHİBİNDEN KİRALIKÎ1R 
05362238262

ttOlİWIIİ|IIW!IW!

KAŞCDC BCKLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA , 

GÜN İÇİNDE TESLİIVI EDİLİR

GOL.ER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Meteoroloji yeni 
haftanın hava duru
munu yayınladı. 
Meteoroloji'den 
yapılan son 
değerlendirmelere 
göre bu hafta 
Türkiye genelinde 
sağanak yağışın et 
kili olması bek
leniyor. 
Türkiye genelinde 
22 Ekim Pazartesi 
gününden itibaren 
havanın parçalı ve 
yer yer çok bulutlu 
olacağı, bazı yöre 
lerde sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak görüleceği 
tahmin ediliyor.

'DİKKATLİ OLUN1 
UYARISI

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Marmara'nın 
kuzeydoğusu, 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun

doğusu, Batı Kara 
deniz'in kıyı kesim
leri, Orta ve Doğu 
Karadeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ile Yalova 
çevreleri ve Kırklare 
li'nin kıyı, Balıkesir 
ve Bursa'nın 
kuzey kesimlerinde 
sağanak ve yer 
yer gök gürültülü 
sağanak bekleniyor. 
Yetkililer, ani sel, su 
baskını, yıldırım 

tehlikesi ve yağış 
anında kuvvetli 
rüzgar gibi olum 
suzluklara karşı 
uyarıda bulundu.

SICAKLIK 
4 - 5 DERECE 
DÜŞECEK 
Sıcaklıkta ise 
hafta ortalarından 
sonra halihazırdaki 
değerler üzerinden • 
4-5 derecelik düşüş 
yaşanabilir.

BURSA'DA 
ÇARŞAMBA 
İTİBARİYLE 
YAĞIŞ VAR

Bursa'da hava 
Pazartesi ve 
Sah günlerinde 
puslu, çok bulutlu 
seyredecekken, 
Çarşamba günü 
itibariyle yağışlı 
hava etkisini 
gösterecek.
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Kredi laizleri ikinci el otomobili de ımrdu!
Nilüfer’de her hafta 
Pazar günleri kuru
lan ikinci el oto 
pazarında müşteri 
bekleyen esnaf, son 
2 aydır satışların 
durma noktasına 
geldiğini belirterek 
siftah yapamamak
tan şikayetçi. Bun
dan 2 ay öncesine 
kadar satışların iyi 
olduğu pazarda 
bugünlerde yaprak

kımıldamıyor. 
Araçlarını sata
mayan vatandaşlar 
ise kara kara 
düşünüyor.
Kredi faizlerinin 
artması sebebiyle 
kimsenin kredi 
çekemediğini ifade 
eden ikinci el oto 
satıcıları “Satışlar 
son birkaç ayda 
yok denecek kadar 
az. Siftah yok.

Kredi faizleri 
yükselince kimse 
kredi çekip araç al
maya yanaşmıyor, 
işler durgun, 
pazarda herkes sif
tah yapamamaktan 
şikayetçi. Araç 
fiyatları da arttı. 
Pazara gelen vatan 
daşlar da sadece 
araçları inceleyip 
gezip gidiyor” 
dedi.

Bursa siyahi; İngiliz Kraliyet flilesi'nin mutfağına girdi!
İngiliz Kraliyet 
ailesinin mutfağına 
kadar giren, özellikle 
Avrupa, Uzak Doğu 
ülkeleri ve Rusya'da 
beğeniyle tüketilen 
"Bursa siyahı”, 
bu yıl 42 ülkeye 
ihraç edildi. 
Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliğinden (UYM- 
SİB) aldığı bilgiye 
göre, Türkiye'de 
sadece Bursa'da 
yetişen, raf ömrü ve 
iri görünümüyle 
"dünyanın en kaliteli 
siyah inciri" kabul 
edilen "Bursa 
siyahf'nda ihra 
cat, miktar olarak 
yaklaşık yüzde 5,31 
artışla 16 bin 152 
tondan 17 bin 10 
tona çıktı. İncirin 
ihraçından yakla 
şık 38 milyon dolar 
iık gelir elde edildi. 
Rekor yılı olan 
2014'teki 18 bin 
tonluk dış satımın 
ardından en 
yüksek ikinci İh 
racat rakamının 
yakalandığı "Bursa 

siyahı" bu yıl 42 ül 
keye gönderildi. Bu 
ürüne en fazla talep 
gösteren Almanya, 
Hollanda, İngiltere, 
Fransa ve Rusya'ya 
ihracat ülke başına 
bin tonun üzerinde 
gerçekleşti. 
Almanya'ya dış 
satım, geçen yıla 
göre yüzde 16,36 
artışla 5,5 bin 
tondan 6,4 bin tona 
çıktı. Siyah incirde 
Hollanda'ya ihracat 
bin 650 ton, Ingilte 
re'ye bin 468 ton, 
Rusya'ya bin 464 
ton ve Fransa'ya bin 
da 278 ton oldu.
- "Asıl hedefimiz 
Uzak Doğu 
pazarlan" 
UYMSİB Başkan 
Yardımcısı Senih 
Yazgan, "Bursa 
siyahı"nın 
tartışmasız dünyanın 
en kaliteli siyah in
ciri olduğunu be
lirterek, sadece 
Bursa'da bu 
lezzetine ulaşan 
ürünün dünyada 
rakipsiz olarak ilgi

gördüğünü söyledi. 
Ürünün bu sene 
erken olgunlaştığını 
ve geçen yıllara 
nazaran ihracatına 
erken başlandığını 
dile getiren Yazgan, 
erken olgunlaşmanın 
yarattığı soruna 
rağmen yüksek 
ihracat rakamının 
yakalandığını 
kaydetti.
Bu yılın üretici ve 
ihracatçı için olumlu 
sonuçlandığını ifade 
eden Yazgan, şöyle 
konuştu: 
"Türkiye genelinde 
17 bin tonun 

üzerinde ihracatımız 
gerçekleşti. Üretimin 
yüzde 70'inden 
fazlasını ihraç 
ediyoruz. 
Önümüzdeki yıllar 
için özellikle Uzak 
Doğu pazarlarını 
çok önemsiyoruz. 
Avrupa pazarı bu 
ürünü yakından 
biliyor. Orta Avrupa 
ağırlıklı olarak bu 
ürünü tüketiyor. 
Şimdi kuzeye, 
İskandinav ülkele 
rine yavaş yavaş 
girmeye başladı. 
Rusya da siyah inciri 
yavaş yavaş

tanımaya başladı,. 
Asıl hedefimiz Uzak 
Doğu pazarları. Her
hangi bir karantina 
olmadan ürün 
satabildiğimiz 
sadece Hong 
Kong var. Orada 
beğeniyle tüke 
tiiiyor. Orada 
açılan fuarlarda 
tanıtım 
için götürdüğümüz 
incirlere çok aşırı 
talep ve ilgi oldu. 
Çin'e de girmeyi 
istiyoruz ama 
karantinayla ilgili 
yükümlülükler var. 
Bu konuda

çalışmalar 
yapıyoruz." 
- Üretim alanının 
genişletilmesi 
çalışmaları sürüyor 
"Bursa siyahı"nın 
üretim alanının 
genişletilmesi için 
de çalışmalar 
yapıldığını belirten 
Yazgan, "Ege Böl 
gesi'nde yeni yeni 
bahçeler kurul 
maya başladı, 
Çukurova böl
gesinde de küçük 
ölçekli oluşumlar 
var. Tabii 
bunlar erken 
olgunlaşmasının 
yanında miktar 
olarak da düşük 
olması nedeniyle 
pazarda büyük yer 
tutmuyor ama 
yetiştirilebilecek 
farklı alanlarda 
denemeler 
sürüyor. Çalışmalar 
yapılsa da Bur 
sa'nın iklimi ve 
coğrafyası çok 
farklı. Buradaki 
kalite ve lezzeti 
yakalamak mümkün 
değil." dedi

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353101800

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Öğrenciler dikkat! Teni ücretler telli oldu
Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
eğitim kuramlarının 
pansiyon ücret
lerinde yeni yılda 
ortalama yüzde 
16,2 artış olacak. 
2019 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe

Kanunu Teklifi 
verilerinden 
yaptığı derle 
meye göre, pan
siyon ücretleri 
ilköğretim ve 
ortaöğretim 
okulları, yetişkinler 
teknik eğitim

merkezleri, çıraklık 
eğitim merkezleri 
ve pratik sanat 
okullarında yüzde 
16,2 artışla 3 bin 
370 liraya 
yükselecek. 
Mesleki ve teknik 
ortaöğretim

okulları ile 
3308 sayılı 
Kanun kapsa 
mında olan 
okulların da pan
siyon ücretleri 
yüzde 16,3 artacak 
ve 3 bin 780 lira 
olacak.

MTVden 16,1 milyar lira gelir bekleniyor
Motorlu taşıtlar 
vergisinden gelecek 
yıl 16 milyar 89 
milyon lira gelir 
elde edilmesi 
öngörülüyor. Kira 
gelirlerinin 2 milyar 
657 milyon lira, 
veraset ve intikal 
vergisi gelirlerinin 
ise 1 milyar 47 
milyon lira olacağı 
tahmin ediliyor. 
Motorlu taşıtlar ver
gisinden (MTV) gele
cek yıl 16 milyar 89 
milyon 488 bin lira 
gelir elde edilmesi 
bekleniyor.
AA muhabirinin,

2019 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Ka
nunu Teklifi'nden 
derlediği bilgilere 
göre, mülkiyet üze 
rinden alınacak 
vergilerle kira gelir
leri toplamı gelecek 
yıl yaklaşık 19 milyar 
794 milyon 626 bin 
lira olacak.
Mülkiyet üzerinden 
alınan vergilerden 
MTV gelirinin, 2019 
yılında 16 milyar 89 
milyon 488 bin lira 
olması bekleniyor. 
Bu yıl sonuna ilişkin 
tahminle kıyastandı 
ğında MTV gelir

lerinde yüzde 24,2 
artış olması 
öngörülüyor.
Teklife göre, veraset 
ve intikal vergisi 
geliri gelecek yıl

yüzde 17,9 artarak 1 
milyar 47 milyon 782 
bin lira olacak.
Devletin kira gelirleri 
kapsamında, gele
cek yıl taşınmazlar 

dan 1 milyar 641 
milyon 12 bin lira 
gelir elde etmesi 
beklenirken, bunun 
684 milyon 292 bin 
lirası lojman, 503 

milyon 218 bin lirası 
ecrimisil, 88 bin 
lirası sosyal tesis ve 
453 milyon 414 
bin lirası diğer taşın 
maz kiralarından 
oluşacak. Kira gelir
lerinin diğer kalemi 
olan ön izin, irtifak 
hakkı ve kullanma 
izni gelirlerinin 
ise 1 milyar 16 mil 
yon 344 bin lira 
olacağı tahmin 
ediliyor. Böylece 
gelecek yıl kira geliri 
tutarının yüzde 19,4 
artarak 2 milyar 657 
milyon 356 bin lira 
olması öngörülüyor.

Telefon alacaklar dikkat! fioogle zammı geliyor
Avrupa Komisyonu'- 
nun kestiği 5 milyar 
dolarlık ceza Goog 
le'ı harekete geçirdi. 
Artık Chrome ve 
Google Arama'yı 
kullanmak iste
meyen cihaz üretici
lerinden 40 dolar 
lisans ücreti 
alınacak. Google'ın 
bu adımı nedeniyle 
Android telefon

fiyatları zamlanacak. 
Avrupa Komisyo 
nu’nun, Android 
işletim sistemindeki 
uygulamaların reka
beti ihlal ettiği 
gerekçesiyle 5 
milyar dolarlık ceza 
kestiği Google, 
önemli bir 
değişikliğe gidiyor. 
Buna göre Google, 
Android cihazlarında

Chrome ve Google 
Arama servislerini 
kullanmayı iste
meyen üreticilerden 
ek lisans ücreti ala
cak. Android telefon 
fiyatlarını artıracak 
olan bu ücret, 
cihaz başına 40 
dolara kadar 
çıkabilecek.
Komisyonun kestiği 
cezaya itiraz eden

Google, Avrupa 
Birliği’nin kararına 
uyarak Android 
cihaz üreticilerine 
Chrome ve Google 
Arama yerine 
alternatiflerini kul
lanma izni vermişti. 
Ancak önceden 
yüklü olarak gelen 
bu uygulamalardan 
elde ettiği geliri 
düşen Google, bu 

kaybını telafi 
etmek için Chrome 
ve Google Arama 
hizmetlerini 
kullanmayı iste
meyen cihaz 
üreticilerinden, 
Android için lisans 
ücreti almaya 
başlayacak. 
The Verge’de yer 
alan ve Google’ın 
kamuoyuna

açıklanmamış 
gizli belgelerine 
dayandırılan ha 
bere göre, Google 
uygulamaları 
yerine, kendi 
Android kurulu 
munu kullanmayan 
üreticilerden, cihaz 
başına 40 dolara 
kadar çıkan bir 
lisans ücreti 
alınacak.
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BEBEKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 78
6ar. Kom.__________ 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.8avcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emnlyat Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamuklcale »19 OO 20
DENİZ UÇAĞI 013 0013

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HaaL 513 23 29
Mer.Sağ.Oooğı 51110 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ DAİBELEB
Bursa zse 77 84
Mudanya 544 30 60
Yonlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

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

BELEDİYE_________
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BU SKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111,
Su Ama Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİT

DAĞITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 OO
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O 7D
mar-pet 013 30 33
Tuncay Otogaz
Boyza Petrol ______ 513 O1 03
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ImarBansındaHelere 
liMntElilınell?

‘İmar Barışında son günlere 
yaklaşırken, mevzuata aykırı ve 
yapı kullanma izni alamamış bina 
ların resmileştirme işlem lerinin 
yapılabilmesi adına ülke genelinde 
yüzbinlerce başvuru oldu.

Haberi sayfa 4’de

2019 yılı tahmini bütçesine AKP’liler Kabul, MHP ve CHP’li meclis üyeleri Red Oyu verdi Satış ihalesi 16 Kasım günü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

“Herkes kendi yoluna”
Salı günleri televizyon kanallarında yayın 

Janan siyasi parti liderlerinin Grup Toplantı 
konuşmaları bu hafta yine hareketliydi.

2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel 
seçimlere, AKP ile birlikte katılmak isteyen 
MHP lideri Devlet Bahçeli, bu konuda düşün 
çelerini kamuoyuyla paylaştıktan bir süre 
sonra, konuya itiyattı yaklaşan AKP Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, görüşmelerin başlatılması için kur 
maylarına emir vermişti. Devamı 4’de

Noter huzurunda yapılacak

2. Etap Toplu 
Konut başvuruları 

devamediyor

Gemlik Belediye Meclisinin pazartesi günü 
yapılan 3. oturumunda Belediye Gelir Gider 
bütçesi ele alınarak, görüşüldü ve 189 milyon 
323 bin lira ile AKP’li üyelerin oy çokluğu ile 
kabul edildi. CHP’liler ise performans 
programı ve 2019 yılı gelir-gider bütçesinin 
2018 bütçesi ile aynı oldu ğunu ileri sürdüler. 
MHP grubundan Emrah Keskinden, bütçelerin 
gerçek gelir ve giderler göz önüne alınarak 
yapması gerektiğine dikkat çekti. Haberi 2’de

Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Ma
hallesi’nde yaptırılan sosyal konutların 2. 
etabı için başvurular devam ettiği 
açıklandı. 7 etap ve bin 400 konuttan 
oluşan Cihatlı Mahallesi Toplu Konut Pro- 
jesi’nin 2. etabında yer alan 2+1130 daire
lik sosyal konutların kuralarının 16 Kasım 
tarihinde çekileceği bildirildi. Syf 2’de

'i Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GENLİK’ 
L«Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK,
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2019 yılı tahmini bütçesine AKP’liler Kabul, MHP ve CHP’li meclis üyeleri. Red Oyu verdi

2P19 Beteıliııt Bütçesi 189 nıihıon 323 hin Hra
Gemlik Belediye 
Meclisinin pazartesi 
günü yapılan 3. otu
rumunda Belediye 
Gelir Gider bütçesi 
ele alınarak, 
görüşüldü ve 189 
milyon 323 bin lira 
ile AKP’li üyelerin 
oy çokluğu ile kabul 
edildi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
Başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
Ömer Kahraman 
Belediye Ek Hizmet 
binasındaki salonda 
toplandı.
Gündemde bulunan 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nun 
2019 yılı mali ücret 
tarifesi raporuna 
CHP’li meclis üyeleri 
Red oyu verirken, 
AKP ve MHP’li 
üyeler kabul oyu 
verdi.

BALIKÇI BARINAĞI 
ÜCRETLERİNİ

CHP ELEŞTİRDİ

Toplantıda Tarife 
Komisyonu’nun 
Belediye hizmetleri 
ne yapılan zamları 
arasında bulunan 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşkesi 
önündeki Balıkçı 
Barınağına bağlanan 
balıkçı ve özel şahıs 
lara ait teknelere 
konan tarifeler 
CHP’li üyelerin 
itirazına neden oldu. 
CHP’li Galip Gür ve

Emir Birgün zam 
oranlarının düşü 
rülmesini istediler. 
Gemlik Belediyesi 
nin 2019 yılındaki 
gelir gider bütçesi ile 
belediye başkanının 
performans Raporu
nun birlikte görü 
şülmesi kabul edildi.

MUHALEFET 
ELEŞTİRDİ

Performans Progra 
mı ve Gelir ve Gider 
Bütçesinin görüşül 

mesi sırasında 
MHP grubundan 
Emrah Keskinden, 
bütçelerin gerçek 
gelir ve giderler göz 
önüne alınarak 
yapması gerektiğine 
dikkat çekti.
Toplu Konut 
Satışlarıyla ilgili 
gelirler konusunda 
yetkilileri uyardı.

CHP’LİLER
2018 BÜTÇESİNİN 
AYNISI

CHP’liler ise perfor
mans programı ve 
2019 yılı gelir-gider 
bütçesinin 2018 
bütçesi ile aynı oldu 
ğunu ileri sürdüler. 
CHP’li Mali Müşavir 
Galip Gür bütçeyi 
eleştirdi ve red oyu 
vereceklerini 
söyledi.
AKP’li Ercan 
Barutçuoğlu, bütçe 
nin gerçekleşme 
oranının yüzde 80 
olduğuna dikkat 
çekti.
Barutçuoğlu, 
hizmet ile yatırım 
bütçesinin Fen İşleri 
Müdürlüğünde 78 
milyon lira olduğunu 
vurguladı.
2019 yılı bütçesine 
Evet oy kullana 
caklarını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 2019 
bütçesinde gelirler 
bölümünü yatırımları 
ve konutları daha 
çok yapabilmek için 

yüksek tutulduğunu, 
tahmini bütçenin 
yüzde 80 oranında 
gerçekleşmesinin 
büyük başarı 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, Cihatlı Ma
hallesinde yaptıkları 
1400 toplu konutun 
6 ve 7 etabında 
inşaatların 
sürdüğünü söyledi.

AKP’Lİ ÜYELERİN 
OYLARIYLA 
KABUL EDİLDİ

Gemlik Belediyesi 
Performans 
Programı ve 2019 yılı 
tahmini gelir - gider 
bütçesi 189 milyon 
323 bin lira olması 
oylanmasına 
AKP’liler Kabul 
oyuverirken, 
CHP ve MHP grubu 
Red oyu kullandılar. 
2019 yılı tahmini 
gelir-gider 
bütçesi AKP’li 
üyelerin oylarıyla 
kabul edildi.

Satış ihalesi 16 Kasım günü Noter huzurunda yapılacak

2, Elan Toplu Kenut başvuruları üeııam eöiyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihatlı 
Mahallesi’nde 
yaptırılan sosyal 
konutların 2. etabı 
için başvurular 
devam ettiği 
açıklandı.
7 etap ve bin 400 
konuttan oluşan 
Cihattı Mahallesi 
Toplu Konut 
Projesi’nin 2. 
etabında yer alan 
2+1130 dairelik 
sosyal konutların 
kuralarının 16 
Kasım tarihinde 
çekileceği bildirildi. 
Sosyal Konutların 
tahsisi için aranan 
şartlar ise şu 
şekilde, “Dar gelirli 
olmak (birlikte yaşa 
yan ailenin aylık 
toplam net geliri, 
asgari ücretin iki

katının %25 
fazlasının - 4 bin 
liranın- altında 
olmak), Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşı olmak, 
Terör ile ilgili 
suçlardan, yüz 
kızartıcı suçlardan, 
cinsel taciz ve 
tecavüz suç! rın 
dan hüküm 

^book sayfamız; - Güler Ajans

giymemiş olmak, 
Kendisinin, eşinin 
veya on sekiz 
yaşından küçük 
çocuklarının konutu 
bulunmamak ve 
kendisine tahsis 
edilecek konuttan 
daha değerli 
taşınmazı bulun 
mamak, En az 5 
(beş) yıldan beri ve 

halen Gemlik ilçesi 
sınırları içinde 
ikamet ediyor 
olmak ve başvuru 
tarihinde evli 
olmak. Bununla bir
likte vatandaşlar 
başvuru gün
celleme formunda 
yer alan 9 maddeyi 
de kabul etmiş 
sayılacak.

Emekli, Engelli, 
Gazi, Şehit Yakını 
veya Konutların 
yapıldığı mahalle 
nüfusuna kayıtlı 
olanlar bu tür 
özel durumlarını, 
başvuru gün
celleme formunun 
“Özel Durumu” 
bölümünde belirt
meleri halinde, bu 
özel durumları 
dikkate alınacak.” 
Ekli başvuru gün
celleme formunu 
doldurarak imza
layan vatandaşlar, 
Gemlik Belediye
sine kimlikleri ile 
bizzat teslim 
edecekler. 
Başvurular 15 
Kasım 2018 tarihi 
mesai saati biti
minde sona erecek. 
Çekilen kuralar 

sonucunda aranan 
şartlan taşıyan 
vatandaşlar, pro
jedeki 2+1 dairelere 
yüzde 25 peşinatla, 
aylık 950 TL’den 
başlayan taksitlerle 
sahip olacak. 
Başvuru süre 
cinin sonunda 
vatandaşları beklet 
meden hak sahip
lerini belirlemek 
için kura çekim 
töreni gerçekleş 
tireceklerini 
açıklayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
1400 konutlu 
toplu konut 
projesi ile 7 bin 
kişilik yeni ve 
modem bir mahalle 
oluşturacaklarına 
söyledi.
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Bursa'da FETÖ operasyonu
Bursa'da Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı'na (FETÖ/PDY) 
yönelik operasyon 
da, mesleklerinden 
ihraç edilen 12 em
niyet mensubu 
gözaltına alındı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
"emniyet teşkilatı 
mahrem imamlar 
soruşturması" 
kapsamında ele 
geçirilen dijital 
materyallerin ince
lenmesi sonucu, 
FETÖ/PDY'ye 
bağlılıkları yönünde

deliller bulunan ve 
daha önce meslek
ten ihraç edilen 15 
emniyet mensubu

hakkında gözaltı 
kararı verildi.
Zanlarından 12'si 
gözaltına alındı.

Diğer 3 kişinin 
yakalanması için 
çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi.

4 ayrı is 
yerini soydular

Kadın hırsız çek koçanlarım çaldı
İnegöl'de iş yeri 
sahibinin tezgah 
üzerinde unuttuğu 
çek koçanı ve para, 
alışveriş için mağa 
zaya gelen bir kadın 
tarafından çalındı. 
Alınan bilgiye göre 
olay, İnegöl ilçesi 
Ahmet Akyollu Cad- 
desi'nde bir iş 
yerinde meydana 
geldi, iş yeri sahibi 
Asef Çalı dükkana 
gelen toptancıyla

Bursa'da 4 ayrı markete girerek sigara 
çalan 5 kişi, güvenlik kameralarını hesaba 
katmayınca yakayı ele verdi. Bir iş 
yerinden de çelik kasa çalan zanlılar 
gözaltına alındı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı iş yerinde 
meydana gelen hırsızları inceledi. Ekipler, 
bütün marketlerden ağırlıklı olarak sigara 
çalındığını fark edip hırsızların peşine 
düştü. Marketlerdeki ve çevredeki güven
lik kameralarını inceleyen ekipler, mar
ketlere B. K. (18), Ü.K. (18), M.A. (22), 
M.D. (19), A.Ç (17) isimli 5 kişinin 
girdiğini tespit etti. Kimlikleri tespit 
edildikten sonra gözaltına alınan 5 şahsın 
bir marketten de çelik kasa çaldıkları 
öğrenildi. Yakalanan zanlılar emniyetteki 
işlemlerinin ardından adli makamlara sevk 
edildi.

görüştüğü sırada 2 
adet boş çek koçanı 
ve yaklaşık 800 
lirayı tezgahın üz
erinde unuttu. Bir 
süre sonra elini ce
bine attığında çek 
koçanı ile paranın 
olmadığını fark eden 
Çalı, iş yerinde 
yaptığı aramaya 
rağmen bulama 
ymca güvenlik karne

ra görüntülerini in
celedi. Görüntülerde 
tezgah üzerinde 
unuttuğu çek ve 
parayı iş yerine ge 
lerek alışveriş yapan 
bir kadının aldığını 
gören Çalı, durumu 
polise bildirdi. Polis, 
güvenlik kamerası 
kayıtlarından yola 
çıkarak şahsın 
yakalanması için

çalışma başlattı. 
Olayı anlatan Asef 
Çalı, "Toptancı 
geldikten sonra 
ödemesini yaptık. 
Tezgah üzerinde 
unuttuğumuz çek 
koçanını müşterimiz 
olan bayan gelip 
alıyor ve çantasına 
alıp gidiyor. Ben 
çalındığını yarım 
saat sonra anladım.

Cebimde çek 
koçanlarının 
olmadığını, daha 
sonra aradım ve 
kamera görüntüler
ine baktığımızda 
çalındığını anladık. 
Çekler boştu, yazılı 
falan değildi. Para 
olarakta 600 ile 800 
TL civarında bir 
para vardı" diye 
konuştu.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜL-ER A^fANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Bursa'da 7 yasındaki çocuk aracın altınıla Kaldı
Kaza,İnegöl'e bağlı 
Kemalpaşa Ma
hallesi Hicran 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
Aynı sokakta 
oturan 7 yaşındaki 
Ahmet Y. iddiaya 
göre evlerinin 
bahçesinden hızlı bir 
şekilde dışarıya 
koştuğu sırada 
sokak üzerinde

geçmekte olan İs
mail Ç. yönetimin
deki 16ASY 88 
plakalı aracın orta 
sına çarparak yere 
düştü. Hareket halin 
de olan otomobilin 
arka tekerlekleri 
küçük çocuğun üze 
rinden geçtikten 
sonra ancak dura
bildi. Yerde yatan 
Ahmet Y.'nin

yardımına araç 
sürücü ile çevredeki 
komşuları ve ailesi 
koştu. Hemen haber 
verilmesi üzerine 
kaza yerine gelen 
sağlık görevlileri 
yaralı çocuğa olay 
yerinde yaptıkları ilk 
müdahalenin 
ardından ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi acil servi

sine kaldırıldı. Kaza 
yı hafif sıyrıklarla 
atlatan çocuk te
davinin ardından 
taburcu edildi. Kaza
yla ilgili soruşturma 
ise sürdürülüyor. 
Öte yandan kazaya 
şahit olan bir kız 
çocuğunun balkon 
da oturarak hüngür 
hüngür ağlaması 
kameraya yansıdı.

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

“Herkes kendi yoluna”
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş seçim

lerinde yine MHP lideri, AKP’yi iktidarda 
tutabilmek için girişim yapmış ve kendisi 
için ağıza alınmayacak kadar edepsiz sözler 
söylenmesini duymamazhktan gelerek, 
Cumhur İttifakı kurulmasını sağlamıştı.

Eğer bu seçimlerde MHP Recep Tayyip 
Erdoğan’ı desteklemeseydi, Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanı olması hayal olurdu.

Biliyorsunuz o seçimler bile büyük tartış 
malara neden olmuş, seçim kanuna göre oy 
kullanılacak zarfların mühürlü olması gerek 
tiği halde, milyonlarca mühürsüz zarf 
kullanılmış, mühürsüz zarf konan oy pusula 
lannın geçersiz sayılması gerekirken, YSK 
tarafından görmemezlikten gelinmişti.

Bu nedenle birinci Cumhurbaşkanlığı sis
temi ne geçiş seçimleri her zaman şaibeli 
olarak anılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş seçim
lerinde MHP resmen AKP’ye yedek lastiklik 
yapmıştır.

Bu kez yerel seçimler içinde aynı görevi 
üstlenmek için girişimde bulundular.

Bu görüşmeleri fırsat sayarak, önce 
AKP’nin sıcak bakmadığı Af konusunu gün
deme getirdiler.

Bu konular basında yer alırken, bir 
zamanların ülkücü mafya babası olarak bili
nen, yasadışı işlerin tanınmış ismi tutuklu 
Alaattin Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret eden 
Devlet Bahçeli’ye, af konusunda Erdoğan 
yeşil ışık yakmamıştı.

Danıştay’ın ilkokullarda derslere girmeden 
önce öğrencilerin, 1933 yılından beri okudu 
ğu “Andımız” ın okutulmaması kararını 
bozması, yeni MHP ile AKP arasında yeni 
bir tartışmaya neden oldu.

MHP lideri, Andımızın okutulmasını ister 
ken, AKP’liler buna karşı çıkarak, yargının 
devletin işleyişine karışamayacağını ileri 
sürmeleri, basın yayın organları üzerinden 
karşılıklı ithamlar, iki partiyi karşı karşıya 
getirdi.

Dün yerel seçim ittifak nikahı kıyılmadan, 
söz yüzükleri atıldı. Evlilik olmadan söz 
bozuldu.

Kameralar karşısına ilk çıkan Devlet 
Bahçeli oldu ve Andımız konusunda AKP 
İllerin yaptığı konuşmalardan sonra birlikte 
olamayacaklarının sinyalini verek, bu iş ol
mayacak dedi.

Daha sonra televizyon kanallarının karşı 
sında konuşan Erdoğan ise “Herkes kendi 
yoluna” diyerek işi bitirdi.

Biz de bir söz vardır.
Bir işin olmayacağını ifade eder.
O söz şudur:
“Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna... ” 
Erdoğan konuşmasında, “AK Parti ve MHP 

iki ayrı partidir.
Farklı düşündüğümüz konularda kendi 

yolumuzu takip ederiz.”
AKP MHP nin yeni ittifakını, önce af 

konusu, ardından Andımız ve son olarak da 
emeklilik yaşı konulan bitirdi.

Şimdi ‘Diı’on’ıefıni yeme zamanı.
Bundan sonrasını ibretle izleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 

“bizim andımız İstiklal Marşımızdır" diye 
rek, Andımız konusundaki kararını net 
olarak bildirmiştir.

AKP’nin uyguladığı politikalar, Türkiye için 
yeni bir gelecek kurmak ve yeni bir İslamcı 
nesil yetiştirmektir. Bütün çabaları bu.

MHP I: wu bugüne kadar görmek istemedi. 
İnşatla. - ıridan sonra görür.

Çay Mimarlık ve Mühendislik Ofisi Sahibi Inş. Müh. Aydın Çay gazetemize açıklama yaptı 

İmar Barışmıla Nelere Dikkat Edilmeli?
‘İmar Barışında son 
günlere yaklaşırken, 
mevzuata aykırı ve 
yapı kullanma izni 
alamamış binaların 
resmileştirme işlem 
lerinin yapılabilmesi 
adına ülke genelinde 
yüzbinlerce 
başvuru oldu. 
Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan 
Çay Mimarlık ve 
Mühendislik ofisi 
sahibi İnşaat Mühen
disi Aydın Çay 
gzetemize yaptığı 
açıklamada: “Nilüfer 
ve Gemlik ilçelerinde 
mühendislik-mimarlık 
hizmeti veren firma 
miza imar barışıyla il
gili Türkiye’nin dört 
bir yanından yüzlerce 
başvuru yapıldı..
Yapılan başvurularla 
vatandaşlarımızın çok 
fazla hata yaptığı 
gerçeğiyle karşı 
karşıya kaldık. Tabi 
burada 6 Haziranda 
çıkan ilk imar barışı 
tebliğini, 6 Temmuz, 
20 Eylül ve son olarak 
16 Ekim de çıkan her 
bir güncelleme, sis
teme önceden pro
fesyonel destek alma 
dan başvuran vatan 
daşlar için kafa karı 
şıklığına neden oldu.” 
şeklinde konuştu. 
Çay, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“İmar Barışı 
kapsamındaki ilk 
başvuru adımı olan 
Yapı kayıt belgesi

Tekne li kroMa alıl icıtt Hurt
Gemlik Belediye 
Meclisinin aldığı 
kararla, artık 
kayıkhane ve üniver
sitenin orada bulunan 
tekne ve kayıklardan 
aylık para alınacak. 
Gemlik Belediye 
Meclis oturumunda 
karar alındı. Gem
lik’teki iskelelerde bu
lunan balıkçı kayıkları 
ve şahsi kayık, tekne 
vb deniz araçlarından 
aylık veya yıllık ücret 
alınacak. Balıkçılık 
belgesi olanlardan 
yıllık 150 tl, Balıkçılık

KAYIP ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM FATURALARIMDAN 
SERİ A 5084 NOLU FATURAMIN BİRİNCİ NÜSHASI KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
NAKLİYECİ AHMET YALABIK GEMLİK V.D. 20662584250

oluşturulması 
işleminde, maalesef 
vatandaşlarımız bel
genin alınmasıyla 
işlemlerinin doğru 
şekilde yapıldığına 
kanaat getirmektedir. 
Oysa burada dikkat 
edilmesi gereken 
husus, arsa sahibinin 
başvurudaki beyanı 
dikkate alınıp, yapa 
cağı başvuru sonra 
sında ilgili bankaya 
para yatırdıktan 
sonra, Yapı kayıt bel
gesinin şartsız, doğru 
veya yanlış doldurul 
masına bakılmadan 
belgenin kişinin e- 
devlet sistemindeki 
yerini almasıdır.
Yani sistem yapı kayıt 
belgesi verdiğinde 
‘başvurum doğrudur’ 
anlamına gelmeme
lidir. Yapı kayıt belge
sine başvururken 
genelde yapılan hata
lar şöyledir;

belgesi olmayan 
şahsi kayıklardan ise;
0 - 5 metre 
arasındakiler için 500 
tl 5 - 7 metre 
arasında olanlar için

1.Başvuru sahibinin 
arsa sahibi veya 
resmi hissedarlardan 
birinin olması gerek
mektedir.
Yanlış bilinen ise 
özellikle bina sahibi 
olup, zamanında 
muhtarlık onayıyla 
satış yapılan mülk 
sahiplerinin, resmi 
tapularının ve hissele 
rinin bulunmamasına 
rağmen sisteme baş 
vuru yapıp, yapı kayıt 
belgeleri almasıdır.
2.lmar barışına 
girmesi düşünülen 
binaların 31 Aralık 
2017 tarihinden önce 
inşa edilmiş veya en 
azından yapının bet
onarme karkasıyla 
birlikte tuğlaların 
örülmüş olması 
gerekmektedir.
Yapılan yanlış, 2018 
yılı içerisinde kaçak 
kat veya yeni bir bina 
yapmış ve bunun

1000 tl, 7-9 metre 
olan tekneler için ise 
3500 tl ücret alınacak. 
Balıkçı barakaları için 
yeşil balıkçı 
kağıtlarından bulu

sonucunda ilgili ku
rumdan kesilmiş 
kaçak yapı cezasına 
rağmen sisteme 
başvurulmasıdır.
3. Yapı kullanma izni 
olmayanlar binalarda 
başvuru yaparken, 
binanın bütünü için 
başvuru yapılır. 
Yapılan yanlış, 
binanın yapı kullanma 
izninin olup, 
olmadığını bilmeden 
sadece bulunmuş 
olduğu bağımsız 
bölüm adına 
başvuranlar yanlış 
işlem yapabilirler.
4.Yapı kayıt belgesine 
başvururken sis
temde toplam inşaat 
alanı ve bağımsız 
bölümlerinin karış 
tınlması, diğer bir 
hususta, arsa alanı 
kısmına varsa baş 
vuran vatandaşın 
tapudaki hisse 
oranın yazılmasıdır.
5.Toplam inşaat 
alanın ölçülmesi 
noktasında profes 
yönel destek almayan 
vatandaşlar için özel
likle kat mülkiyetine 
geçiş noktasında 
hazırlanacak olan mi
mari projede hesap 
lanan toplam inşaat 
alanın aynı olması 
gerekmektedir.
Başlıca yapılan 
hatalar kısımlar 
dikkate alınıp 
başvuruların 
güncellenebileceğini 
unutulmamalıdır. ” 

nandan 350 tl, 
balıkçı kağıdı 
olmayanlardan ise 
yıllık 2000 tl 
baraka ücreti 
alınacak.
Kayık kaldırma 
ücreti ise 500 tl 
olarak belirlendi. 
Belediye Meclisinden 
çıkan bu karara 
CHP grubu ret oyu 
verirken; MHP ve 
AK Parti meclis 
gruplarının oylarıyla 
belediye meclisi 
tarafından kabul 
edildi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

GERÇEKLER ACITIR YÜREĞİMİZİ!
Türk Ulusunun 95 

yıl önce verdiği 
ölüm kalım savaşı 
mn zaferle noktalan 
masından sonra 
ilan edilen cumhur! 
yet, insana yakışan 
en güzel yönetim 
biçimiydi. İşte bu 
nedenle bu günü 
bayram olarak kut
luyoruz. Bu zor 
günleri yaşımız 
gereği birçoğumuz 
görmedik; ama oku
yarak tarihimizi 
öğrenebilirdik, 
bunu da yapmadık. 
Yapmadığımız için o 
günlerin değerini ve 
anlamını bilemiyo 
ruz.

Bağımsız ve özgür 
yaşamayı bize 
armağan eden bin
lerce kahramanın 
adını bile anmaz 
olduk. Dünyanın 
örnek gösterdiği 
büyük kurtarıcıyı 
yok sayıp yaptıkla 
nm görmezden gel 
dik. Bunlarla yetin
meyip Atatürk’e ye 
onun silah arkadaş 
larına saldırmanın 
dayanılmaz 
hırçınlığını yaşadık.

Atatürk’ün ölümün 
den sonra Türki 
ye’nin pusulası 
bağımsızlık ve 
uygarlık yolundan 

saptırılarak ülke 
tutsaklığa ve 
çağdışı bir yöne 
götürülmek istendi. 
1950 yıllarında 
başlayan hareket 60 
ve yetmişli yıllarda 
da devam etti.

80’li yıllardan 
sonra başlayan 
özelleştirme furya 
sıyla Cumhuriyet 
döneminin kazan 
dırdığı kurumlan 
yok pahasına elden 
çıkardık. Yabancı 
sermayeyi ülkeye 
davet ederek ülke 
ekonomisinin talan 
edilmesine destek 
verdik. Böylelikle 
ekonomik bağım 
sizliğimiz elden 
gitti. Ülkeyi yönetti 
gini sanan siyasi ik
tidarlar bol bol borç 
yaptılar, hele hele 
ÂKP iktidarı cumhu 
riyet dönemlerinin 
yaptığı borcu üçe 
dörde katlama 
başarısı gösterdi. 
Böylelikle ulusun 
mali tutsaklığı daha 
da artırıldı.

İnsan hakları ve 
özgürlükleri otele 
yerek adaletin ter
azisini bozduk, laik
lik anlayışını 
şeriatla birleştirme 
nin yollarını aradık. 
Çağdaş yaşama 

ortaçağ giysilerini 
giydirmeye çalışa 
rak amacımıza 
ulaştığımızı 
düşündük. Ulusal 
bayramların kutlan 
masını engelleyerek 
tarihimizin unutul 
masını sağlamayı 
bir hüner saydık. 
TC’yi kaldırmakla 
amacımıza bir adım 
daha yaklaştığımızı 
büyük bir gururla 
ifade ettik.

Ulusal bayram gün 
lerine denk gelecek 
şekilde kutlu 
doğum haftaları icat 
ettik. Bu uygulama 
kesmedi, camiler 
haftası ardından 
kim bilir imamlar 
haftası, cemaatler 
haftası, tarikatlar 
haftası, Said-i Nursi 
haftası gibi haftalar 
icat edileceğini 
söylemek için kâin 
olmak gerekmiyor 
herhalde!

Yurt dışına gider 
ken pasaportunuza 
baktıklarında kimli 
ğiniz soruluyor. 
Hangi ulustan 
olduğunuzu bildiri 
yorsunuz. İngiliz, 
Ingiliz vatandaşı; 
Fransız, Fransız 
vatandaşı olduğunu 
söylüyor. TC’yi 
kaldırdığınız zaman 

sizin ulus kimliğiniz 
de ortadan kalkmı 
yor mu?

Böyle bir du
rumda Türkiyeli yim 
mi diyeceksiniz? 
Böyle derseniz bin
leri size sadece mü
nasip bir yeriyle 
gülümsemez mi?

Büyük Atatürk’ün 
“Yurtta barış, 
Dünya’da barış” 
sözünü unuttuk. 
Uyguladığımız dış 
politikalarla 
komşularımızla 
düşman olduk. 
Hızımızı alamadık 
halkımızı bile bir 
birine düşman et
menin yöntemlerini 
uygulamaya koy
duk. Bu gün hem 
dışta hem içte bir 
batak içinde debe
lenip duruyoruz.

Ne içte barış ne 
dünyada barışı 
gerçekleştirebildik. 
Bu durumu da 
ülkeyi yönettiğini 
sanan siyasi ikti
dara borçluyuz.

Eğitim sistemimizi 
bilimsel ve çağdaş 
özelliğinden soyut
layarak dinsel ku
rallara göre 
düzenleme gayreti 
içine girdik. Her 
yanımız imam 
okullarıyla doldu
ruldu.

Hızımızı alamadık 
kız imam okullarının 
sayısını da arttırdık. 
Çünkü İslâm’da 
kadından imam var 
ya! Her şeyin 
reçetesinin dinde 
olduğunu 
düşündük. İlkokul 

ikinci sınıflara Ara
pça dersi koymayı 
uygun gördük. 
Bilim adamı yerine 
imam yetiştirmeyi 
yeğledik. İlköğretim 
okullarında öğren 
ellerin yıllardan beri 
söylediği andı 
söyletmekten vaz 
geçtik.
Çocuklarımızı 
ezberci eğitim 
içinde iyi bir 
papağan durumuna 
getirdik. Düşünen, 
sorgulayan, 
araştıran birey ye 
rine her söylenene 
inanan düşünme 
yeteneği köreltilmiş 
bireyler yetiştirmeyi 
amaçladık.

Bir ulusun geçmi 
şinde yaşanan 
büyük olaylar o 
ulusun bireyleri için 
ders alınması 
gerekli olaylardır. 
Yeni yetişen çocuk
lara tarihimizi 
öğretemezsek kök
leri kesilmiş, dalları 
kurumuş bir ağaca 
yani geleceği ol
mayan bir ağaca 
döneriz.
Güçlü uluslar tari

hini iyi bilen ve 
geleceğe emin 
adımlarla yürüyen 
uluslardır.
Ama ne yazık ki 

ülkeyi yönettiğini 
sanan ların da 
birçoğu Türk tari
hini yete rince 
bilmemektedir, 
öğrenmeye de 
niyetleri yoktur. 
Gerçekten 
cumhuriyetin can 
ve kan vererek 

kurulduğunu ne
dense akıllarına ge
tirmezler.

Türkiye cumhuri 
yetinin vatandaş 
larına getirdiği hak
lardan ve özgürlük
lerden yararlanırlar; 
ama bir taraftan da 
onu yok etmek için 
bir kurt gibi özünü 
kemirirler.

Bütün olumsuz 
luklara karşın 
ulusal bayramla 
rımızın özünü yeni 
kuşaklara mutlaka 
öğretmeliyiz ve bu 
ulusal bayramla 
rımızı daha coşkulu 
daha büyük 
katılımlarla 
kutlamanın çabası 
içinde olmalıyız. 
Gerçekten Ata 
türk’ten ve cumhu 
riyetten yanaysak 
Cumhuriyet bayra 
mini, cumhuriyeti 
kuranlara ayyaş 
diyenlere inat mey
danlarda daha 
büyük kalabalıklarla 
ve coşkuyla 
kutlamahyız.

Çok şey 
yapamıyorsak hiç 
olmazsa cumhuri 
yetimize sahip 
çıkmalıyız. 
Önümüzdeki gün
lerde gerçekleş 
tireceğimiz 
kutlamaların 
hazırlığını şimdiden 
yapmalıyız.

Bu güzel 
bayramımızı nice 
yıllar coşkuyla 
kutlamayı bir görev, 
bir sorumluluk 
olarak kabul et
meliyiz.

Kiralık
130T0NLUKZEYT1N 

KAVUZlUMAfiUAve
140 m2 3+1 

DOĞMGAZLI DAİRE 
SAHİBİNDEN KİRAIIKTIR 
05362238262

Uludan beyazlara hüründü
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'a 
kar yağdı.
Uludağ'a 2018 yılının 
gelinliğini erken 
giydi. Uludağ'ın 2 
bin 543 metrelik 
zirvesine tırmanan 
Dağcılar Topluluğu 
(DATO) eğitim için 
gittikleri zirvede o 
anları fotoğrafladı. 
Marmara 
bölgesinin en 
yüksek noktası olan

Uludağ'da gece süreli yağışla Uludağ'a 2017
saatlerinde birlikte zirve beya- yılında ilk kar 18
başlayan kısa zlara büründü. Ekim'de yağmıştı.

Facebook sayfamız; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu 
Başkanı Mustafa 
Yıldırım, bazı otobüs 
firmalarının ikram 
vermeyi durdurdu 
ğunu, ilerleyen gün
lerde şehir içi yolcu 
servislerinin 
kaldırılacağını, ye 
rine ücretli servis
lerin geleceğini 
söyledi.
Yolcu taşımacılığı 
yapan bazı 
firmaların, ekonomik 
tedbir almaya 
başladığı 
belirtildi.Bazı otobüs 
firmaları, yolculuk 
sırasında verilen 
ikramları kaldırdı. 
Şehir içi yolcu

servislerinin kaldın 
lacağını, yerine 
ücretli servislerin 
geleceğini belirtildi. 
ÜCRETSİZ SERVİS 
KALKIYOR
Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu (TOF) 
Başkanı Mustafa 
Yıldırım, yaptığı 
açıklamada, "Otobüs 
sektöründeki 
maliyetler çok fazla 
arttı. Bazı otobüs 
firmaları kısa 
mesafede ikram 
vermeyi durdurdu. 
Ayrıca Bayrampaşa 
Otogarı'ndaki şehir 
içi servisleri de 
kaldırılıyor. Ortak 
servis planı yaptık 
aynı Havaş gibi

ücretli olacak" dedi.

"SEKTÖR 
DARALIYOR"

Otobüs sektöründeki 
ekonomik 
daralmanın yüzde 40 
oranlarına ulaştığını

belirten Yıldırım, 
"Sektörümüzdeki 
daralma yüzde 40 
oranına ulaştı.
Havayolu sektörü 
ise tam tersi 
şekilde gittikçe 
büyüyor. Çok 
sayıda firma zor

durumda. İster iste
mez bazı firmalar 
kendilerince 
tedbir alamaya 
çalışıyor. Artık 
uzun mesafe yolcu 
taşımacılığı kalmadı, 
insanlar hep uçağı 
tercih ediyorlar"

ifadelerim kullandı. 
'SÜRÜCÜLERİN 
MAAŞLARI ESKİSİ 
GİBİ DEĞİL'

Otobüs şoförlerinin 
eskisi kadar çok 
fazla para almadığını 
belirten Yıldırım, 
"Sürücülerin 
maaşları eskisi 
kadar iyi değil. 
Zaten bu işi yapmak 
isteyen çok fazla 
insanda kalmadı.
Eskiden şoför 
bolluğu varken 
şimdi sürücü 
bulunmuyor.
Bu nedenle de trafik 
güvenliği zor du
ruma düşüyor" 
diye konuştu.

Çin'de Bursa rüzgarı esti
Çin'in 80 milyon 
nüfuslu Liaoning 
eyaletinin başkenti 
Shenyang'ta 'Liaon- 
ing-Bursa Fotoğraf 
Festivali' açıldı. 5'i 
Çinli, 11'i Türk olmak 
üzere toplam 16 
fotoğrafçının kareleri 
Bursa'yı farklng 
açılardan anlatıyor. 
Bursa, Çin'de düzen
lenen Liaoning- 
Bursa Fotoğraf 
Festivaii'nde 
tanıtılıyor.
Geçtiğimiz yıl 7. 
Bursa Foto Fest 
kapsamında konuk 
ülke olarak ağırlanan 
Çinli fotoğrafçıların 
Bursa'da çektiği 
karelerin de yer 
aldığı sergiler 
törenle açıldı» 
Shenyang Vali 
Yardımcısı Sun 
Delan, Bursa Kent

Konseyi Genel 
Sekreteri Murat 
Başlar, Çin Bursa 
Fahri Konsolosu 
Nejat Yahya, Liaon
ing Fotoğraf 
Sanatçıları Fed
erasyonu Başkanı 
Shi Chun, Bursa 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği Başkanı 
(BUFSAD) Serpip 
Savaş, Anshan 
Fotoğrafçıları 
Derneği Başkanı 
Ling Jiang, BUFSAD 
üyesi Ali Rıza Özer 
ile yerel yöneticilerin 
de açılışına katıldığı 
festivalde, 11 
Türk fotoğrafçının 
çalışmaları yer 
alıyor. 15 gün_w 
Liaoning eyale 
tinin başkenti 
Shenyang'ta açılan 
sergiler, daha sonra 
Bursa'nın 1991

yılında kardeş şehri 
olan Anshan'a 
taşınacak.
Aynı zamanda Bursa 
Uluslararası 
Fotoğraf Festival- 
i'nin de (Bursa Foto 
Fest) koordinatörü 
olan Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Murat 
Başlar, Bursa'nın 
uluslararası zeminde 
tanıtımı için önemli 

bir çalışmaya imza 
attıklarını söyledi. 
Bursa Foto Fest'in 8 
yılda uluslararası 
fotoğraf dünyasında 
önemli bir noktaya 
geldiğinin altını 
çizen Başlar, "işte 
Bursa Foto Fest'in 
gücü bu. Geçtiğimiz 
yıl festivalde konuk 
ülke olarak 
ağırladığımız Çinli 
fotoğrafçılar

yaklaşık 13 gün 
boyunca kenti 
mizi fotoğrafladı. 
Sonrasında 
iletişimimiz devam 
etti ve bizlere 
Shenyang'ta, 
'Liaoning-Bursa 
Fotoğraf Festivali' 
düzenleyerek 
Bursa'yı, Çin'in 80 
milyon nüfuslu 
Liaoning Eyaleti'nde 
tanıtmak istediklerini 
söylediler. Bizlerde 
hemen Bursa Kent 
Konseyi olarak fahri 
konsolosumuzla 
ve BUFSAD'la bir 
araya geldik. Aslında 
çok küçük 
dokunuşlarla büyük 
adımlar atabiliyor
sunuz. Bizlere her 
anlamda destek olan 
ve güç katan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

Başkanımız Alinur 
Aktaş'a da teşekkür 
ediyoruz. Bu 
çalışmayı kendisi ile 
paylaştığımızda aynı 
heyecanı bizlerle be
raber yaşadı" dedi. 
Çin'in ikinci ülkesi 
olduğunu söyleyen 
Çin Fahri Konsolosu 
Nejat Yahya ise 
Liaoning eyaletinin 
başkenti Shenyang 
ve Bursa'nın kardeş 
şehri Anshan'da 
gerçekleşen bu 
önemli organiza
syonda Çin Halk 
Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Yu 
Hongyang, Kültür 
Ateşeleri Whang 
Chao, Ruilin Shi ile 
Shenyang'taki devlet 
görevlisi Zhang 
Zhi Guang'ın emek
lerinin büyük 
olduğunu ifade etti.

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 53ü 3*818 00

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

GcşmlikKLjrfez
■mrmı

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Körfez - Güler Ajans
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Tüketici güveni Ekim de azaldı
Tüketici güven 
endeksi ekimde 
57,3 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen 
tüketicieğilim anketi 
sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksi, 
ekim ayında bir 
önceki aya göre 
%3,4 oranında 
azaldı. Eylül ayında 
59,3 olan endeks 
ekim ayında 57,3

oldu.
HANENİN 
MADDİ DURUM 
BEKLENTİSİ 
ENDEKSİ 73,5 
OLDU
Gelecek 12 aylık 
döneme ilişkin ha
nenin maddi durum 
beklentisi endeksi 
eylül ayında 76,7 
iken ekim ayında 
%4,1 oranında 
azalarak 73,5 oldu.
GENEL EKONOMİK 
DURUM 
BEKLENTİSİ 
ENDEKSİ 72,8

OLDU
Genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi (gelecek 12 
aylık döneme

ilişkin) Eylül ayında 
74,6 iken, Ekim 
ayında %2,4 
oranında azalarak 
72,8 oldu.

İŞSİZ SAYISI 
BEKLENTİSİ 
ENDEKSİ 63,6 
OLDU 
İşsiz sayısı beklen

tisi endeksi (gele
cek 12 aylık 
döneme ilişkin) 
eylül ayında 67,2 
iken ekim ayında 
%5,4 oranında 
azalarak 63,6 oldu. 
TASARRUF ETME 
İHTİMALİ ENDEKSİ 
19,2 OLDU 
Tasarruf etme ihti
mali endeksi (gele
cek 12 aylık 
döneme ilişkin) 
eylül ayında 18,8 
iken, ekim ayında 
%2,3 oranında ar
tarak 19,2 oldu.

Milyonlarca tisi bunu üeMiıınr! in t; 301 lira ram
Milyonlarca memur 
emeklisi Ocak'ta 
çifte zam alacak. 
Toplu sözleşme 
kapsamında 
Ocak zammı 
yüzde 4 olarak 
belirlenen memur 
emeklilerine, 
enflasyon farkıyla 
beraber en az 307 
lira zam yapılması 
bekleniyor. 
Ocak'ta yüzde 
4 zam alacak memur 
emeklilerinin 
beklenti anketine 
göre yüzde 10.28 
enflasyon farkı 
alması bekleniyor. 
İşte bu oranlarla 
yeni memur emekli 
maaştan...
Milyonlarca memur 
emeklisi Ocak'ta

çifte zam alacak. 
Toplu sözleşme 
kapsamında Ocak 
zammı yüzde 4 
olarak belirlenen 
memur emeklilerine, 
ayrıca enflasyon 
farkı da verilecek.

MEMUR 
EMEKLİLERİNE 
5,84 ENFLASYON 
FARKI OLUŞTU

Memur emeklilerinin 
enflasyon farkı 
alması için 2018'in 
ikinci 6 aylık döne
minde enflasyonun 
yüzde 3,5'i aşması 
gerekiyordu. Tem
muz- Eylül enflasy
onu yüzde 9,34 çıktı. 
Böylece memur 
emeklilerine

şimdiden yüzde 5,84 
enflasyon farkı 
oluştu.

EN AZ 307
LİRA ZAM
YAPILACAK

Ocak zammı yüzde 4 
zam ve yüzde 5,84 
farkla yüzde 9,84'e 
ulaştı. Geriye 3 aylık 
veri kaldı. Merkez 
Bankasının yaptığı 

son beklenti an
ketinde, 2018 yılının 
ikinci 6 aylık döne
minde enflasyon 
yüzde 13.78 olarak 
tahmin ediliyor. Bu 
tahmine göre memur 

emeklisinin alacağı 
fark yüzde 10.28'e 
yükselecek. Ocak 
zammı bu durumda 
yüzde 14,28 olacak. 
Halen en düşük 
memur emeklisi 
aylığı 2 bin 149 lira 
87 kuruş se
viyesinde 
bulunuyor. Eğer 
Ocak zammı 
yüzde 14,28 
olursa, bu maaş 
307 lira artışla 
2 bin 456 lira 87 
kuruşa yükse 
lecek. Ayrıca prog 
ramdaki tahmine 
göre de zam oranı 
yüzde 11.15 olabile
cek. Buna göre ise 
en düşük aylık 2 bin 
389 lira 58 kuruşa 
çıkacak.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLAŞ RESMİ BAİRELER

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. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

121
186

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

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Bavcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Femukkale
DENİZ UÇAÖI
Peeaeue Alımla Seyahat
METRO
Aydın Turtam
Süzer Turtam
KanbaroOlu-Eaada*
Anrtur
Kamil Koç

612 OO 2S 
<13 SS 13

• 13 20 77
312 1O 72

312 O1 33

Tapu SİCİ. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
HçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEBİYE

Mer.Ssğ. Ocağı
Tomokey Tomografi 
Acıbadem

513 10 83
513 55 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

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

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
017 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51323 25 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİr

Bursa 256 77 84
Mudanya 844 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 04

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

fflİlSBfilİ

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

DAÜITICILAB
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
Akoan Petrol 81s 10 7q
MAR-PET o13 30 33
Tuncay Otogaz bui«4b
BayjaPetrol^^^^^y^oı^^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6205 

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)

VENÜS SİNEMASI
YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
VENOM 

11.30-14.00-16.20- 
18.45.-.21.00 
İSTANBUL 

MUHAFIZLARI 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 

5133321

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN . FATURA
____  ınp^ingtfi SEVK İRSALİYESİ 

4- BMi : TAŞIMA İRSALİYESİ
~T»Mİ ■ ÜSİ GİDER MAKBUZU

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

MATBAACILlKYAVINCILIK^KtAMÇ^g1

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Gemlikspor basketbol A Takımı 
büyük erkekler kategorisinde se
zonun ilk maçını deplasman da 
Bursa Basket ile yaptı. Gemlik
spor maçtan galip ayrıldı. 6’da

Şehit Halis Özdemir’jn kardeşi Gemlik’e gelerek adının verildiği yerleri ziyaret etti

Ticaret Borsası
_ II

9.AntalwYI)RE)l
Fuarı na katıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

EY OĞUL!
Ey Oğul!
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık 

sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. 
Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, 
yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlik
ler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmaz 
toklar bize; adalet sana..

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; 
bağışlama sana... Bundan sonra bölmek 
bize; bütünlemek sana..

Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendir 
mek, şekillendirmek sana.. Devamı 4’de

'FGT1J

Darbenin engellenmesinde büyük rol oy
nayan Şehit Ömer Halisdemir’in 7 kardeşin 
den biri olan Soner Halisdemir, Gemlik 
Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve 
Ömer Halisdemir’in adının verildiği parkı, 
bulvarı ve aile sağlığı merkezini ziyaret etti. 
Halisdemir, “Gemlik Belediyesine, Gemlik 
halkına, allem ve şahsım adına can-ı gönül 
den şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada 
çok farklı duygular yaşadık” dedi. Syf 2’de

Gemlik Ticaret Borsası bu yıl 9'uncu kez An
talya’da düzenlenen YÖREX Fuarına katı 
hyor. Dün Antalya da başlayan fuara, Gem
lik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve 
yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Sayfa 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN

a

□ +90 532 414 36 28
€•+902245122239

+90 224512 2238
+90 85030422 39

TRAFİK SİGORTASI ’ KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
' A Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd, No: 82/AGEMLİK 
l A Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GENLİK

►Z< erdogansaglik@hotmail.com

A «İDRAR TAHLİLÎ 
«KANTAHLİLİ 
«RÖNTGEN 

LU J «ULTRASON 
.1 «UCUZMAMA 

«KISIRLAŞTIRMA 
‘ HANVET OPERASYONLAR 

CLINIC www.hanvetclinic.com 
Khanvetclinicgemlik ©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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Şehit Halis temirin fcarflesi MİMİ
Özel Kuvvetler 
Komutanlığını ele 
geçirmek isteyen 
darbeci Tuğgeneral 
Semih Terzi’yi 
gözünü kırpmadan 
öldürerek darbenin 
engellenmesinde 
büyük rol oynayan 
Şehit Ömer Halis- 
demir’in 7 kardeşin 
den biri olan Soner 
Halisdemir, Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan ilçeye kazandı 
rılan ve Ömer Halis- 
demir’in adının veril 
diği parkı, bulvarı 
ve aile sağlığı mer 
kezini ziyaret etti. 
Niğde Garnizon 
Komutanı Mehmet 
Emin Altan ve 
Niğde’nin Kiledere

Belediye Başkanı 
Selami Yılmaz’ın da 
eşlik ettiği ziyarette, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve Özel 
Kalem Müdürü Halil 
İbrahim Atış’ın yanı 
sıra Ömer Halis

demir Aile Sağlığı 
Merkezi’nin doktor 
lan ile sağlık per
sonelleri de 
hazır bulundu. 
Ziyaretin ardından 
konuşan Soner 
Halisdemir, “Gemlik 
Belediyesine,

değerli Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz’a, Gemlik 
halkına, ailem ve 
şahsım adına can-ı 
gönülden şükranla 
rımı sunuyorum. 
Bugün burada çok 
farklı duygular 

yaşadık. Burada 
şehidine sahip 
çıkan, şehidin is
mini yaşatan, tari
hine, geçmişine ve 
15 Temmuz’a sahip 
çıkan bir ilçe var. 
Sağ olsunlar, var 
olsunlar” dedi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı da, 
“15 Temmuz 
sürecindeki en 
önemli isimlerden 
birisi olan 
Şehidimiz Ömer 
Halisdemir’in adını 
meclisimizin aldığı 
kararla bu bölgede 
yaşatmak istedik. 
Başta Belediye 
Başkanı mız olmak 
üzere Belediye

meclisimi ze ve 
halkımıza teşekkür 
ediyoruz.
Hem caddemize 
hem parkımıza 
hem de sağlık 
ocağımıza, şehidi 
miz Ömer Halis
demir’in ismini 
verdik. Böyle bir 
şehidi, böyle bir 
evladı yetiştiren 
ailemize çok 
teşekkür ediyoruz. 
Bizi ere haklarını 
helal etsinler. 
Onlara ne kadar 
teşekkür etsek 
azdır” diye konuştu. 
Konuşmaların 
ardından günün 
anısına çekilen ha 
tıra fotoğrafları ile 
ziyaret sona erdi.

Yeni itrtesinmtrlerimı 
İli ıt kaldırımlar ınmlıw

Ticaret »orsası 8. mnaha 
YÜREK Fuarı na kailim

Gemlik Belediyesi, 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
ilçemizin imara 
açılan yeni yerleşimi 
bölgelerinde yol ve 
kaldırım 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Fen işleri ekipleri 
yeni açılan yolları 
genişletirken 
engelli vatandaş 
ların da rahat bir 
şekilde

kullanabileceği 
kaldırımlar yapılıyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, çalışmaları 
yerinde inceledi. 
Yılmaz, “Kış şartlan 
ağırlaşmadan 
yollan ve 
kaldırımları sorun 
olmaktan çıkarm 
hedefliyoruz” 
dedi. Yürütülen 
çalışmalarla 
birlikte hem 

yaya trafiğinin 
çözüme kavuşaca 
ğım hem de 
kaldırımın 
genişletilerek 
yaya yolunun 
görsel bir güzelliğe 
kavuşacağını 
belirten Başkan 
Yılmaz, çalışmalarda 
bölge esnafının ve 
vatandaşların 
göstermiş olduğu 
duyarlılıktan dolayı 
teşekkür etti.

Gemlik Ticaret 
Borsası bu yıl 9'un 
cu kez Antalya’da 
düzenlenen YÖREX 
Fuarına katılıyor. 
Dün Antalya da 
başlayan fuara, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
özden Çakır 
ve yönetim 
kurulu üyeleri 
katıldılar.
Gemlik zeytinin 
tanıtılacağı 

fuarın açılışına 
TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
da katıldı.
72 ilin yanı sıra 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti de 
yöresel ürünleriyle 
500'e yakın katılım 
cinin yer aldığı 
YÖREX'te, 252 
kurum, 135 oda 
borsa, 19 kalkınma 
ajansı yöresel ürün
lerini ziyaretçilerin 

beğenisine 
sundu.
Yöresel lezzetler 
den el emeği göz 
nuru eserler ile 
binlerce ürünün 
sergileneceği fuar 
da, coğrafi işaret 
tescili almış yüz 
lerce ürün de 
sergilenecek. 
Fuarda, 5 gün 
boyunca çeşitli 
etkinlikler 
düzenlenecek.

fjfcebook sayfa»nİz,,,;,.<<lM^iİ^Mto^z ■ Güler Ajans
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Zeytinler yola saçıldı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında iki kişi 
yaralandı. Kazaya 
karışan kamyonet
teki zeytinler çevre 
yoluna saçıldı. 
Kaza Adapazarı- 
iznik yolunda mey
dana geldi. 16 H 51 
76 plakalı otomo
bilin sürücüsü 
Ayşegül Tuncer (27), 
virajı alamayarak, 
karşı yönden gelen 
Erkan Bulut'un (36) 
kullandığı 16 FCF 02 
plakalı zeytin yüklü 
kamyonetle çarpıştı. 
Kamyonet sürücüsü 
Erkan Bulut araçta

sıkıştı. Kazayı görüp 
olay yerine koşan 
vatandaşlar, sağlık 
ekiplerinin de 
yardımı ile yaralı 
sürücüyü sıkıştığı

yerden çıkardı. 
Yaralı sürücüler 
Ayşehül Tuncer ve 
Erkan Bulut İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Kamyonet 
kasasından çevre 
yoluna dökülen 
zeytinler ise 
belediye görevlileri 
tarafından toplandı.

MaıMlıMiaıftMliıil<ltli
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, devrilen 
römorka müdahale 
eden bir kişi kalp 
krizi geçirerek 
hayatını kaybetti. 
Kaza saat 05.00 
sırlarında meydana 
geldi. 54 ES 587 
plakalı traktörün 
sürücüsü Kazım 
Sercan (59), bir gün 
evvel topladığı 
zeytinleri Marmara- 
birlik'e götürmek 
için sabahın erken 
saatlerinde yola 
çıktı. Kazım Sercan, 
Abdulvahap mevki
inde traktörün rö
morkunu şarampole 
düşürdü. Devrilen

römorkunu düzelt
mek isteyen çiftçi, o 
sırada kalp krizi - 
geçirerek yere 
yığıldı. Çevreden

geçenler tarafından 
bulunan Kazım Ser
can, olay yerine 
çağrılan ambulansla 
İznik Devlet Has

tanesi'ne kaldırıldı, 
Kazım Sercan, 
doktorların müda
halesine rağmen 
kurtarılamadı.

Uyuşturucu 
operasyonumla 

çok sayma 
kişi gözaltına 

alındı!

Bursa ve İstanbul'da, polisin düzenlediği 
iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 
300 gram esrar ele geçirildi, 25 kişi 
gözaltına alındı.
II Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İstan
bul'da 7 farklı adrese eş zamanlı baskın 
yaptı. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 
3'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti 
yapmak' suçundan tutuklandı, diğerleri 
serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 
soruşturmayı derinleştiren ekipler, belir
lenen diğer adreslere de operasyon 
düzenledi, 11 kişiyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan ara
malarda 5 kilo 300 gram esrar, bir miktar 
metamfetamin, bir miktar bonzai ele 
geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

[aro ABONE OLDUNUZ İKİ!
gjjgjjgBI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Hırsım plaka numarasını jandarma yemedi!
Bursa'da jandarma 
ekipleri, yüzlerce 
güvenlik kamerasını 
izleyerek kamyonet 
hırsızını yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi'ye 
bağlı Gündoğdu Ma
hallesinde ikamet 
eden E.Y.'nin 20 
Ekim Cumartesi 
günü evinin önünde 
park halindeki kamy
oneti çalındı. E.Y.'nin 
ihbarı üzerine

harekete geçen İl 
Jandarma Komu 
tanlığı Osmangazi 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
bölgedekiki kamera 
kayıtlarını inceley
erek, şüpheli bir mo
tosiklet tespit etti. 
Plaka sorgusu 
yapılan motosikletin 
S.K.'nin üzerine 
olduğu, 3 gün önce 
oğlunun Y.Ş.'ye 
sattığı bilgisine

ulaşıldı. 
Soruşturmayı 
derinleştiren 
ekipler, Y.Ş.'nin Balat 
Mahallesi'ndeki 
evine operasyon 
yaptı. Çalınan kam 
yönet, evin depo
sunda parçalanmaya 
hazır, ikiz plaka takılı 
halde bulundu. 
Gözaltına alınan 
Y.Ş. çıkarıldığı adli 
mercilerce serbest 
bırakıldı. Y.Ş.'nin

ağabeyi K.Ş. ise kullanılan motosik- kamyonet sahibine
aranıyor. Hırsızlıkta lete el konurken, teslim edildi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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BURSA BASKEI: 51 CEM LİKSPOR: 56
Gemlikspor basket
bol A Takımı büyük 
erkekler 
katagorisinde sezo
nun ilk maçını de
plasmanda Bursa 
Basket ile yaptı. 
Nudanya spor salo
nunda oynanan 
karşılaşmaya Gem
likspor Mehmet 
ERSÖZ, Koray 
GÜNEŞ, Haşan 
DERE, Olcay OBUZ 
ve Ali TAŞYILMAZ 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, ilk 
periyodu karşılıklı 
atılan basketler ile 
11-10 geride 
tamamladı. İkinci 
periyoda hızlı 
hücumlar ve etkili 
savunma ile 
başlayan Gemlik
spor, attığı basketler 
ile öne geçti ve 
devre arasına 26-27 
önde girdi. Üçüncü 
periyotta önce genç 
rakibini durduran ve 
üst üste attığı bas
ketler ile farkı altı 
sayıya çıkaran tem
silcimiz son periy
oda 35-41 önde girdi. 
Son periyotta

kondisyon sorunu 
yaşayan temsilcimiz, 
genç rakibinin hızlı 
hücumlarına engel 
olamayınca son beş 
dakikasına 43-43 be
rabere girildi.
Koray'ın attığı üçlük
lere, hızlı hücumlar 
ile karşılık veren 
Bursa Basket son 
birbuçuk dakikaya 
51-49 önde girdi. Ol
cay'a yapılan faul 
sonrası iki atışı da 
sayıya çeviren tem

silcimiz 51-51 ile 
beraberliği yakaladı. 
Yalçın'ın kaptığı top 
ile hücuma geçen 
Gemlikspor Olcay ile 
üç sayılık basket bu
larak son 19 saniy
eye 51-54 önde girdi. 
Rakibin aldığı mola 
sonrası oyuna yan
dan başlayan Bursa 
Basket Yalçın ve 
Olcay İkilisinin baskı 
sı sonucu top kaybı 
yaparak hücum 
şansı bulamadı.

Yalçın'ın son 
saniyede attığı bas
ket ile maçı tamam
layan temsilcimiz 
karşılaşmayı da 51- 
56 kazanarak sezona 
galibiyet ile başladı. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, İbrahim 
TOKGÖZ, Yalçın 
ŞENIŞIK, Mehmet 
ERSÖZ, Koray 
GÜNEŞ. Erhan 
AYAŞ, Haşan DERE, 
Olcay OBUZ, Ali 
TAŞYILMAZ, Sinan

ATALAR, Yiğit ILI, 
Uğur YILMAZ ve 
Enes ŞEN. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbrahim 
TOKGÖZ "Üç gün 
önce genç takımı 
mızın galibiyetinden 
sonra A takımımızın 
da galibiyet alması 
bizleri son derece 
mutlu etti. Sezona iyi 
başladık. Altı takım 
ile ilçemizi en iyi 
şekilde temsil etmek 

için özü ve sözü 
Gemlik sevgisi olan 
oyunculanmız ile 
centilmence mü
cadele ediyoruz. 
Takım sayımızın 
fazla olması ne
deniyle haftada en 
az dört maç 
yapıyoruz. Bu ne
denle maçlarımız ve 
antrenmanlarımız 
çok yoğun geçiyor. 
Bütün oyun 
culanmı bu yorucu 
tempo içerisinde 
göstermiş oldukları 
performanslarından 
dolayı tebrik ediyo
rum. Bu glibiyetleri 
bize inanan ve 
destek olan
PALM E D'OR DON
DURMALARI sahibi 
sayın Adnan 
OSMANOĞLU ve 
ÇAKMAK KOLEJ 
sahibi sayın Seçil & 
Murat ÇAKMAK 
çiftine hediye 
ediyoruz.
Basketboldan daha 
Fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi sevgi 
ve saygıyla 
selamlıyorum" dedi.

M.lllllMlSMSmilSİI)îl
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesinde Okul 
Meclis Başkanlık 
seçimleri yapıldı. 
Gerçek seçimleri 
aratmayacak heye
cana sahne olan 
seçim kampanyası 
döneminde adaylar 
başkan olmaları 
halinde okulda yap
mak istedikleri pro
jeleri yaptıktan 
konuşma ve afişlerle 
anlattılar.
Bir hafta süren prop

aganda döneminde 
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi Okul Meclis 
Başkanlığına aday 
olan Kübra Şengül, 
Mert Buluçve Ege 
Karabütün öğren 
çilere yönelik farklı 
günlerde birer 
konuşma yaptı.
Adaylar hafta boyun 
ca yapmış oldukları 
afiş ve sınıf ziyaret
leriyle de başkan 
olmaları halinde 
yapacakları 

çalışmaları anlatarak 
oy toplamaya çalıştı. 
Gerçeğini aratmaya
cak düzen ve tertipte 
yapılan oylama öğle 
saatlerine kadar 
sürdü. Sandık kurulu 
başkanlığını Tarih 
Öğretmeni Yusuf 
Mazlum yaparken 
san dik üyeleri 
öğrencilerden 
oluştu. Yapılan oy
lama sonucunda 643 
öğrenciden 358’inin 
oyunu olan Ege

Kara, Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
2018-2019 eğiti m- 
öğretim yılı Okul „ 
Meclis Başkanı 
seçildi.
Okul Müdürü 
Kamil Beki de Okul 
Meclis Başkanı 
seçilen öğrenciyi 
tebrik ederek "Hem 
başkana hem de 
sınıf temsilcilerine 
görevlerinde başa 
rılar diliyorum. Okul 
öğrenci meclisimizin

okul yönetimine 
değerli katkıları 
olacağına inanıyo 
rum. Seçimleri 
büyük bir olgunluk 
ve demokratik kural
lar çerçevesinde 

gerçekleştiren 
öğrencilerimize ve 
seçim sürecini 
başarıyla yürüten 
öğretmenlerimize 
teşekkür ederim. ” 
diye konuştu.

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK
05353781800
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA ÇIKIŞA GEÇTİK
Gemlik’imizin fut

bolunda yükseliş 
devam ediyor.

Gerek A takım 
maçlarında, gerekse 
alt yaş liglerinde 
heyecan fırtınası son 
sürat

Kulüpler Birliği 
icraatları liglere 
direk etki etmeye 
başladı.

Atletlerimiz 
Balıkesir’den yine 
madalyalarla döndü.

A takımlarda birinci 
amatör kümede oy
nayan takımlar ara 
sında en başarılı 
takım Vefaspor 
gözüküyor.

Ligde oynadığı iki 
maçı da kazandılar. 
Geçen hafta İnegöl 
deplasmanında 
güçlü İnegöl 
Doğansor engelini 1- 
0 la geçen takımımız 
bu hafta da Umur 
bey’de oynadığı Ci- 
hanspor engelini 5-0 
la geçtiler. Baştan 
sona üstün oynayan 
takımımız farklı galip 
gelmeyi bildi.

Çotanaksporumuz 
deplasmanda Çağla 

yan sporla oynadığı 
maçı da 2-0 kaybetti. 
Geçen hafta Gem
lik’te Güneş spora 
da 3-2 kaybeden 
Çotanaksporumuz 
her geçen gün iyiye 
gideceği sinyalleri 
verdi.

Yine deplasmanda 
Mesken sporla 
karşılaşan Umur 
sporumuz maçı 2-1 
kaybetti. Başa baş 
mücadelenin 
sergilendiği Umur- 
spor - Meskenspor 
maçı adeta izleyen
leri mest etti. Bu 
maçta şans Umur- 
sporun yanında olsa 
asla maçı kaybet
mezdi. Zira iki 
takımda birbirlerine 
bariz üstünlük 
sağlayamadılar.

Gemlik sporumuza 
gelince Bursa 
deplasmanında 
Panayırsporla 1-1 
berabere kaldı.

Gemlikspor adına 
ligin ilk maçıydı.

Zira ilk haftayı bay 
geçmişlerdi. Gemlik 
sporumuz mutlak 
kazanmak için çıktığı 

müsabakada maale
sef beklentileri 
karşılayamadı. Orta 
hakeminde kötü 
yönetimi güzel futbol 
oynanmasına engel 
oldu diyebiliriz.

Zira her iki takımda 
hakemin yönetimin
den memnun 
kalmadı.

Bir maçta hakem 
kendine güvenmiyor 
sa biraz da korkaksa 
her pozisyonda 
düdük çalmaya 
bakar. Oyunu sık sık 
durdurur. Gereksiz 
yere kart kullanır.

Bu söyledikleri 
mizin hepsi Gemlik
spor maçında 
yaşandı. Bereket 
versin iki takımında 
oyuncuları iyi 
niyetliydi.

Bu sene tüm Gem
likli spor sever Gem
lik spordan başarı 
bekliyor. Yeni*yöne
tim, yeni transferler 
yepyeni bir Gemlik
spor. Gemliksporu 
Panayır stadında 
bayağı kalabalık bir 
seyirci seyretti. 
Gemlik yolunda,

Bursa girişinde 
Gemlik’imize yakın 
sayılabilecek bir 
yerde bulunuyordu. 
Panayır sahası. 
Ulaşımı kolaydı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
ve CHP Belediye 
Başkan adayı Uğur 
Sertaslan ve MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz ekip
leriyle birlikte maçı 
takip ettiler.

Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
de araç kiralayıp 
maçı seyredenler 
arasındaydı.

İlk maçı aşırı heye
can yapan, hiç 
özgüveni olmayan, 
pas organizasyo 
nunu uygulamayan 
bir Gemlikspor vardı 
sahada. Durum 
böyle olunca futbol 
hiç göze hoş 
gelmedi. Santrofor 
Yıldıray, kaleci 
Mehmet, Libero 
Furkan, orta sahada 
Dinçer iyi 
oyunlarıyla göz 
doldurdular.

Yeni oluşturulan 
Gemlik Kulüpler 
Birliği yönetimi fark 
yaratmaya devam 
ediyor. Kulüplerimi 
zin önünü açma 
adına güzel icraatlar 
gerçekleştiriyorlar. 
Tüm katılımcıların 
beyinlerinden çıkan‘ 
birinci öncelikli 
sorunlar yavaş 
yavaş bertaraf 

ediliyor. Gemlik 
Belediyesinden, Fut
bol Federasyonun
dan, Bursa Amatör 
spor Kulüpleri Fed
erasyonundan da 
gerekli bilgi ve 
destek sağlanmış 
durumda.

Ilerki yıllarda daha 
programlı ve daha 
bilinçli çalışma adına 
gerekli çalışmalar 
şimdiden başlatıldı. 
Bursaspor ve 
Altınordu spor kulü
pleri alt yapı 
çalışmaları takip 
edilecek. Gerekirse 
randevu alınıp zi
yaretler 
gerçekleştirilecek. 
Hocalar ve yöneticil
erde ziyaretlere 
katılacaklar. Daha 
bilimsel ve daha 
donanımlı çalışmalar 
başlatılacak.

Gemlik Belediye- 
spor Spor Atletizm 
takımı gençlik 
geliştirme 
programına dahil 
müsabakalarda 
kürsünün tepesinde 
yer almaya devam 
etti. Başkan Hulusi 
Gandar önderliğinde 
Balıkesir ilinde 
yapılan müsaba 
kalara katılım sağla 
yan takımımız Bahke 
sirdeki yarışmalar 
adına açıklamada 
bulunan Kulüp 
Antrenörü Burhan 
Gümüş amaçlarının 
milli takıma sporcu 
vermek olduğunun 

altını çizdiği, İsmail 
Özkan ve İsmail 
Orhan genç milli 
takım kampına davet 
edildiler.

Gemlik Belediye- 
spor U15 futbol 
takımı grubunda 
ikinci olmayı garan
tileyerek Türkiye 
Şampiyonasına 
iştirak etmeyi garan
tiledi.

Gemlik’te oynanan 
son Emekspor 
maçını da 5-0 kazan 
mayı başardılar. U17 
takımı ise deplas
manda Burgazspor’u 
3-0 net skorla geçti. 
U17 de hedef 
şampiyonluk.

Gemlikspor U19 
takımına şampiyon 
luk kupası İznik spor 
maçı öncesi ilçe 
stadında taktim 
edildi. ASKF’nin yeni 
seçilen yönetimi 
maç sonrası 
kupasını takımımıza 
verdi. Uzun aradan 
sonra ilçe stadına 
verilen maçı çok 
sayıda spor sever 
izledi. Maç sonu 
Belediye Başkanımız 
Refik Yılmaz 
kupasını Kaptan 
Buğrahan Bekara 
büyük bir alkış tufanı 
karşısında verdi. 
Maç sonu seyirciler 
takımlarını 
bağırlarına bastılar. 
Şampiyon Gemlik 
spor tezahüratları 
stadı adeta inletti

Kiralık "Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fnarı" açıMı
130T0HLUK1EYTIK 

HAVUZLU MAĞAZA ve 
140 m2 3+1 

DOĞALGAZLI DAİRE 
SAHİBİNDİK KİRALIKTIR
05362238262
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Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülüğün 
de TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ ile 
Maden Mermer 
Üretici ve Sanayici 
İş Adamları Derneği 
nin (MADSİAD) iş 
birliğiyle düzenlenen 
Bursa 4. Uluslarara 
sı Blok Mermer 
Fuarı, kapılarını açtı. 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ Genel 
Müdürü Ilhan Ersö
zlü, Bursa Uluslara 
rası Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde düzen
lenen fuarın açılışın 
da yaptığı konuşma 
da, 8 salon ve açık 
bölümden oluşan 
60 bin metrekarelik 
alanda gerçekleş 
tirilen fuarda toplam 
ağırlığı 60 bin ton 
olan 2 bin 500 blok 
mermerin sergilen 
diğini belirtti.

Ersözlü, sektörün en 
ağır fuarının sağlam 
adımlarla her geçen 
sene daha da 
büyüdüğünü ve 
alanında marka 
haline geldiğini 
vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
"Geçen yıl fuarda 
215 firma yer 
almıştı, Bu yıl 
katılımcı firma 
sayısında yüzde 
15'lik bir büyüme 
oranı yakalayarak 

sayıyı 240'a çıkardık. 
33 ilden katılımcı 
firmanın stant açtığı 
fuarda neredeyse 
Türkiye'nin hemen 
hemen her bölgesin
deki ocaklardan 
çıkarılan farklı renk 
ve desende, tonu 
200 dolardan 4 bin 
dolara kadar deği 
şen 2 bin 500 blok 
mermer yer alıyor. 
Bu rakam bize 
geçtiğimiz yıla 
göre sergilenen blok 

mermer sayısında 
yüzde 25 artış 
olduğunu 
gösteriyor. 
Sektörün en ağır 
fuan olma özelliği 
rekorunu geliştiren 
fuar, başta Çin ve 
Hindistan olmak 
üzere 
birçok ülkeden 
gelecek iş insanını 
ağırlayacak." 
Konuşmaların 
ardından fuarın 
açılış kurdelesi ke
sildi. Daha sonra 
protokol üyeleri, 
stantları gezdi. 
Açılışa, Ege 
Maden ihracatçı 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı ' 
Mevlüt Kaya, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Vali 
Yardımcısı Mustafa 
özsoy da katıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

EY OĞUL!
Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, 

Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini 
mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. 
Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana 
yükünü taşıyacak güç, ayağını 
sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen 
ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi 
dervişler de düşünce, fikir ve dualarla 
bize vaat edilenin önünü açmalıyız. 
Tıkanıklığı temizlemeliyiz.
Oğul!
Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. 

Ama bunları nerede ve nasıl kullana 
cağını bilmez sen sabah rüzgarlarında 
savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir 
olup aklını mağlup eder. Bunun için 
daima sabırlı, sebatkar ve irade ne sahip 
olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey 
sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce 
çiçek açmaz.

Ham armut yenmez; yense bile 
bağrında kalır.
Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. 
Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. 

Ona sırt çevirme. Her zaman duy 
varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan 
da bu İrfandır.
İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, 

akşam ezanında ölürler. Dünya, senin 
gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. 
Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilin
meyenler, ancak senin fazilet ve adale 
tinle gün ışığına çıkacaktır.
Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, 

büyüklerle beraberdir. Bu dünyada 
inancını kaybedersen, yeşilken çorak 
olur, çöllere dönersin. Açık sözlü of! Her 
sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; 
bildin deme! Sevildiğin yere sık gidip 
gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir...

Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki 
alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı 
iken, itibarını kaybedene acı! Unutma ki, 
yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar 
emniyette değildir.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! 
Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyi
sine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, 
gözü pek) derler....
***************************
Yukarıdaki sözler, Şeh Edibaliden

OsmanlI Devletinin kurucusu Osman 
Bey’e öğütleri içerm&Ktedir.

Atalarımız, babalarımız, analarımız 
oğullarının, kızlarının iyi insan, ahlaklı 
insan, dürüst ve faziletli insan olarak 
yetişmelerini isterler.

Onların doğumlarından başlayarak 
erdemli kişi olmaları için çalışırlar.

Sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, bölüş 
meyi öğretirler.

Ailesine, çevresine, yurduna, insanlığa 
yararlı bireyler olmalarına çalışırlar.

Aile kavramının önemini öğretirler...
Büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi, ataya 

hürmetli olunmasını öğütlerler.
Anaya, babaya kardeşlerine karşı dü 

rüşt ve doğru olmalarına sağlık verirler.
Çalmamayı, çırpmamayı, çalışmayı, 

üretmeyi, helal kazancın doğruluğunu 
anlatırlar.

Bugünlerde ilçemizde yaşanan bir olay 
bana bunları yazdırdı.

“Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, bü 
yüklerle beraberdir.” demiş Şeh Edlball..

O kişinin, babasını üzüp zarar vermesi 
nin bilmeli ki bedeli ağır olur.
Aynilamlı çocukları kendine yaşatır. 

Aklını ba *tna toplamak, yanlıştan dön
mek do, ı." olandır.

11 Şehit Etem Yaşar llkokunda uygulamaya konan “Ailemle Kitap Okuyorum” projesi büyük ilgi gördü

OaımilerııellerMe MiaD bİimw

Gemlik Şehit 
öğretmen Etem Yaşar 
İlkokulunda “Ailemle 
Kitap Okuyorum” 
Projesi ile öğrenci 
velilerinin bulunduğu 
ortamda kitap oku
narak proje yaşama 
geçirildi.
Geçtiğimiz günlerde

SP ilçe Başkanı Ahmet Vakkas’ın ziyaret ettiği Faruk Güzel, “Nakliyecilik
sektörü ekonomik anlamda zorda” dedi.

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
ve yönetim kurulu 
üyesi arkadaşları 
yaklaşan yerel seçim
ler öncesinde etkili 
fert ziyaretlerine 
başladı.
Ziyaretlerin ilk durağı 
ilçemizin tanınmış 
işadamlarından ve 
eski siyasetçilerinden 
Güzel Nakliyatın 
sahibi Faruk Güzel 
oldu.

GÜNÜMÜZÜ ZOR 
KURTARIYORUZ 
Ekonominin lokomo
tif sektörlerinden 
birisi olan nakliye 
sektörü hakkında 
bilgi veren Faruk 
Güzel şunları söyledi. 
‘Uzun yıllardan beri 
nakliye sektörünün 
içindeyiz ve babamız 
dan aldığımız bayrağı 
taşımaya devam edi 
yoruz.

4/D Sınıfı öğrencileri 
ve velilerinin 
katılımıyla kitap oku 
ma saati düzenlendi. 
Kitap Okuma saatine 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Adem 
Şahin ve Nihat 
Ergül de katıldı. 
Şube Müdürü Adem

Sektör, ekonomik 
anlamda zorda. 
Araç fiyatlarının yanı 
sıra işçi giderleri ve 
taşıma maliyetlerini 
dikkate aldığımızda 
günümüzü zor kurta 
rıyoruz. Her gelen 
gün bir önceki günü 
aratır hale geldi. 
Bu gidişatın bu 
şekilde sürmesi 
mümkün değil.”

ÜLKEMİZ BORÇ

Şahin Projeden dolayı 
Okul Müdürü Mehmet 
Yavuz ve projeden 
sorumlu öğretmenle 
re teşekkür etti. 
Şube Müdürü Adem 
Şahin çalışma saat
lerinde “Ailemle kitap 
Okuyorum” projesine 
katkı sağlayan sınıf

BATAĞINDA 
ÇIRPINMAKTA 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise 
konuşmasında; 
‘Benzin ve mazot 
fiyatlarının bu kadar 
artmasının en büyük 
nedeni, iktidarın 
ekonomideki 
başarısızlıklarını 
halka mal etmesidir. 
İktidar, en kolay 
yoldan nasıl para 

öğretmeni Nuran 
Orhan’ı da kutladı. 
Okul Müdürü Mehmet 
Yavuz, “Yeni pro
jeleriyle öğrenime 
renk ve katkı 
sağlayan öğretmen 
/erimizle çalışmaktan 
mutluluk duyuyo
rum.” dedi.

toplarım düşünce 
sindedir. Akaryakıt 
kullanımı da 
kaçınılmaz olduğun 
dan dolayı akaryakıt 
fiyatları yüksek 
vergilerden dolayı 
yükselmektedir. 
Dünya ülkelerini 
dikkate aldığımızda, 
kısıtlı olan imkanlarla 
bile ülkelerini ayakta 
tutmayı becere 
bilmektedir.
Oysaki, sayısız kay
nak ve nimete sahip 
olan ülkemiz borç 
batağında çırpın 
makta ve giderek 
daha da borçlan 
maktadır.
Bilinmelidir ki, 
bunun da en büyük 
nedeni üretimden 
uzaklaşan ve sadece 
günü kurtaran bir 
anlayışa sahip 
bir iktidar tara 
fından yönetiliyor 
olmamızdır.’ 
dedi.
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Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı 
Nadir Alpaslan, 
seyahat acenteleri 
ve turizm sektörü 
nün yapılandırıl ma 
sına dönük yasal 
çalışmalar 
yapıldığını belirtti. 
Alpaslan, Manav
gat'ta bir otelde 
gerçekleştirilen Ak
deniz Turistik Otel
ciler ve İşletmeciler 
Birliği'nin (AKTOB) 
ekim ayı olağan 
toplantısında, 
Antalya'nın hem 
Türkiye hem de 
dünya turizmi 
açısından çok 
önemli bir merkez 
olduğunu dile ge

tirdi. Turizm sek
törünün çok hassas 
bir sektör olduğu 
nu, dış faktörlerden 
çok çabuk etkilen 
diğini anlatan Al
paslan, turizm 
serüveni içinde pek 
çok krizle, sorunla 
karşılaşıldığını, 
bunların hemen 
hemen tamamının 
sektörün dışındaki 
nedenlerden kay 
naklandığını 
vurguladı.
Gerek gelir gerekse 
turist sayısı 
bakımından 2018'de 
çok iyi noktalara 
gelindiğini ifade 
eden Alpaslan, 
2018'de kent

bazında Antal 
ya'nın, ülke bazında 
da Türkiye'nin 
dünyada ilk 10'a 
gireceğini bildirdi. 
Alpaslan, şunları 
kaydetti: "Yasal 
çalışmalar, gerekli 

altyapı çalışmalarını 
planlama ve yeni 
tanıtım stratejisiyle, 
ülkemizi dünyada 
ilk 5'e, ilk 3'e soka
cak, turizm gelirinin 
gayri safi milli hası 
la içindeki payını da 

yüzde 8'lere çıkara 
cak ortamı oluştur 
mak için çalışıyo 
ruz. Antalya aynı za
manda bir tarih, 
kültür, sanat şehri. 
Doğal güzellikleri 
barın diriyor. Bu 

potansiyeller de 
harekete geçirildiği 
zaman kent, yılda 
15-20 milyon 
yabancı turisti 
rahatlıkla ağırlaya 
bilecek. Bakanlık 
olarak daha etkin 
bir pazarlama ve 
tanıtım stratejisi 
konusunda 
çalışmalar yapı 
yoruz. Başta An
talya olmak üzere 
ülkemizin tüm 
turizm alanlarında 
mevcut tüm altyapı 
sorunlarını, çöpün
den arıtmasına ve 
çevre sorunlarına 
kadar çözmeye 
yönelik bir çalışma 
içerisindeyiz." dedi

Yeşil pasaportla ilgili kritik düzenleme
Devletin güvenliğine 
karşı faaliyette 
bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum 
veya topluluklara 
üyelik, mensubiyet, 
iltisak ya da 
bunlarla irtibatı 
bulunduğu belir
lenen ihracat 
çılar da "hususi 
damgalı pasaport 
verilmeyecekler” 
listesine dahil 

edildi.
İhracatçılara Hususi 
Damgalı Pasaport 
Verilmesine ilişkin 
Esaslar Hakkında 
Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Konuya ilişkin daha 
önce yayımlanan 
kararda, son 3 
takvim yılı itibarıyla 
belirlenen tutarda 
ihracat yapan 
firmaların yetkililer
ine, kasten işlenen 
bir suçtan dolayı bir 
yıl veya daha fazla 
süreyle hapis 
cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile, 
devletin güvenliğine

karşı suçlar, 
anayasal düzene ve 
bu düzenin 
işleyişine karşı 
suçlar, zimmet, 
rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahte
cilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat 
karıştırma, edimin 
iflasına fesat

karıştırma, suçtan 
kaynaklanan mal 
varlığı değerlerini 
aklama veya kaçak 
çılık suçlarından 
mahkum olmamaları 

kaydıyla iki yıl 
süreyle hususi 
damgalı pasaport 
verilmesine imkan 
sağlanmıştı.
Yeni kararla, devletin 
güvenliğine karşı M 
faaliyette bulundu 
guna karar verilen 
yapı, oluşum veya 
topluluklara üyelik 
mensubiyet iltisak 
ya da bunlarla 
irtibatı bulunduğu 
belirlenen ihracat 
çılara da hususi 
damgalı pasaport 
verilmeyeceği hük 
me bağlanmış 
oldu.
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 513 10 23
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
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Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06
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Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
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Mer.Ssğ.Ocsğı 513 10 58
Tomokey Tomografi 012 85 29
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Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL 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
TapuSIcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Var. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR________ 513 71 66
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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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı <212) 516 12 12
Yalova (22e) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS

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

BAfllTICILAB ~

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 65 00
BP Gaz 814 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 qq
Akçen Petrol _
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz on 10 40
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Karfez
. OEMLİK'İN İLK bONLOlİ IİYMİ «AÜETMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6206 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
YOL ARKADAŞIM 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
VENOM 

11.30-14.00-16.20- 
18.45.-.21.00 
İSTANBUL 

MUHAFIZLARI 
12.00-14.00-16.00- 

18.00-20.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
ommrlNliK OÜHL0K »İYAIİ OMlîtlI

inşaat
YAPI MALZGMeLGRI LTD. ŞTI.

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 
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Cumhuriyetin 
İlk bayrakları" 
sergilendi
Cumhuriyet Bayramı öncesi, 
Hünkâr Köşkü Müzesi anlamlı bir 
sergiye ev sahipliği yapıyor. Cum 
huriyet’in ilk bayrakları müzede 
sergileniyor. Haberi syfö’de

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Mehmet Uğur Sertaslan’ın Gemlik Belediye Başkan adaylığını resmen onayladıiıwawiiı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İlk Etap Toplu Konutlardan . 
kaç kişi vazgeçti?

Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahal 
lesi’nde yaptırılan Toplu Konutların ilk bölü 
münün kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi.

Gemlik Belediyesinin en büyük mal varlıkla 
nnın satılması sonucu bin 400 kişinin konut 
sahibi yapılması planlandı.

GEMPORT’un 2016 yılının semine çok az 
kala 103 milyon liraya satılması, köylerden 
gelen mallann satılması, Gemlik Belediyesi 
nin eski mülklerinin satılmasıyla elde edilen 
gelirlerin büyük bölümü hizmet adı altında 
betona yatırıldı.. Devamı sayfa 4’de

2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel

GTSOHaYÖREX 
Yöresel Gıdalar 
Fuarı na katıldı

seçimlerde, CHP Gemlik adayı olarak Bursa 
İl Başkanlığına ve Genel Merkeze adı bildi 
rilen eski İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertas 
lan’ın kesin adaylığı Parti Meclisince onay 
landı. CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, 
“Mehmet Uğur Sertaslan’ı Belediye Başkan 
Adayı parti meclisimiz onayladı. Bundan 

• sonra erken yola çıkmanın avantajıyla Gem- 
lik’i karış karış gezeceğiz ve adım atılmayan

' hiçbir sokak kalmayacak. Gemlik’in sosyal 
demokrat belediye anlayışına ihtiyacı var.”, 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen 
YÖREX Yöresel Ürünler Fuanna, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası da katıldı. Fuara 
Ağdemir'in yanı sıra Meclis Başkanı Haşan 
Yıldırım, oda yönetim kurulu üyeleri ile 
odanın gıda komitesinde yer alan meclis 
üyeleri ve oda üyeleri de katildi. Syf 2’de

i Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82IA GEMLİK 
* Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

A »İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ 
• RÖNTGEN

IV J »ULTRASON .1 * UCUZ MAMA 
»KISIRLAŞTIRMA 

■ HANVET »OPERASYONLAR 
CLINIC www.hanvetclinic.com 

Iİ hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerdinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

SİGORTACILIK

Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

□ +90 5324143628
e» +90 224 512 22 39

+90 224512 22 38
+908503042239 ® erdogansaglik@hotmail.com

TRAFİK SİGORTASI
wK0EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN
GÜVENİLİR ADRESİ

l SAĞLIK
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Mehmet Uğur Sertaslan’ın Gemlik Belediye Başkan adaylığını resmen onayladı

llğur Sertaslan resmen CHP'nin adayı
2019 yılı Mart 
ayında yapılacak 
olan yerel seçim
lerde, CHP Gemlik 
adayı olarak Bursa 
İl Başkanlığına ve 
Genel Merkeze adı 
bildirilen eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan’ın 
kesin adaylığı 
Parti Meclisi’nce 
onaylandı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisinde Belediye 
Başkanlarının aday 
tıkları için önceki 
gün toplanan parti 
meclisi birçok ilçe 
Belediye Başkanı 
adayını kesinleştirir 
ken, İlçe Başkan 

lığı’nca İl Başkan 
lığına sunulan 
Mehmet Sertaslan’ 
ın adaylığı, İl Baş 
kanlığınca da 
onanmıştı.
CHP Genel Merkezi’ 
ne gönderilen Sert 
aslan’ın adaylığı bir 
süre önce Gemlik’e 
gelen CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu 
tarafından da 
onanmış ve her 
gittiği yerede 
Sertaslan’ın destek
lenmesini istemişti. 
CHP’nin en üst 
karar yönetim 
organı olan Parti 
Meclisi geçtiğimiz

gün yaptığı 
toplantıda Mehmet 
Uğur Sertaslan’ı 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
olarak belirledi. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
CHP Gemlik İlçe

Başkanı Cemil Acar, 
“Mehmet Uğur 
Sertaslan’ı Belediye 
Başkan Adayı parti 
meclisimiz onayla 
dı. Bundan sonra 
erken yola çıkmanın 
avantajıyla Gemlik’i 
karış karış gezece 

giz ve adım atılma 
yan hiçbir sokak 
kalmayacak. 
Gemlik’in sosyal 
demokrat belediye 
anlayışına ihtiyacı 
var. Biz bu ihtiyacın 
farkındayız ona 
göre projelerimizi 
ve adayımızı halka 
sunacak ve halkın 
bizlere desteğini 
isteyeceğiz. Gem
lik’te son yıllarda 
uygulanan ben yap 
tim oldu anlayışı 
milletimizin canına 
tak etmiştir. Beledi 
ye Gemlik halkının 
rahatça nefes alaca 
ğı sosyal yaşam 
alanlan yaratmak 

yerine her yeri be 
tona boğmuştur ve 
artık bu yönetimin 
değişme zamanı 
gelmiştir. Gemlik’i 
daha modern, daha 
yeşil ve daha yaşa 
nabilir bir kent 
olması için var 
gücümüzle 
çalışacağız’’ dedi 
Ayrıca CHP 
Gemlik İlçe Baş 
kanı Cemil Acar 
önümüzdeki gün
lerde Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın daha 
kapsamlı bir 
toplantı yapacağını 
ifade etti.

GTSO da YÜREK Yöresel
Gıdalar Fuarı’na katıldı
Antalya'da bu yıl 
9'uncusu düzenle
nen YÖREX Yöresel 
Ürünler Fuarına, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası da 
katıldı.
GTSO Başkanı Paşa 
Ağdemir, eski Bursa 
Valisi, yeni Antalya 
Valisi Münir 
Karaloğlu'na ve 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu'na 
plaket verdi.
Yöresel ürünlerin 
sahiplenilmesi ve 
teşvik edilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Ağdemir, 
"Gemlik’te de 
dünyada marka 
olmuş bir ürü 
nümüz var.
Zeytinimiz, Coğ 
rafı İşaret alarak, 
zeytini de tescille 
miştir. Bu anlamda 
Borsa miza çalışma 
I arından dolayı 
teşekkür ediyoruz. 
Antalya'da 9. su 
düzenlenen yöresel 
ürünlev fuarında,

Gemlik'in de dah-' 
sık yer alması, faı d t 
bölgelerindin de 
ürünlerini sergileme 
si önemlidir.

Antalya gibi meyve 
anlamında öne 
çıkan ilde, böyle bir 
çalışma yapılıyorsa, 
bizler de kendimizi •

tanıtmalıyız. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
olarak, bizler 
üretenin yanında 
tutumumuzla, 
Gemlik'te farklı 
sektörleri des 
teklemeye ve 
güç veremeye 
devam edeceğiz" 
dedi.
Fuara Ağdemir'in 
yanı sıra Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım, oda 
yönetim kurulu ...
üyeleri ile odanın 
gıda komitesinde 
yer alan meclis 
üyeleri ve oda 
üyeleri de katıldı.

Ağaçta mahsur kalan
tedi kurtarıldı

Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Asım 
Kocabıyık Camii’nin yanında ki çınar 
ağacında mahsur kalan kedi, İtfaiye ve Gem
lik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip
lerinin müdahalesiyle kısa zamanda 
kurtarıldı.
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne 
gelen ihbar üzerine kedinin bulunduğu bölg
eye gelen ekipler, itfaiye aracının sepetine 
binerek kediyi dikkatli bir şekilde kurtardı. 
Ekiplerin özverili çalışması sonrası sepetli 
araç vasıtasıyla kurtarılan kedinin sağlık , 
kontrolü, Gemlik Belediyesinin Umurbey 
Mahallesindeki Sokak Hayvanları Geçici - * 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veter- r 
ıner'ndKinirefı^ardtınrtran yapIrâı. 4 . .
İtfaiye ekipleri ile Belediye Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekiplerinin başarılı kedi kurtarma 
operasyonuna vatandaşlarda alkışlarıyla ( . 
teşekkür etti. 1 > ' / ; u,;;
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Anacı verinden söktü!
Bursa'da kontrolünü 
kaybeden otomobil 
sürücüsü önce 
kaldırıma çarptı 
ardından ağacı 
yerinden söktü. 
Otomobilin motoru 
yerinden sökülür 
ken, iki kişinin 
yaralandığı kaza bir 
iş yerinin güvenlik 
kamerasına yansıdı. 
Kaza, gece saat
lerinde merkez 
Nilüfer İlçesine bağlı 
Beşevler Ma
hallesinde meydana 
geldi. Feci kazada 
bir işyerinin güven
lik kamerasına 
yansıyan görün
tülerde, Sürücünün

MllIllIlMIIIİlMMllft
İnegöl'de motosiklet 
ile otomobilin 
karıştığı kazada 
1 kişi yaralandı. 
Kaza anı ise saniye 
saniye güvenlik 
kamerasına 
böyle yansıdı. 
Kaza, Ankara Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Alınan bilgiye 
göre, Nurcan Ç. 
yönetimindeki 16 
KNN 28 plakalı oto
mobil ile karşı is
tikametten gelen 
İbrahim B. (18) 
idaresindeki 16 KOE 
91 plakalı moto 
siklet çarpıştı. 
Çarpışmanın etk
isiyle motosikletten

otomobille viraja 
girerken direksiyon 
hâkimiyetini kaybe
dip önce kaldırıma 
çarptığı, hızını ala
mayarak orta refüjde 
bulunan ağacı 

fırlayan sürücü 
yaralanırken arka 
sında yolcu konu
munda olan şahıs 
ise kazayı yara al
madan atlattı.
Yaralı sürücünün 
yardımına çevredeki 

yerinden söktükten 
sonra yaklaşık yüz 
metre sonra parçala
narak durduğu 
görülüyor. Kaza 
sonrası aracın mo
toru ve parçaları 

esnaf koştu. Haber 
verilmesi üzerine 
kaza yerine gelen 
sağlık ekipleri 
yaralıya ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Müdahalenin 
ardından yaralı, 

etrafa savrulurken 
otomobil sürücüsü 
26 yaşındaki 
B.D. yere fırladı. 
Sürücünün 
yanında bulunan 
arkadaşı 31 
yaşındaki R.B. 
aracın içerisinde 
baygın vazi 
yette kaldı.
Kaza sonrası çevre
deki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen polis ve 
sağlık ekipleri 
yaralıları Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne kaldırdı. 
Polis ekipleri kaza
yla ilgili inceleme 
başlattı.

Eski karısını 
18 yerinilen 

bıcaklamıstı 
Skandal saınınma

ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
kaldırıldı.
Kaza anı ise 
çevredeki güvenlik 
kameralarına 
yansıdı.

Bursa'da eski eşini 18 yerinden 
bıçaklayarak öldüren Haşan Gündoğdu 
yakalandı. Katil zanlısı 45 yaşındaki Haşan 
Gündoğdu emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildiği sırada ken
disini görüntüleyen gazetecilerin "niçin 
öldürdünüz" sorusuna "10 milyon liramı 
yedi, namus için öldürdüm" iddiasında bu
lundu.
Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mi- 
marsinan Mahallesi Selvi Sokak'ta mey
dana geldi. 1 çocuk babası Haşan 
Gündoğdu, iddiaya göre, eski eşi 38 
yaşındaki Özlem Meşeli ile sokakta 
tartışmaya başladı. Haşan Gündoğdu 
tartışma sırasında üzerindeki bıçağı 
çıkarıp, özlem Meşeli'yi 18 yerinden 
bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldırılan Meşeli, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı eski 
koca ise kayıplara karıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri Haşan Gündoğdu'yu 
yakalamak için çalışmalara başladı. Kısa 
bir süre sonra Haşan Gündoğdu'nun 
saklandığı yeri bulan cinayet ekipleri, katil 
zanlısı kocayı gözaltına aldı. İlk işlemleri 
için emniyete götürülen katil koca 
işlemlerin ardından adli makamlara sevk 
edildi. Emniyetin kapısında kendisini 
görüntüleyen gazetecileri gören katil 
zanlısı Haşan Gündoğdu, cinayeti namus 
için işlediğini ileri sürdü. Hakkında 
uzaklaştırma kararı da bulunan Haşan 
Gündoğdu, "Benim 10 milyon liramı yedi. 
Herkes hak ettiğini yaşar. Namus için 
öldürdüm" dedi.

Kavnanlasan yol laciaya »ol açıyordu
İnegöl'de yağıştan 
dolayı kayganlaşan 
yolda meydana 
gelen kazada 
kamyonet ile otomo
bil çarpıştı, 3 kişi 
yaralandı.
Kaza, akşam saat
lerinde Alanyurt 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Mehmet Çelik(49) 
yönetimindeki 16 DF 
758 plakalı otomobil 
kırmızı ışıkta durdu.

Aynı istikamette 
seyir halinde olan 
Haşan Kılıçlaslan 
(52) yönetimindeki 
16 Y 2602 plakalı 
kapalı kasa kamyo
net kayganlaşan 
yolda duramayarak 
kırmızı ışıkta bekle 
yen otomobile arka 
dan çarptı. Çarpma 
mn şiddetiy le oto
mobilin sürücüsü 
Mehmet Çelik, oto
mobilde bulunan

Ayten Çelik(46) ve 
Nesrin Çelik(76) 
yaralandı. İhbar üze 
rine olay yerine 
gelen 112 Acil Sağlık 
ekipleri olay yerinde 
yaptıkları ilk müda
halenin ardından 
yaralıları İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı. Tedavi 
altına alınan 
yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijuler@hotmail.com

İlk Etap Toplu Konutlardan 
kaç kişi vazgeçti?

Gemlik Belediye Meclisi’nin CHP'li 
üyesi Galip Gür, Belediye Meclis Başkan 
lığına verdiği bir önerge ile satılan mal 
varlıklarının neler olduğunu ve kaç lira 
belediyenin gelir elde ettiğini yazılı bir 
önerge ile Başkandan sordu.

Yanıt alamadı.
Bu kez Bilgi Edinme Yasasından yarar

lanarak aynı soruyu sordu.
Başkan Refik Yılmaz yine cevap ver

medi.
Oysa, yasa açık ve vatandaşlarının bu 

tür sorularına kurumların 15 gün içinde 
cevaplaması gerekmekteydi.

Bilgi edinmek isteyen kişi, sıradan biri 
değil.

Belediye meclis üyesi.
Hem de Gemlik Belediye Meclisinde 

yaptığı konuşmalarla dikkat çeken, içi 
dolu konuşan bir siyasetçi.

Yasal sürede sorusuna cevap verme 
yen Belediye Başkanı için Cumhuriyet 
Savcılığa suç duyurusunda bulundu " 
Galip Gür.

Başkanın ifadesi alındı, hakkında soruş 
turma açılabilmesi için İçişleri Bakanlığı 
nın izin vermesi gerekli. Sonuç olarak 
adli süreç gecikip duruyor.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın 
Belediyeye ait Gemsaz bölgesindeki 60 
dönüm arazileri usulsüz satılması sonu
cu yargının satış kararınr ıpfaı'eûnefir
den sonra, Çimtaş ve Borusan kuruluşla 
rina satılan arsaların paralarının faiziyle 
geri ödenerek tapuların belediye adına 
kaydının yapılması konusunda da yargı 
kararına uymadığı için eski MHP İlçe 
Başkanı Osman Durdu şikayetçi olmuş, 
Bakanlık soruşturmaya gerek görmemiş 
ama Danıştay görmüştü.

Bu konuda gelişmeler nedir bilinmiyor. 
Gelelim sorumuza.
Gemlik belediyesinin geçtiğimiz gün

lerde 21 günde ödenmesi koşuluyla 
satışa çıkardığı 115 toplu konutu alanlar 
kimler.

Bu konuda Belediye bir açıklama 
yapmadı. Kurada asıl ve iki yedek tali
plinin adlan belirlenmişti.

Asıl ve yedeklerden kaç kişi 120 bin 
lirayı yatırdı?

Bu kişiler asıl kura sahipleri mi yoksa 
2. ve 3. yedekler mi?

Bunlar açıklanmalı.
Bir de bu kurada yüzde 10 kontenjan 

ayrılan işçi emeklileri ile şehit ve gaziler
den kaçı parayı ödeyerek dairelerinin 
tapularını aldı?

Bunlar Belediye internet sayfasında 
açıklanmalı.

Benim, Emekliler Derneği’nden edindi 
ğim bilgiye göre, emeklilere ayrılan kon- ’ 
tenjandan hak sahibi olanların, peşin 
para yatırmak yerine, 16 Kasım günü 
yapılacak olan 2. etap dairelerin çekilişi 
ne katılmak için bu haklarından 
vazgeçtikleri şeklinde oldu.

Müteahhitliğe soyunan Gemlik Beledi 
yesinin bu işin içinden nasıl çıkacağını 
merakla izliyoruz.

Halkın parasıyla konut yaptıran beledi 
yenin bu konutları kimlere sattığı açıklan 
malı.

Bunun yanında, Gemlik Belediye ;i ruh
sat dahinde yaşanan 970 milyon liralık 
yolsuzluğu konusundaki Savcılık iddia 
name;" de belediye internet sayfaların » ■ • t 
da yapılanmalı. ’ '»
Bun..? Gemlik halkı bekliyor. » 4 J

flKP aday ad ayı En ver Şahin
ziyareilerini siirdürüyor
Adalet ve Kalkınma 
Partisi eski ilçe 
Başkanı Enver 
Şahin gazetemizi 
ziyaret etti. 
Yazı İşleri 
Müdürümüz Kadri 
Güler tarafından 
karşılanan Enver 
Şahin, 2019 yılı Mart 
ayında yapılacak 
olan yerel yönetim 
seçimlerinde Adalet 
ve Kalkınma Par
tisinden belediye 
başkanlığı için aday 
adayı olacağının, 
bunun için AKP 
Genel Merkezi 
tarafından yoğun 
olarak yaptırılan 
anketlerin 
sürdüğünü söyledi. 
Gemlik’te herkes 
tarafından 
tanındığını belirten 
Enver Şahin, 
“İlçe başkanlığım 
döneminde Gem- 

| lik’te herkese

eşit mesafede 
davrandım. Par- " 
timizin Gemlik’te 
büyümesine katkı 
sağladım. Şimdi de 
Gemlik Belediye 
başkan adayı 
seçilirsem, 
Gemlik’in daha 
yaşanabilir bir kent 
olması için çaba

harcayacağım. Bu 
nedenle, sivil toplum 
kuruluşları, esnafı 
dolaşarak, onların 
görüşlerini ve 
düşüncelerini belir
liyorum. Partim, beni 
adaylığa layık 
görmesi halinde 
Gemlik için 
düşündüğüm pro

jeleri de kuracağımız 
ekiple birlikte belir
leyip, halkımızla 
paylaşacağız” dedi. 
Enver Şahin, 
AKP adaylık 
çalışmalarının 
tamamlanmasına 
kadar ziyaretlerini 
sürdüreceğini 
söyledi.

MiciııhiııiiısMiroılıııif
Gemlik Belediyesi 
sportif ve sağlıklı bir 
gençlik için ilçedeki 
spor alanlarına yeni
lerini eklemeye 
devam ediyor. 
Geride kalan dönem
lerde 60’a yakın spor 
tesisinin yanı sıra 
100’ün üzerinde 
çocuk parkı ile çocuk 
oyun grubunu ilçeye 
kazandıran Gemlik 
Belediyesi, Hamidiye 
Mahallesi 295 Nolu- 
Sokakta yaptırdığı 
kauçuk zeminli çocuk 
parkının hemen 
yanına minibasket- 
bol sahası yaptırıyor. 
Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
farklı türde mevsimlik

sakinlerinin debitki ve çiçek diki-
minin yanı sıra çeşitli <ı dinlenebilecekleri
peyzaj çalışmalarının 
da yürütüldüğü mini 
basketbol sahası ve 
park çevresinde, 
kamelya ve oturma 
grupları ile bölge

geniş bir alan 
oluşturuluyor. 
Gemlik Belediyesi 
olarak gençlerin boş 
zamanlarını en iyi 
şekilde değerlendir

meşini sağlamak 
ve özellikle madde 
bağımlılığı gibi 
kötü alışkanlıklar 
dan uzak tutmak 
için birçok projeyi 
hayata geçirdiklerini 
söyledi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
BEKO 220 TR'MARKA YAZAR KASAMIN ?

RUHSATINI,KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR;
•7.'.' »• 7-?AYTAÇ DEMİR ?
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En bereketli palamut sezonu
Karadeniz'de, 1 
Eylül'de sona eren 
av yasağıyla 
balıkçılar, ağlarını 
denize bırakmayı 
sürdürüyor. Tekne 
lerle denize açılan 
balıkçılar, kasalar 
dolusu palamutlarla 
kıyıya dönüyor. 
Balıkçılara göre, 
Karadeniz'de son 
10 yılın en bereketli 
palamut sezonu 
yaşanıyor. Pala
mudun tanesi, 
2,5- 5 liradan 
saklıyor.
Karadeniz'de 
balıkçılar, 1 Eylül

günü başladığı yeni 
balık sezonunda, her 
gün denizde tonlarca

palamut avlıyor. 
Yüzlerce kasayla 
kıyıya dönen balık

çılar, sezona bollukla 
başlarken, umutla 
hamsi sezonunu

bekliyor. Balık halin
den kasalarla tez
gahlara ulaştırılan 
palamutlar, rağbet 
görüyor. Palamudun 
tanesi ise 2,5 lira ile 
5 lira arasında 
satılıyor. Samsun'da 
26 yıldır balıkçılık 
yapan Haşan Köse, 
her gün tezgahta on
larca kasa palamut 
satışı yaptıklarını 
söyledi. Palamutta 
son 10 yılın en 
bereketli sezonunu 
yaşadıklarını belirten 
Köse, "Bu sene balık 
sezonumuz bereketli 
başladı. Palamut

bolluğu hem bizi 
hem de vatandaşı 
güldürdü. Tezgahta 
vatandaş ucuza balık 
alıp yiyor. Fiyatlar 
hava ve denizin 
durumuna göre 
günlük değişken. 
Artık yerli hamsiyi 
bekliyoruz. 
'Palamut bol 
olduğu zaman hamsi 
az olur' diyorlar ama 
biz yine de umut
luyuz" dedi. 
Tezgahtan balık 
satın alan Sinan 
Arslan ise fiyatların 
gayet uygun 
olduğunu söyledi.

“Cumlıurlyerin illi bayrakları" sergilendi
Cumhuriyet Bayramı 
öncesi, Hünkâr 
Köşkü Müzesi 
anlamlı bir sergiye 
ev sahipliği yapıyor. 
Cumhuriyet'in ilk 
bayrakları müzede 
sergileniyor. 
OsmanlI’dan 
Cumhuriyet dönemi
nin ilk yıllarına dek 
sayısız hatırayı 
içinde barındıran 
Hünkâr Köşkü 
Müzesi, Cumhuri 
yet’in 95. yıl dönü 
münü anlamlı bir 
sergi ile taçlandırdı. 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Bursa’ya 
geldiğinde sıklıkla 
kullandığı ve milli 
mücadeleye yönelik 
önemli kararların

alındığı Hünkâr 
Köşkü Müzesi kolek
siyonunda bulunan 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarına ait dokuz el 
işi Türk bayrağı 
müzede izlenime 

açıldı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
ve Sanat Dairesi 
Başkanlığı Müzeler 
Şube Müdürlüğü 
bünyesinde zi

yaretçilerini 
ağırlayan müzenin 
havuzlu salonunda 
izlenime sunulan 
sergi, ziyaretçiler 
den de yoğun ilgi 
görüyor.

Değeri, temsil 
ettiği milletin 
kıymeti ile ölçülen, 
bağımsızlığın sem
bolü ve tarihin 
en kıymetli 
hatıralarından 
olan el işi Türk 
bayraklarındaki ay 
ve yıldız sembol 
leri ustalıkla 
nakşedilmiş. 
Bayraklardan ikisi 
nin köşesinde ise 
tarihteki Türk devlet
lerini temsilen 16 
yıldızın bulunduğu 
varak baskılı 
Cumhurbaşkanlığı 
Forsu yer alıyor.
1925 yılında çıkarılan 
sancak talimatna 
meşine göre forsa 
işlenen 20 ışık 

demeti de 
dikkat çeken bir 
başka ayrıntı... 
Cumhurbaşkanlığı 
Forsu’nun 
günümüzdeki 
şeklinde ise 
8 uzun ve 8 
kısa ışın demeti 
bulunuyor.
Cumhuriyetimizin 
95. kuruluş yıldö 
nümü dolayısıyla 
teşhire sunulan 
“Cumhuriyet’in 
ilk bayrakları” 
sergisi, 5 Kasım 
2018 tarihine dek 
Pazartesi günleri 
hariç her gün 
09.30-17.30 
saatleri arasında 
ziyaretçilerini 
bekliyor.

Kiralık
130T0NLUKZEYTIN 

HAVUZLU MAĞAZA ve 
140 m2 3+1 

DOGALGAZLIDAİBE 
SAHİBİNDEN KİRALIKTIR 
05362238262

TTII ■ y II

İMİ Mil, MM IIMMl l!|Wİtt Milli
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Haşan Man
dal, Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nde 
öğrencilerle buluştu. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay'ın daveti 
üzerine şehre gelen 
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Haşan Man
dal, akademisyen
lerin ve öğrencilerin 
ilgisi ile karşılaştı. 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde yaklaşık 
bir saat süren 
sunum yapan Prof. 
Dr. Haşan Mandal,

TÜBİTAK'ın yeni 
dönem çalışmaları 
ve projeleri hakkın 
da bilgiler verdi. 
Konuşmasında 
Türkiye'nin mevcut 

şartlarda krizi 
fırsata çevirecek 
çok önemli hamleler 
yaptığını söyleyen 
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Haşan

Mandal, kurum 
olarak bu fırsatları 
değerlendirmek için 
yeni bir planlama 
dönemine girdik
lerini vurguladı.
Son 15 yıl içerisinde 
TÜBİTAK'ın ülke 
içerisinde bir 
bilimsel kapasite 
oluşturmayı 
hedeflediğini 
kaydeden Prof. 
Dr. Haşan Mandal, 
"Türkiye'nin de 
dahil olduğu hızlı 
gelişen ekonomil
erde birtakım 
çıktı beklentileri 
oluşuyor.” dedi
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Uluılaa'ılalıi 'Oiellcr Biüıesi'ne mevsimin illi İtan düştü
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
kar kalınlığı zaman 
zaman 20 santimet 
reye ulaştı. Hava 
sıcaklığının eksi 
5 derece olarak 
ölçüldüğü zirveye 
jandarma ekipleri 
zincirsiz çıkış izni 
vermiyor.
Uludağ'da etkili olan 
kar yağışı zirveyi 
beyazlara bürüdü. 
Meteoroloji yetkilileri 
kar kalınlığının 14

santimetre olduğunu kar kalınlığı 20 san- Uludağ Yolu'na çıkış 
açıklasa da, yer yer timetreye ulaşıyor. ta 10. kilometreden

itibaren ise zeminde 
bulunuyor.
Karayolları ekipleri 
de yolun kapan 
maması için çalış 
malarına başlarken, 
jandarma ekipleri 
18. kilometredeki 
Milli Park Gişeleri'n 
den itibaren araçla 
rın zincirsiz çıkışları 
na izin vermiyor. 
Oteller Bölgesi'nde 
de işletmecilerin 
sezon hazırlığına 
başlayacağı ye 
Aralık ayından 

itibaren kış sezo
nunun açılacağı 
ifade ediliyor.
Uludağ'a gelen 
ziyaretçiler ise 
beyaz manzara 
karşısında şaşkın 
lığını gizleyemedi. 
Hava sıcaklığının 
bugün en düşük 
eksi 5, en sıcak 
eksi 1 derece 
olacağı, akşam 
saatlerinden 
itibaren kar yağışı 
nın kesileceği 
öğrenildi.

Atatürk IlkokulM’ndan Bursa gezisi
Gemlik Atatürk 
ilkokulu 4. sınıf 
öğrencileri 
yaşadığımız şehir 
Bursa'nın tarihi ve 
kültürel değerlerini 
tanımak için sınıf 
öğretmenleri liderli 
ğinde Bursa gezisi 

düzenledi. Bursa'da 
Atatürk Evi, Ulu 
Camii, Muradiye Kül- 
üyesi, Koza Han gibi 
tarihi mekanların 
ziyaret edilmesi, 
Osman h Devletinin 
kurucusu Osman 
Gazi, Bursa'nın 

fethini gerçekleş 
tiren Orhan Gazi'nin 
türbelerininde zi
yaret edilerek tari
himize ve kültürü 
müze ait eserlerin 
öğrenciler tarafından 
yakından görülmesi 
sağlanmıştır.

Atatürk İlkokulu 
öğretmenleri, 
öğrencilerin kendi 
tarihi ve kültürel 
miraslarını yakından 
görüp tanıması için 
bu tür gezilerin 
tekrarlanacağını 
bildirdiler.

Mu tBlBiii lımıtıı haznlanunr
Nilüfer Belediyesi, .. 
bu yıl da 'Cumhuri 
yet herkes için' 
sloganıyla on binleri, 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nda, bir 
araya getirmeyi 
planlıyor. 29 Ekim 
Pazartesi günü 
Cumhuriyet Meyda 
m'ndaki çelenk 
töreniyle başlayacak 
olan coşku, FS- 
M'deki yürüyüş ve 
Haluk Levent 
konseriyle devam 
edecek.
Nilüfer Belediyesi 29 
Ekim Cumhuriyet

Bayramı kutlamala 
rina hazırlanıyor. 
Nilüfer'de Cumhuri 
yet Bayramı etkinlik
leri, 8'incisi 
gerçekleştirilecek 
"Nilüfer Belediyesi 
Okullararası 
Cumhuriyet Koşusu'* 
ile başlayacak. 
Koşuya Fatih Sultan 
Mehmet (FSM) 
Bulvarı'ndan 
başlayacak olan 
öğrenciler, bitiş 
noktası olan Nilüfer 
Belediyesi Halk Evi 
önündeki Cumhuri 
yet Meydam'na önce 

gelebilmek için 
yarışacak. Kutla
malar, 29 Ekim 
Pazartesi günü çe
lenk sunma töreniyle 
devam edecek. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, protokol ile 
yüzlerce vatandaşın 
katılacağı saat 
13.00'teki törende, 
Cumhuriyet 
Meydam'nda bulu
nan Atatürk Anıtı'na 
çelenkler sunulacak. 
YÜRÜYÜŞ 
GERÇEKLEŞTİRECE 
KLER

Cumhuriyet 
coşkusu, 7'den 77'ye 
her yaştan insanın 
katılacağı Cumhuri 
yet Yürüyüşü'yle ar
tacak. Saat 19.00'da 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvan'ndaki Acıba 
dem Kavşağı'nda 
toplanacak olan 
Cumhuriyet sevdalı 
lan, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey ve pro
tokolün de katılımıy 
la hep birlikte kol 
kola, omuz omuza, 
marşlar eşliğinde 
Hastane Alam'na

kadar yürüyecek. 
Ardından 
Cumhuriyet 
coşkusu, sevilen 
sanatçı Haluk Levent 
konseriyle kat

lanacak. Ünlü 
sanatçı yürüyüşün 
sonunda Hastane 
Alam’nda kurulacak 
sahnede konser 
verecek.
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Sektörel nüuen endeksleri azaldı
Ekim ayında hizmet 
sektörü güven en
deksi yüzde 4,7, 
perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi yüzde 1,8 ve 
inşaat sektörü 
güven endeksi 
yüzde 2,3 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
ekim ayına ilişkin 
sektörel güven 
endekslerini 
yayımladı.
Buna göre, ekim 
ayında hizmet sek
törü güven endeksi 
yüzde 4,7, perak
ende ticaret sektörü 
güven endeksi 
yüzde 1,8 ve inşaat 
sektörü güven en

deksi yüzde 2,3 
azaldı.
Hizmet sektörü 
güven endeksi 
75,7 oldu
Mevsim etkilerinden 

, arındırılmış hizmet 
sektörü güven en
deksi Eylül ayında 
79,4 iken, Ekim 
ayında yüzde 4,7 
oranında azalarak 
75,7 oldu. Hizmet 
sektöründe bir 
önceki aya göre; iş 
durumu ve hizmet 
iere olan talep en
deksleri sırasıyla 
yüzde 6,5 ve yüzde 
8,6 azalarak 68,7 ve 
68,9 değerini aldı. 
Hizmetlere olan 
talep beklentisi en-

deksi ise yüzde 0,1 
artarak 89,5 oldu. 
Perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi 87 oldu 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış pera 
kende ticaret sek

törü güven endeksi 
Ekim ayında yüzde 
1,8 oranında 
azalarak 87 oldu. 
Perakende ticaret 
sektöründe bir 
önceki aya göre; iş 
hacmi-satışlar en

deksi yüzde 14,1 
azalarak 63,6 
değerini aldı. Mev
cut mal stok se
viyesi ve iş 
hacmi-satışlar bek
lentisi endeksleri 
ise yüzde 3 artarak 

sırasıyla 116,9 ve 
80,4 oldu. İnşaat 
sektörü güven en
deksi 58,7 oldu 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
sektörü güven en
deksi bir önceki 
ayda 57,3 iken, 
Ekim ayında yüzde 
2,3 oranında artarak 
58,7 oldu. İnşaat 
sektöründe bir 
önceki aya göre; 
toplam çalışan 
sayısı beklentisi en
deksi yüzde 4,6 ar
tarak 69,5 değerini 
aldı. Alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut 
düzeyi endeksi ise 
yüzde 0,8 azalarak 
47,8 oldu.

Bakan açıkladı! Yapan yandı, tek tuş yelecek
Ticaret Bakanı 
Pekcan haksız 
yapılan fiyat artışı ile 
ilgili yaptığı açıkla 
masında “5 bin 80 
firmada toplam 75 
bin 943 ürün 
denetlendi. 328 
firmanın 6 bin 344 
ürününde fiyat artışı, 
1.529 ürünün de 
etiketlerinde oyna
malar tespit ettik” 
dedi, öte yandan 
Ticaret Bakanlığı’nın 
hazırladığı yeni bir 
mobil sistemin dev 
reye gireceği ve fiyat 
spekülatörü fırsatçı 
ların tek tuşla ihbar 
edilebileceği de

açıklandı.
Döviz kurlarını ba
hane ederek, ürün 
fiyatlarında as
tronomik artışlar 
yapan spekülatör
lerle mücadele 
devam ediyor. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimat 
lan doğrultusunda 
harekete geçen 
Ticaret Bakanlığı ve 
yerel yönetimler, 
ülke genelinde dene
timlerini sürdürüyor. 
Bakanlığın son bir 
ay içinde 
gerçekleştirdiği 
denetimlerde, fahiş

fiyatla satışa 
sunulan veya etiket
leri değiştirilen 8 
bine yakın ürün 
tespit edildi. Fiyat 
spekülatörlüğü ya

parak haksız kazanç 
sağladığı belirlenen 
328 firmaya cezai 
yaptırım uygulandı. 
TBMM’de Akşam 
gazetesine konuşan

Ticaret Bakanı Ruh- 
sar Pekcan, ekip
lerin, fiyat speküla 
törlerine karşı 5 bin 
80 firmada inceleme 
yaptığını, bu

çalışmada 75 bin 943 
ürünün tek tek 
denetlendiğini 
söyledi.
VATANDAŞTAN 
ŞİKAYET YAĞIYOR 
Spekülatör ve 
fırsatçılara yönelik 
denetimlerin kesinti
siz devam edeceğini 
vurgulayan Pekcan, ~ 
şu bilgileri verdi: 
“Haksız fiyat 
artışlarıyla ilgili çok 
sayıda şikayet aldık. 
ALO 175 Çağrı 
Merkezine de, fahiş 
fiyat uygulamasına 
ilişkin 45 bin 362 
adet başvuru 
yapıldı.”
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

ULAŞIM
Pamukkale
DENİZ UÇAÖI
Pagasua Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
80z«r Turizm

RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜSÜ

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

HASTANELEB
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

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
51345 20

514 5796
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız İ85

Bursa
Mudanya
Yonlkapı (
Yalova <
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

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

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

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
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FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
S Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacı lık-Yayıncılı k-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lElllliliEIlMî
VENÜS SİNEMASI 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30

YOL 
ARKADAŞIM 2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 
CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321
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Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
Gemlik Körfez
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Ekim 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yıldönümünü bugün tüm yurtta törenlerle kutluyoruz.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını 

bugün ulusça, coşkuyla kutluyoruz.
Birinci Dünya Savaşı sonucu, toprakları 

nın işgal edilmesi ile 600 yıllık imparatorlu 
ğun yıkılışı ile Mustafa Kemal tarafından 
başlatılan bağımsızlık savaşı kazanılarak 
yurdu işgal eden güçlerin kovulmasından 
sonra yeni bir devlet kuruldu.

Bu devletin kurucusu Mustafa Kemal, 
devmetin adının Türkiye Cumhuriyeti 
olacağını ilan etti. 29 Ekim 1923 günü 
Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifi, 
büyük coşkuyla kabul edildi. Dev. 4‘de

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 95. yıldönümü 
bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bugün 1
törenlerle coşkuyla kutlanacak. 1
İlçemizdeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dün ■
Atatürk Anıtı’na saat 13.oo de çelenk sunumu, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlandı. ■ 
Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü kutlamalarına, ■ 
bugün saat 09.45’te Kaymakam Gürbüz Karakuş’un 
kutlamaları kabulüyle devam edilecek. Saat lO.oo da 1 
ise Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek geçit törenine^ 
askeri birlikler, okullar, amatör spor kulüpleri, kurum ye 1 
kuruluşların protokolü selamlamasıyla başlayacak. İlçe ı 
Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı 
halkın ve törene katılanların bayramını kutlamasından 
sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi 
ardından günün anlamını belirten konuşma Kaymakam 
Karakuş tarafından yapılacak. Şiirlerin okunması, ödül 
töreni, folklor gösterileri ve geçit töreni ile stattaki 
kutlamalar sona erecek. Bu akşam saat 20.30 da ise 
İskele Meydam’nda havai fişek gösterileri izlenecek.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Pazar günü akşamı 
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği korosu 
tarafından Cumhuriyet Konseri verildi.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT3CILIK

□ +905324143628
«•+90224 512 22 39

+902245122238
+90850 30422 39

TRAFİK SİGORTASI ’ KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
# Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal C d. No: 82/A GEMLİK 
# Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

erdogansaglik@hotmail.com

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

HANVET | OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com Ilhanvetclinicgemlik ©hanvetveterinerclinic Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5152 GENLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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BİRLEŞTİRİCİ GUCU

ATAM, kurtardığınız bu güzelim vatanın 
ve kurduğunuz bu Cumhuriyetin; 

yılmaz bekçileri olmaya bizler yeminliyiz.

İÜMb kuduz 0 IaMV
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİÜNUTMAYAGAO

MERT DİMİLİEMİRBİRGÜN

SONGÜL ŞANLI FATİH BULUK MÜŞTAK KAYNATMA TEVFIK KALDIRIM
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama törenleri başladı

Sonsuza dek yaşatacağız

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 95. 
yıldönümü törenleri 
bütün yurtta kutlan
maya başlandı.
Dün, saat 13.oo de 
Atatürk Anıtı önün 
de düzenlenen

törende, Kaymakam 
lık, Garnizon Komu 
tanlığı ve Belediye 
Başkanlığı çelenk- 
lerinin anıta sunul 
masından sonra 
saygı duruşunda 
bulunuldu, ardından

İstiklal Marşımız 
söylendi.
Törene, İlçe Kayma 
kamı Gürbüz Kara 
kuş, Garnizon 
Komutanı Tank 
Albay Kıvanç 
Kerpişçi, Belediye

Başkanvekili Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ali Ülger, siyasi 
parti temsilcileri, 
gaziler, muhtarlar, 
subaylar, öğrenciler 
ve vatandaşlar

katıldılar. 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
95. yıldönümü 
törenlerine bugün 
saat 09.45-10.oo 
arasında 
Kaymakamlık

makamında 
kutlamaların ka 
bütünden sonra 
saat 10.oo da 
Atatürk Stadyu
munda bayram 
kutlamalarına 
devam edilecek.

CHP’li gençler törenden sonra hep birlikte Andımızı söylediler.

CHP'den alternatif tören

Cumhuriyetimizin 
95.yıldönümü ne
deniyle Cumhuriyet 
Halk Partisi, iyi 
Parti, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Kutlama progra 
minin ardından al
ternatif kutlama 
düzenlediler.
Dün saat 13.oo de 
Atatürk Anıtı önün 
de düzenlenen 
Cumhuriyet Bayra 
minin 95. yıldönü 
mü törenleri bittik
ten sonra, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar 
Atatürk anıtına 
çelenk sundu. 
ADD’nin de çelenk 
sunumundan sonra, 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Acar, 95 yıl 

önce bugün kimse
sizlerin kimsesi, 
kadınların güçlü 
sesi, vatandaş 
haklarının garantisi 
Türkiye Cumhu 
riyeti bundan 
95 yıl önce kuruldu 
ğunu söyledi.
Acar şöyle konuştu: 
“Atatürk’ün dediği 
gibi Türkiye Cumhu 
riyeti ilelebet payi
dar kalacaktır.
Türkiye Cumhu riye 
ti savaşlarla, cephe 
lerle 7 düvele karşı 
milyonlarca şehidin 
kanıyla kurulmuş 
bir cumhuriyettir.
Çınar ağacına ben
zer. Yaşadıkça 
büyür, genişler ve- 
heybetlidir.

Cumhuriyetin ilk 
yıllarında o kadar 
imkansızlıklara 
karşın, şimdi hayal 
bile edemediğimiz 
uçak fabrikası 
kurulmuş, hemen 
dibimizdeki Sunği 
pek Fabrikası kurul 
muştur. İğnesini 
bile üretemeyen bir 
ülke artık kendi 
uçağını ve ipeği gibi 
binlerce ürününü 
üretmeye başlamış 
tır. Gün geçtikçe 
Cumhuriyetimiz 
değerlerine saldı 
rılar başlamış, 
vatandaşlarımızı 
Amerikan yardı 
mıyla kandırmaya 
çalışılmış. Bu arada 
Çağımızın en iyi 

eğitim hamlesi olan 
köy enstitülerini de 
binlerine yaranmak 
için kapatmışlardır. 
Gün geçtikçe darbe 
ler ve onların ürün
leri Cumhuriyetin 
kazanımlar/ tek tek 
silinmeye çalış 
mışlardır. Ne kadar 
silmeye çalışsalar 
da Cumhuriyet 
vatandaşlarımızın 
gönlünde tekrar 
yeşermiş ve çiçek 
açmıştır. Cumhuri 
yet öncelikle 7 den 
77 ye herkesin 
kalbindedir. Atamız 
ve Milli Şefimiz İs 
met İnönü’ye 2 ay 
yaş diyenlere karşı 
vatandaşlarımız 
anında tepki göster 

mişlerdir. Cumhuri 
yetin kuruluş ilkele 
rinden biri olan 
laikliğin kıymetini 
bugün daha iyi 
anlıyoruz. Devlet 
birbirine girmiş, 
dindar maskesi ile 
ortada dolaşın bazı 
cemaatlere bu 
maskeye aldananlar 
devletin çeşitli 
noktalarına yerleş 
tirilmiş, bunlardan 
hain bir darbe 
girişimine kalkışmış 
lardır. Cumhuriyet 
çi, vatansever as 
kerterimiz, polisimiz 
ve halkımız bu hain 
darbe girişimini 
engellemiş Cumhuri 
yete bağlılığını bir 
kezdaha göster 

m İştir. Cumhuri 
yetle yaşıt partimiz, 
her daim kazanım 
lan savunacak ve 
bu kazanımlann 
izinden gidecektir. 
Türkiye Cumhuri 
yetinin kuruluş 
ilkelerine bağlı 
kalmaya ve onlan 
yaşatmak için gere 
ken her şeyi yapa 
cağımızın altını 
çiziyoruz. Cumhuri 
yetimizin 95. yıldö 
nümü kutlu olsun.” 
Acar’ın konuşma 
sın dan sonra 
CHPli gençler 
Andımızı okudular. 
İzmir Marşı’nın 
söylenmesiyle 
alternatif tören 
sona erdi.
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Güne Bakış
V

I Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmaii.com

Cumhuriyet
Kurtuluş Savaşının başarıyla sonuçlan 

masından sonra Ankara’da kurulan Büyük 
Millet Meclisinin Başkanı ve Başkuman 
dan olan Mustafa Kemal, yeni kurulacak 
devletin adının artık OsmanlI olmayacağı 
nı, egemenliğin halk idaresi ile belirlenece 
ğini yakın arkadaşlarına söyledi.

Meclise sunulan bir kanun teklifi ile ve 
600 yıllık mutlakıyetle yönetilen imparator
luk yerine, yeni devletin adı Türkiye 
Cumhuriyeti oldu. (29 Ekim 1923)
Lozan görüşmeleri sırasında padişahlık 

makamını da muhatap alınmasının isten
mesi üzerine mecliste masaya yumruğunu 
vurarak, sıranın üzerine çıkıp, sesini yük
selterek, “Hakimiyet ve saltanat hiç kimse 
tarafından hiç kimseye, ilim gereğidir diye, 
müzakere ile verilmez.

Hakimiyet, saltanat, kuvvetle, kudretle ve 
zorla alınır.

Osmanoğulları, zorla Türk milletinin haki 
miyetine ve saltanatına e1 koymuşlardı. Bu 
tasallutlarını altı yüzyıldan beri sürdürmüş 
lerdir. \ H »

Şimdi, Türk milleti, bunlara haddini bildi; 
rerek, isyan ederek, hakimiyet ve saltana 
tını fiilen kendi eline almış bulunuyor.

Söz konusu olan, milletin eğemenliğini 
bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız 
meselesi değildir... Zaten var olan bir 
hakikat kanunla ifadeden ibarettir.

Bu mutlaka olacaktır.
Burada toplananlar meseleyi doğal 

olarak karşılarsa, fikrimce uygun olur. 
Aksi takdirde, hakikat yine usulüne uygun 
olarak ifade edilecektir.

Fakat ihtimal, bazı kafalar kesilecektir.” 
diyerek, meclis içindeki saltanatçılara bir 
mesaj verip, egemenliğin halka ait olduğu 
nu hatırlatmış ve uygulamıştır.

Kurtuluşumuzun mimarı Mustafa Kemal, 
Cumhuriyet için; “Benim en büyük ese 
rim” diyordu. Bu eserinin korunması 
görevini ise Türk gençliğine verdi.

“Ey Türk Gençliği!
Birinci ödevin, Türkiye Cumhuriyetini, 

sonsuza değin korumak ve kollamaktır!” 
diyen büyük kurtarıcı, devletin yönetim 
şeklinin belli olmasından sonra ülkeyi çağ 
daş medeniyetler düzeyine çıkarmak için 
devrimler yapmaya başladı.

Önce din İle devlet İşlerini birbirinden 
ayırdı, tekkeleri, zaviyeleri, medreseleri 
kapattı.

Ölçüde, giyimde, takvimde, ekonomide, 
eğitimde yaptığı yeniliklerle ülke 
genelinde kalkınma seferberliği başlatıldı.

Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul 
edilerek, halkın okuma yazmayı kolay 
öğrenmesi için tftfrnniar'oaşiaûı.

Cehaletin azaltılması için latif alfabesini 
kabul edilerek, Halk okulları açıldı, kendisi 
kara tahtanın başına geçerek halka yeni 
alfabeyi öğretti.

Eğitimde birlik yasasını çıkararak, bir 
yanda arap alfabesiyle yapılan eğitime * 
son verildi.

Bugün bu Cumhuriyeti sulandırana, ve 
yıkarak eskiye döndürmek isteyişler
vardır. 

Ancak 
Zafer r 

düşüne

■Unu başaramayacaklar
•raman Mustafa Kemal gibi 

olacaktır.

İyi Parti Gemlik İlçe 
Başkanlığına Bursa 
il Başkan Yardımcısı 
Birol Mumcu’nun 
atandığı öğrenildi. 
İyi Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Adnan 
Bıyıklı’nın Belediye 
Başkan adayı 
olacağı için görevin
den istifa etmesin
den sonra Genel 
Merkezce İlçe yöne
timlerinin de 
istifaları istenmesiy 
le Gemlik’te yönetim 
kurulu üyelerinin 
büyük çoğunluğu 
istifalarını verirken, 
bazı üyeler ise 
istifa dilekçelerini 
yermediler.
İl başkanlığınca İlçe 
Başkanlığına Nilüfer 
Toprak’ın atanması 
istemi ilçede bir süre

nuna kadar, İl 
Başkan Yardımcısı 
Birol Mumcu’nun 
atandığı öğrenildi. 
Mumcu’nun

önce görülen yöne
tim içindeki ikilik ne
deniyle gerçekleşme 
yince bu göreve 
yerel seçimler so-

Bursa Valisi değişti!
Mülkiye Başmüfettişi 
olarak görevlendin 
len İzzettin Küçük'ün 
yerine Bursa Valili 
ği'ne Konya Valisi 
Yakup Canbolat 
atandı.
Bursa Valiliğine 
atanan Yakup Can
bolat, 1992 yılında 
Konya Valiliği 
Kaymakam adayı 
olarak Mülki İdare 
Amirliği mesleğine 
başladı. 1995 yılında 
kura çekerek 
Durağan (Sinop) 
Kaymakamlı gına 
atandı. Çeşitli 
görevlerde bulunun 
Canbolat, 2016 
yılında Konya Valiliği 
görevine atandı.

Ayrıca, 21 ilin 
valileri Mülkiye 
Başmüfettişi olarak 
görevlendirildi.
Bir kadın vali 
İçişleri Bakanlığı 
emrine alındı, bir ile

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6208 

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
Istıkfaf Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK " 

(Dîni bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz*

Başkanlığı’nın 
Genel Merkezce 
onaylanması bek
leniyor.
TÖRENE 
KATILDILAR 
Dün Atatürk Anıtı 
önünde Cumhuriyet 
Bayramı kutlama 
törenine Adnan 
Bıyıklı’nın 
arkadaşlarıyla katıl 
malarına karşın, 
Bıyıklı ile araları 
açılan grubun 
katılmaması dikkat 
çekti.
İlçe başkanlığına 
atanan Birol 
Mumcu’nun ailesinin 
Gemlikli olduğu ken
disinin ise özel bir 
firması bulunduğu 
ayrıca bir işletmede 
yöneticilik yaptığı 
öğrenildi.

de yeni kadın vali 
atandı.
İstanbul Valisi Vasip 
Şahin Ankara 
Valiliğine, Gaziantep 

1 Valisi Ali Yerlikaya 
da İstanbul Valiliğine 
getirildi.
Adıyaman Valisi Nu- 
rullah Naci Kalkancı, 
Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Artvin Valisi 
Ömer Doğanay, 
Bartın Valisi Nusret 
Dirim, Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, 
Çorum Valisi 
Necmettin Kılıç, 
Edirne Valisi Günay 
Özdemir, Erzurum 
Valisi Seyfettin 
Azizoğlu, Hatay Val
isi Erdal Ata, Kayseri

Valisi Süleyman 
Kamçı, Kırıkkale 
Valisi Mehmet İlker 
Haktankaçmaz, Kilis 
Valisi Mehmet Te 
kinarslan, Malatya 
Valisi Ali Kaban, 
Manisa Valisi 
Mustafa Hakan 
Güvençer, Sakarya 
Valisi İrfan Balkan 
hoğlu, Tekirdağ 
Valisi Mehmet Cey
lan, Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz, Uşak 
Valisi Salim Demir, 
Yalova Valisi Tuğba 
Yılmaz, Yozgat Valisi 
Kemal Yurtnaç, 
Zonguldak Valisi 
Ahmet Çınar, 
Mülkiye Başmüfet 
tişi oldu.

Kiralık
130 TONLUK IHTIN 

HAVUZLU MAĞAZA ve 
140 m2 3+1 

ÜGĞALGAZLI DAİRE 
MİRİKDEHKİRRUKIIR 

05362238262
W

I

mailto:kadn_guler@hotmaii.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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AYDINLAR
Mad. Taş. San. Tic. A.Ş.

AYTAS AYDINLAR
n ■ b inş. Trz. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Nak. Haf. Ltd.Şti.

AY BETON ORT. AYDINLAR
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GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
29EKİM

“Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. 
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.”

CumltuıHi[AtiMlxln 95. yıldönümü kutlu ölsün

ATASOY UNLU MAMULLER

Nurettin Hocapğlu
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S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ 
YÜNETİM KURULU

^ü/th/ nülleUnin/

yenideu/ doğuşu/ ile/ ^u/vuhuv 
^^u/m/fuvıi/yeUn/ 9 5\ 

yıldönümü kutlu/ ol&utv....

ANAÇEV 
Anadolu çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Gemlikspor 
Basketbol takımı 
Yıldız Erkekler 
kategorisinde sezo
nun ilk maçında 
Can Altıntığ Sporu 
evinde konuk etti. 
Maça Kaptan Emre 
MUTMAN, Ali Fırat 
KAYA, Emre 
TURAN, Ali 
GÜLENÇ ve Onur 
M.GÜREL beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotta 
rakibine karşı 
üstünlük kurarak 
oyun hakimiyetini 
eline geçirdi ve 
periyodu 21-12 
önde tamamladı, 
ikinci periyoda 
hızlı hücumlar ile 
başlayan temsil
cimiz Emre ile üst 
üste basketler bu
larak farkı açtı ve 
devre arasına 
39-20 önde girdi. 
Üçüncü ve 
dördüncü periyot
larda da temsil
cimizin üstünlüğü

devam etti ve Gem
likspor sahadan 68- 
39 galip ayrıldı. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Emre MUTMAN, Ali 
Fırat KAYA, Emre

TURAN, Ali 
GÜLENÇ, Onur 
Mert GÜREL, 
Nusret Taha 
ERTÜRK, Tamer 
ŞİMŞİR,Yusuf 
Osman İMAN,

Muhammed Veysel 
ERKARA, Ata Utku 
ATALAY, Emre 
Bahar ve İbrahim 
Gökhan EFE. 
Gemlikspor Basket
bol Şube Sorum

lusu ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Bu hafta A Takım, 
Genç Takım ve 
Yıldız Takım olmak 
üzere üç maça 
çıktık ve üç 

galibiyetle saha 
dan ayrıldık. 
Sezona 6 takım 
ile çok yoğun 
bir tempoda 
hazırlandık ve ilk 
maçlardan itibaren 
bunun semeresini 
alıyoruz. İnşallah 
kazasız belasız bir 
sezon oynarız ve 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
ederiz. Bütün 
takımlardaki 
oyunculanmız 
Gemlik'li olup 
Gemlik için ter 
döken gençlerdir.
Yaklaşık 90 sporcu 
ile sezona devam 
ediyoruz. Bize 
destek olan aileler
imize ve basketbol 
severlere galibiyet
leri armağan ediy
oruz. Basketboldan 
daha fazlası Gem
likspor Basketbol 
Ailesi olarak 
herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlı 
yorum" dedi.

CUMHURİYETİMİZİN 
KURULUŞUNUN 95. YILDÖNÜMÜ 

KUTLU OLSUN

GEMLİK TİCARET BORSASI
Dr. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 .< 

Gemlik/BURSA
Tel: 0 224 513 46 00 - 0 224 513 43 73

Fax: 0 224 514 08 82

CUMHURİYETİMİZİN 
KURULUŞUNUN 95. YILDÖNÜMÜ 

KUTLU OLSUN

GEMLİKSPOR

1984

GEMLİKSPOR BASKETBOL TAKIMI
> •«. t s । \



29 Ekim 2018 Pazartesi LcfjV.llia'lBi™

cumhuriyetimiz
95 YAŞINDA....

TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANUNİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 

Şube 1 : Hamidiye Mah. istiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle iş Hanı No : 2 GEMLİK 

RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK
Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur.

ekim
GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI

THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

CUMHURİYET BAYRAMI
KUTLU OLSUN

Yönetim Kurulu adına Başkan İsmail BEKİ
Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt. ALtı No: 1616600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010
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Cumhuriyet Bayramımız 
Kutlu Olsun... ,''

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Mehmet Emin Özcanbaz

“Ey yükselen 
yeni nesil! 
İstikbal sîzsiniz. 
Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu 
yüceltecek ve 
yaşatacak 
sîzsiniz.'1

CUMHURİYET BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN
MİMARLAR ODASI 

GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 
YÖNETİM KURU!.'/ ADINA 

BAŞKAN 
BETU. ARI

Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK 
Tel: O 224 513 38 05

KUÇUK KUMLA 
ÖZGÜZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00

KAŞ€D€ MKtfMEK 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?
SSEKraSS ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebo&sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
95. yıldönümü kutlu olsun-

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 
16600 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE 
TEL: +90 224 519 00 30 
FAX: +90 224 519 00 31 
www.rodaport.com

http://www.rodaport.com
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B| Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı HidametAsa;

üretici zarar ederse sektör batar
Tarihinde ilk defa 12 
Ekim’de ürün 
atımlarına başlayan 
Marmarabirlik, 26 
Ekim tarihi itiba 
riyle, 52.5 milyon TL 
tutar karşılığında, 
6.300 ton ürün alımı 
gerçekleştirdi. Mar
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi- 
damet Asa “2018- 
2019 ürün alım 
kampanyasının çok 
zorlu geçeceğini 
daha önceki açıkla 
malanmızda birçok 
kez dile getirmiştik. 
Ortaklarımız, ürü 
nün erken olgunlaş 
masıyla ilk önce 
alımlara başlama 
sini istedi, daha 
sonra da,‘Fiyatları 
erken açıklayın bizi 
kimseye mahkum 
etmeyin’ dedi. Birlik 
yönetim kurulu 
tarafından 17 Ekim 
tarihinde tavan

12.60 TL, taban 4.80 
TL, yağlık 3.25 TL 
olarak ürün alım 
fiyatlarımız belir
lendi. Fiyatlar erken 
açıklanmış olması 
na rağmen tüccarın 
Marmarabirlik 
fiyatlarının altında 
ürün alımı yaptığını 
görüyoruz. Üretici 
miz tüccara neden 
geçtiğimiz yıl fiyatla 
rının altında alım 
yapıyorsunuz diye 
soruyor mu aca 
ba?” diye konuştu. 
Marmarabiriik’in 
üreticilerin kuruluşu 
olduğunu söyleyen 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa, 
“Üreticimiz, Mar- ~ 
marabirlik’in kıyme 
tini bu yıl daha da 
iyi anlamış olmalıdır 
diye düşünüyorum. 
Zor günde yanında 
olan kooperatifine 
sahip çıkmalıdır. Bu

yıl o yıl. Rekoltenin 
yüksek olduğu, 
tüccarın piyasada 
olmadığı bu zorlu 
yılda, üreticisinin 
yanında olan tek 
kuruluş Marmara- 
birlik’tir. Ortaklan 
mızdan beklentimiz 
küçük hesapların 
içinde olmasınlar ve 
geleceğini düşün 
sünler.” dedi. 
Başkan Asa, 
konuyla ilgili şunları

söyledi;
“Ortağımız, koope 
ratife ürünü teslim 
edeyim, paramı ala 
yım sonra koopera 
tif ne yaparsa 
yapsın düşünce 
sinde olmamalıdır. 
Bu kurumun karına 
ortak oldukları gibi, 
olası bir zarar duru
munda zararına da 
ortaklar. Bunun iyi 
bilinmesi gerekir. 
Ortaklarımız bizden 

en yüksek fiyatla ve 
en yüksek miktarda 
ürün almamızı, ürün 
bedellerini erken 
ödemimizi, tüketi
ciyi düşünmeden 
yüksek fiyatla, yük
sek miktarda satış 
yapmamızı istiyor. 
Ticarette böyle bir 
mantık yoktur. Sek
törü, üretici, Mar
marabirlik ve 
tüketici olarak üçlü 
saç ayağı şeklinde 
düşünmek gerekir. 
Eğer tüketiciyi 
düşünmezsek 
büyük bir hata 
yaparız. Kaldı ki, 
depolama kapa
sitemiz ortada. Bun
dan 40-50 yıl önce 
yapılan depolar atıl 
durumda. 2010 
yılından bugüne 
kadar yaklaşık 30 
bin ton depolama 
tesisleri yapıldı. 
Toplam yatırım 

tutarımız 110 milyon 
TL’dir.” 
Marmarabirlik 
olarak amaçlarının 
depolama kapa
sitesini artırmak 
olduğunu ifade 
eden Başkan Asa, 
“Daha çok ürün ala
bilmek için depo
lama kapasitelerinin 
artırılması gerek
mektedir. Durum 
böyleyken üretici 
miz bizden her yıl 
destek bekliyor. Kar 
payı dağıtılmasını 
istiyor. Daha çok 
gübre almak, açıkla 
dığımız fiyatların 
üstünde fiyat bek
lentisi oluyor. Bunu 
başarabilmek için 
Marmarabirlik’e 
yatırım yapma 
imkanı sağlan 
malıdır. Üretici de 
kooperatifine 
destek vermeli.” 
dedi.

k

CUMHURİYETİMİZİN 
KURULUŞUNUN 

95. YILDÖNÜMÜ 
TÜM ULUSUMUZA KUTLU 

OLSUN
MARMARABİRLİK

S.S. 72 SAYILI GEMLİK 
ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

‘ Yönetim Kurulu Adına
‘ Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM DEMİR
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (B Tarih öğretmeni

CUMHURİYET VE ANKARA
1.Paylaşım Savaşı 

sonunda emperyalist 
devletlerin karşısın 
da yenilgiye uğramış 
tık. OsmanlI yok 
edilmiş, Türk Ulusu 
tarihten silinmek 
istenmişti. Vatan 
paylaşılmaya 
başlamıştı.

1877-78 den beri 
kesiksiz savaşan 
evlatlarımız Balkan
lar, Suriye, Hicaz, 
Kafkas, Yemen, 
Kanal Galiçya ve 
Çanakkale’de şehit 
düşmüştü. Ülkem, 
yoksulluk, perişanlık 
ve ümitsizlik içinde 
kalmıştı. Anaların 
gözyaşları dinme 
mişti. Orta Anado 
lu’ya sıkıştırılarak . 
yok edilmek, silin
mek istenilen Türk 
Ulusu çaresizlik, 
ümitsizlik içinde 
çırpınıyordu.

İşte bu durumda M. 
Kemal çıktı ortaya... 
Binlerce yıl bağımsız 
yaşamış, çok sayıda 
devlet kurmuş mil
letimizin önderi 
oldu... Kenetlendi 
çevresinde inançlı 
bir avuç vatan
sever... Müdafa-i 
Hukuk Demekleri ku
ruldu. Amasya Genel 
gesi, Havza Bildirisi 

ve Kongreler... 
Ankara’ya geliş (27 
Aralık 1919)... Ve 
T.B.M.B. nin açılışı 
(23 Nisan 1920) 

Neden Ankara?
Tarihi iyi bilen M. 
Kemal, Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin 
yıkılışından sonra 
kurulan küçük Ahi 
Beyliğinin başkenti 
burasıydı...
Ankara’ya geldiği 
tarihten itibaren 
Kurtuluş Savaşı 
mızın eylemli 
merkezi olmuştu. O 
zaman nüfusu 20 bin 
olan, toz içinde, yok
sul, bakımsız bu ken
timiz büyük destek 
vermiş, M.Kemal ve 
arkadaşlarını bağrına 
basmıştı.

Mücadele başlatıl 
dı... Ordu yoktu, 
dağıtılmıştı. Silah, 
cephane yoktu.. 
Analar, babalar 
çocuklarının çoğunu 
yıllar süren savaş 
larda yitirmişlerdi. 
Askere alınanlara 
çarık bile bulunamı 
yordu. Yün çorapla 
nm iplerle sıkıca 
bağlayıp savaşıyor 
lardı. “Kağnı 
Komutanlığı” bile 
kurulmuştu. 
Kurtuluş Savaşı 

kahramanlarından 
bir subay olan Halil 
Nuri Yurdakul’un 
anılarından birini 
yazmak istiyorum.” 

- Bir gün karargah 
penceresinden, 
eğitim yapan askeri 
birliğin atları 
arkasında koşuşup, 
eteklerine, birbirleri 
nl iterek ve kapışa 
rak birşeyler doldu
ran kadınlar gördüm. 
Hemen emir erime 
emrederek; o 
kadınlan, ne toplu 
yorlarsa onlarla be
raber karargahıma 
getirmesini istedim. 
Az sonra dört-beş 
köylü kadını etekleri 
ne topladıkları şey 
lerle beraber odama 
getirdi. Kadınlar 
iyice korkmuş, renk
leri sapsarı, bana 
yalvarmaya başlamış 
lar ve suçsuz olduk 
lannı söylemeye 
çalışıyorlardı. Renk
leri belli olmayan 
yüzlerce yamalı 
giysileri içinde, üst
leri başları adeta 
dökülüyordu. Etek
lerini açtığımda etek
lerinin at pislikleri ile 
dolu olduklarını 
gördüm. Bunları ne 
yapacaklarını sor
dum. İçlerinden birisi 

dışkı içinden bir arpa 
danesi bulup bana 
gösterdi: “-Ha 
bunları toplar 
dışkıdan (at pisliği) 
ayırır, temizler, yıkar, 
öğütür ekmek 
yaparız. Babasız 
yetimlere yediririz” 
diye yanıt verdi.

Dört yıl süren 
1.Paylaşım Savaşı 
da yüzbinlerce can 
almıştı... Ve ülkede 
yüzbinlerce öksüz, 
yetim ve dul 
bırakmıştı. İşte, biz 
Kurtuluş Savaşımızı 
böyle daha nice yok
luklar içinde 
kazandık.” (Prof. Dr. 
Yurdakul Yurdakul, 
Atatürk’ten Hiç 
Yayınlanmamış Anı 
lar, Truva Yayınları, 
Ocak 2009, syf55)

Kendisi de Anka 
ra’yı neden hükümet 
merkezi yaptığını 
şöyle açıklamıştı M. 
Kemal; “Ben 
Ankara’yı bambaşka 
hedeflerle hükümet 
merkezi yaptım. 
Türk’ün bu çorak, 
toz, toprak içersinde 
ve de kayalıklar üze 
rine kurulmuş 
arazideki Ankara’nın, 
bir gün gelecek yeşil 
alanların, yeşil 
sahaların, yemyeşil 
ağaçların arasındaki. 
villaların, binaların 
yer aldığı Türkiye’nin 
en güzel bir büyük 
şehri ve de bir 
hükümet merkezi 
olarak görüleceğini 
vurgulamak isterim. 
Bunu hepimiz tüm 
dünya görecek ve bu 
o kadar yakında ola

cak ki...” (M. Kemal 
Ulusu, Atatürk’ün 
Yambaşında 
Çankaya Kütüphane 
sicisi Nuri Ulusu’nun 
Hatıraları. Doğan 
Kitapları, Ocak-2009, 
Syf 115) 

Cumhuriyetin 
ilanından önce (6 
Ekim 1923) Ankara 
resmen başkent 
yapıldı. Bu Cumhu 
riyet’in ilanını 
kolaylaştırdı.

Büyük devletlerin 
temsilcileri bir 
bekleyiş içindeydiler. 
Ankara’nın başkent 
oluşunu benimse 
mediler. İstanbul’da 
elçiliklerini kapatıp 
Ankara’ya gitmediler 
önceleri... Beklenti
leri vardı. İstanbul’da 
padişah-halife otur 
maktaydı. Padişah- 
halifeye emirlerini, 
isteklerini yaptırıyor 
lardı. İsmet İnönü 
anılarında şunları 
anlatıyor: “-Bizimle 
ilişki kuran devlet
lerin temsilcileri, 
“Dur bakalım, dev 
letin durumu ne ola
cak?” diyorlardı.

M.Kemal, 
Ankara’da elçilik
lerini açacak olan 
devletlere parasız 
arsa vereceklerini, 
kolaylık gösterecek
lerini duyurdu. 
Cumhuriyetin ilanın 
dan sonra resmi 
bayram kutlamaları, 
Cumhuriyet baloları, 
törenler hep 
Ankara’da yapılmaya 
başlandı.

Yavaş yavaş dev 
letier Ankara’ya 

büyük elçiliklerini 
taşımaya başladılar. 
En son Ingilizler 3 
Haziran 1929 da elçi
liklerini taşımak 
zorunda kaldılar... In
giltere Ankara’yı 
tanımak zorunda 
kaldı.

M. Kemal, 
“-Cumhuriyet fazilet
tir” diyordu. 
“Cumhuriyet ahlaki 
fazilete dayanan bir 
idaredir.

Sultanlık, korku ve 
tehdide dayanan bir 
idaredir.

Cumhuriyet yöne
timi namuslu insan
lar yetiştirir.
Sultanlık ise korkuya 
ve tehdide dayandığı 
için korkak, alçak ve 
rezil insanlar 
yetiştirir.

Aradaki fark bunlar
dan ibarettir” diyor 
du.

(Yılmaz Özdil, 
M.Kemal Kırmızı 
Kedi Yayınevi, Ekim 
2018, Syf 154)

1923 ten beri büyük 
coşkuyla, onurla 
kutlanılan Cumhu 
riyet Bayramları son 
yıllarda eski 
çoşkunluğunu yi
tirmeye başladı. O, 
kutlamalar kalmadı...
“Cumhuriyeti biz 

kurduk, onu yüksel
tecek ve yaşatacak 
sîzsiniz” diyerek 
gençlerimize bu 
görevi yüklemiştir. 
Gücünü gençlik 
“Damarlarındaki asil 
kandan” alacaktır.

95. yılımız kutlu 
olsun...

Nice bayramlara..

Yıldız; "Gemlik Fethinin Sembolü Minareye Ne Oldu?”
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız, 
Balıkpazarı Camiin 
minaresinin yıkıl 
masıyla ilgili çok 
çarpıcı açıklama 
larda bulundu. Yazılı 
açıklamada Yıldız şu 
konulara değindi: 
“Gemlik’in 1922 
yılında düşman 
işgalinden kurtulu 
şunun hemen ardın 
dan bunu taçlandır 
mak ve bir sembol 
olması için Balıkpa 
zarında bulunan 
kiliseye minare ya
parak a&tta Gem- 
llk’efe mıührü 
vurul m- tur.
Sözkoır u cami 
minare *atlk

gerekçelerle 2017 
tarihinde Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan yıkılmıştır. 
Bununla beh .er 
çevresi de 
kamulaştırılarak 
daha da görünür 
hale getirilmiştir. 
Aradan geçen 1 yıla 

rağmen minarenin 
yerinde hala yeller 
esmektedir. Adeta 
minare çalınmış kılıfı 
da bulunmuştur.
1 yıl içinde Gemlik’te, 
birçok cami ve mlna 
re yapılmasına rağ 
men Balıkpazarı 
Camiinin minaresi 

bir türlü 
yapılamamıştır. 
Kurulduğu günden 
beri Batı hayranlığı 
ve Avrupa birliği 
aşkıyla yanıp tutu 
şan AKP iktidarı 
benzer uygulamayı 
Ayasofya Camii’nde 
de uygulamıştır. 
Sözde, sabah nama 
zında cemaatin 
çevre camileri doldu 
ramamasını bahane 
ederek müze olarak 
kalmasını sağlamış 
tır. Ama asıl 
maksatın batılı ahi
leri memnun etmek 
olduğunu bilmeyen 
yoktur. İktidara 
gelirken destek olan 
batılılar böylece 
diyet ödetmiş

olmaktadır.
Aynı AKP iktidarının 
Gemlik’teki temsilci
leri Dost! ve Mütte
fik! Yunanlıları mem 
nun etmek adına 
fethin sembolü 
minareyi yıkarak 
Yunan Kilisesini gün 
yüzüne çıkarmışlar 
dır. Yok öyle şey 
olmaz diyen kardeş 
terimiz İstanbul’a 
gidip abdestle girilen 
Ayasofya Camiine 
biletle ve 
ayakkabıyla girdik
lerinde ne demek 
istediğimizi 
anlayacaklardır. 
Madem Avrupa birli 
ği ile beraber kardeş 
kardeş yaşayacak 
tık. Madem dillerini 

kültürlerini yaşantı 
lannı olduğu gibi 
alacaktık.
Madem batı tipi faiz 
ci ekonomik sistemi 
kabullenecektik.
Dedelerimiz onca 
şehidi boşuna mı 
vermişlerdir.
İlgilileri uyanyoruz. 
Derhal Balıkpazarı 
Camii’ne güzel bir 
minare yapılarak 
fethin sembolü inşa 
edilsin. Bununla be
raber temennimiz 
odur kİ batı hayran 
lığı bırakılarak sözde 
değil özde yeril ve 
milli politikalara - 
dönülsün.
Gemlik halkına ve 
İlgililere saygıyla 
duyurulur.
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

B V B

YİĞİT İNŞAAT
-I 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

Cumhuriyetimizin 95. yıldönümü kutlu clsun

CUmHURİYETJft Z 
ısıöınonn yürüyoruz

UZA 
ZobH 

YÜRÜYECEĞİZ...
Türk Milletinin istidadı ve kesin karan

medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

İstiklal Cad. Bora Sok. No : 5/A 
Tel : O 224 513 96 83 GEMLİK

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK_ŞİYAŞİjGAZE^^mmm^m

« y^CUL REKLAMCILIK ORGANIZASVONVE^N*TIMHIZMETLERI

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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CUMHURİYET
BAYRAMI

EKİM

ÖztffiVek
YAŞAMIN İÇİNDE



YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

MARMARA BOLGESI'NIN EN BÜYÜK

GÜNLÜK 300 TON FA ^YUKSEKVERIMLISIKIM! KAVLAJC.II DOĞANIN HÂZİNESİ Jf mommr m

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA:pmufbeyMh.yalovaYoluCd.No:44 Ğemlik-BURSA
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBULYflİÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I "■

GemlîkKurfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6EHLİKSP0B 
EVİNDE

KAZANMAYI BİLDİ
Birinci Amatör Küme 4. Grupta se
zona şampiyonluk parolasıyla 
çıkan Gemlikspor, evinde oyna 
dığı ilk maçında 3 puanla tanıştı.
Seyfettin Şekersöz’ün haberi 5’de30 Ekim 2018 Salı wvvw.gemlikkoıfezgazetesLconı 50 Kr.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet Bayramı gösterileri
AKP iktidara geldiğinden beri nedense 

Cumhuriyetimizin kurucularına ve kuruluş 
değerlerine sıcak bakmadı.

Araya hep mesafe koydu.
Ülkenin kurtuluşunun baş mimarı, Cumhur! 

yetimizin kurucusuna bir türlü “Atatürk” diye 
mediler.

Gazi Mustafa Kemal Paşa deyip geçiştirdi 
ler.

Bunlarda yetmiyormuş gibi Cumhuriyetin 
değerlerini birbir sattılar, resmi kuramlardan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılmış şekli olan 
T.C. yi kaldırdılar. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönü mü tüm yurtta ve ilçemizde törenlerle kutlandı. 
Pazar günü Atatürk Anıtı’nda yapılan törenlere dün de devam edildi. Atatürk Stadyumu’nda 
öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel gösteriler beğeni topladı. Kutlama programına, bu yıl 
özen gösterildiği dikkat.çekerken, halkın kutlamalara ilgi gösterdiği görüldü. Sayfa 2’de 

Sılaksuba sı Siliye Yağ f aOrikasında yangın cıitı 
İlçemizin tanınmış işadamı, MHP Belediye meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı ve oğullarının Gem- 

'■ lik-Yalova asfaltındaki Solaksubaşı Solive Yağ Fabrikasında dün yangın çıktı. Haberi sayfa 4’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

1 SİG0RT9CILIK

o +90 532 414 36 28
©• +90 224 51222 39

+90 224512 22 38
+90 850 30422 39

TRAFİK SİGORTASIKASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
A Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
«Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

B erdogansaglik@hotmail.com

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET»OPERASYONLA!!

CLINIC www.hanvetclinic.com fj hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 95. 
yıldönümü tüm 
yurtta ve ilçemizde 
görkemli törenlerle 
kutlandı.
Pazar günü Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunumu ve saygı 
duruşuyla başlayan 
kutlamalar, dün de 
devam etti.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş’un maka

mında kutlamaları 
kabulü ile başlayan 
törenler, Atatürk 
Stadında gösteri 
lerle devam etti.

BU YIL Kİ 
TÖRENLER ESKİYİ 
ARATMADI..

Stattaki kutlamalar 
Kaymakam, Garni
zon Komutanı ve 
Belediye Başkan 

vekili, askerlerin, 
spor kulüplerinin, 
öğrencilerin ve 
halkın Cumhuriyet 
Bayramlarını 
kutladılar.

PROTESTO EDİLDİ 
Kaymakam Kara 
kuş’un yanlışlıkla 
“Cumhuriyetin 75. 
yılı kutlu olsun” 
diye bayramı kutla 
ması bazı vatandaş 

ların protestolarına 
neden oldu.
Daha sonra saygı 
duruşu ve istiklal 
Marşı söylendi. 
Ardından Kayma 
kam Gürbüz 
Karakuş, günün 
önemini belirten 
uzun bir konuşma 
yaptı.
Kaymakamın 
konuşmasından 
sonra okulların ve

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ile 
Ekoder’in gösteri
leri izleyenler 
tarafından büyük 
beğeni topladı. 
Bu yıl ki Cumhuri 
yet Bayramı tören
lerine geçmiş 
yıllardan daha çok 
özen gösterildiği ve 
okulların birbir- 
leriyle yarışırcasına 
gösteri ve etkinlik

ler düzenlediği 
görüldü.
Gece ise havai 
fişek gösterileri 
yapılırken, pazar 
günü akşamı 
Sanat ve Kültür 
Derneği TSM Ko
rosu Manastır 
Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nde Cum 
huriyet Bayramı 
nedeniyle konser 
verdi.
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118 K Lions Knlupl Kinden gort emli Cumtıuriyet Balomu
Lionsların Cumhuriyet Balosunda, FOX Tv. Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’e, 118 K Genel Yönetmeni 
Dursun Özbey tarafından, televizyon yayınlarında Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, bağımsız habercilik 
yapmasından dolayı Cumhuriyet Ödülü verildi. Geceye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

118 K Lions 
Yönetim Çevresi 
tarafından düzenle
nen Bursa ve çevre 
külüplerinin katıl 
dığı Cumhuriyeti 
mizin 95. yıldönü 
mü nedeniyle 
Almira Hotel de 
muhteşem bir kut
lama balosu 
gerçekleştirildi. 
Gecede FOX Tv. 
Haber Yayın yönet
meni Doğan Şen 
türk’e yayınlarında 
Atatürk devrim ve 
ilkelerine bağlı, 
bağımsız habercilik 
yapmasından dola 
yı Cumhuriyet 
ödülü verildi. 
Geçtiğimiz 
günlerde Almira 
Hotel’de düzenle
nen Cumhuriyetin 
95. yılı kutlamaları 
balosuna 
Lionslar büyük ilgi 
gösterdi.
118 K 2018-2019 
Hizmet Dönemi 
Genel Yönetmeni 
Dursun Özbey’in 
açılış konuşmasıyla 
başlayan gecede,

Bursa Lions Kulüp
leri ile Balıkesir, 
Eskişehir ve 
Çanakkale Lions 
Kulüp yönetici ve

üyeleri de katıldı. 
Geceye Bursa 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey de katıldı.

İzmir ıvidişı, 
Lions ve leo’lann 
ellerindeki 
bayraklarla coşku 
ile söylendi.

Bay ve bayan 
lionların yaptığı 
dans gösterileri ve 
zeybek oyunu da

118 K Lions 
Yönetim Çevresi 
tarafından düzenle
nen Cumhuriyet 
Balosu’nda

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

Güne Bakış

Cumhuriyet Bayramı gösterileri
Bu yetmedi, "Kürt Açılımı”, “Demokratik 

Açılım” dediler ve Anayasadan “TÜRK" 
sözcüğünü çıkartmaya kalktılar.

O da yetmedi, 1933 yılından beri 
okullarda söylenen “ANDIMIZ”! kaldırdılar.

En acısı, Ulusal Bayramlarımızın kutlanış 
şekillerini değiştirdiler. Bayramlarımızın 
içini boşalttılar, değersizleştirdiler.

Ulusal bayramlarda Atatürk Anıtlarına 
çelenk koymayı yasakladılar.

Koyanlara ve alternatif kutlama yapanla 
ra “Bozguncu” yaftasını yapıştırdılar.

Bunları unutmadık.
Yıllardır başta Cumhuriyet Bayramımız, 

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramınız, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız, 
kurtuluş günlerindeki kutlamaları en ba- 
side indirgediler.

Gemlik’te hiçbir ulusal bayramda Mey
danlara Atatürk posteri asmadılar.

Bakın dün yine bir ulusal bayram 
kutladık.

Meydanlarda bir tek Atatürk Posteri var 
mıydı?

Bunu geçelim, dün yapılan Cumhuriyet , 
Bayramı törenlerinde yine Belediye Başka 
nı yoktu.

Daha büyük bir görevi vardı.
İstanbul’daki Havaalanı açılışına katıla 

çaktı. Katıldı da ve Havaalanı kapısından 
boy boy fotoğraf çektirip sosyal medyada 
paylaştı.

Başkan Refik Yılmaz’ın İstanbul daki 
açılışa katılmasına Gemlik’teki kutlamanın 
bir engeli olabilir miydi?

Olamazdı ama, o kentinde cumhuriyet 
kutlamalarını vekiline bıraktı. Bu kaçıncı.

Gelelim dün Atatürk stadında yapılan 
kutlama törenlerine.

Yıllardır bu statda Gemlikli spor kulüpleri 
karşılaşma yalamıyorlardı. Geçtiğimiz yıl 
larda 500 bin lira para harcandı ama çim
ler istendiği gibi olmayınca yeniden çim 
yapıldı.

Bu sezon maçlara kapılarını açtı Atatürk 
Stadı.

Dün, bu statta uzun yıllar sonra bir bay 
ram kutlandı.

Hava da çok güzeldi.
Bizi erin en büyük bayramı olan Cumhuri 

yet bayramını kutlamak için ortam uygun 
du.

Öyle de oldu.
Bayram kutlamalarında Kaymakam Gür

büz Karakuş, halkın ve katılımcıların 
bayramını kutlarken, bu yıl ki Cumhuri 
yetin kutlanış yılını hatalı söylemesi dikkat 
çekti. Sonda, Gemlik Bandosunu kut
larken hatasını düzelterek "95. yıl dönümü 
nü” demesi bazı vatandaşların tepkisine 
neden oldu.

Bunun dışında gerek kutlama proğramı, 
gerek okulların ve diğer kurumların katılışı 
hem yüksekti, hem de çok iyi hazırlanmış 
lardı.

Uzun yıllardan sonra böylesi dolu dolu 
bir bayram yaşamamız beni 
duygulandırdı.

Emeği -fStçen ’net’Kesi 'Krfıarrm.
Cftusaft ı ^ranfıar 'o'öy'ıe 'Kirtıanmaıı. 
ubıu'ü ^yur'ekrert'lrn'&ırrcesıne...
Eski g jzre dönmemiz herkesi mutlu । 

etti. ■___________________

İlçemizin tanınmış 
işadamı, MHP 
Belediye meclis üyesi 
Mahmut Solaksubaşı 
ve oğullarının Gemlik 
-Yalova asfaltındaki 
Solaksubaşı Solive 
Yağ Fabrikasında dün 
yangın çıktı.
Saat 13.oo sıralarında 
işletmenin alt depo
suna inen bölümdeki 
buhar kazanı çevre 
sinde başlayan 
yangın kısa sürede 
çevresindeki plastik 
malzemeleri ve satış 
mağazasının yan 
bölümünü sardı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi 
nin olay yerine 
gelerek yangını 
söndürmesinden 
sonra zarar 
tesbit çalışmaları 
başlatıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ 
ARAŞTIRILIYOR

İşletme sahibi Mah
mut Solaksubaşı, 
yangının elektrik 
kontağından çıkmış 

ıVğl W 
rin incelemeler 
yaptığını söyledi.
Solaksubaşı, 
yangının belli bir 
bölgede çıktığını ve 
alınan önlemlerle 
söndürüldüğünü be

lirterek, şürîlarî
söyledi:
"Yangın işletmemizin 
yağ sıkım bölümüne 
zarar vermemiş.
Burada kısa zamanda 
üretime geçeceğiz.
Satış mağazamızın

bir bolumu İtfaiyenin 
soğutma suyu 
sıkması nedeniyle 
zarar görmüş, dış >■ 
cephe ve alt depoya 
inen yerdeki 
malzemeler yanmış, 
deponun durumuna '

İse bakamadık.
Zarar ziyan tesbitine 
başlayacağız.
Yangında insanımıza 
birşey olmadığı için 
sevinçliyiz. Mal her 
zaman yerine 
konabilir.” '

Şef Endinç Çelikkol yönetiminde, Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu 
Cumhuriyetin 95. yıldönümü için söyledi.

Cumhuriyet Konseri keneni lomaılı

Cumhuriyetimizin 
95. yıllı kutlamaları 
nedeniyle, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk 
Sanat Müziği koro

su, “Cumhuriyet” 
Konseri verdi. 
Pazar günü akşamı 
Manastır Yunus 
Emre Kültür Merke 
zi’nde geleneksel 
konserlerinden

birini daha 
seslendirdi.
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde 
rast ve nihavent 
eserler ile Rumeli 
türkülerinden

oluşan eserler 
seslendirildi, 
izleyenlerin 
alkışlarla eşlik ettiği 
Cumhuriyet Kon- --t 
seri'büyük beğeni 
ile'izlendi. : '**



30 Ekim 2018 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 5

GEMLİKSPOR EVİNDE KAZANMAYI BİLDİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör Küme 
4. Grupta sezona 
şampiyonluk 
parolasıyla çıkan 
Gemlikspor, evinde 
oynadığı ilk maçında 
3 puanla tanıştı. 
Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda 
Panayırspor’a son 
dakikalarda penaltı 
golüyle puan veren 
kırmızı beyazhlar 
ikinci maçında 
taraftarlarının 
coşkulu desteğiyle 
sonuca ikinci yanda 
bulduğu gollerle 
gitmesini bildi. 
Gemlikspor, konuk 
ettiği Yenişehir 
Çeltikçispor’u 
Yıldıray ve Murat’ın 
kaydettiği gollerle 
2-1 yenerek puanını 
iki maç sonunda 4 
puana çıkardı. 
Yıllardır çim sahada 
futbol maçı seyret 
meye hasret Gemlik
spor sevenlerinin 
desteğiyle maça 
galibiyet için çıktı. 
İlk yanda öne 
geçmek için rakip t 
sahaya yerleşen 
kırmızı beyazhlar, 22.

Dakikada gole çok 
yaklaştı. Bu dakika 
da kaleye gönderilen 
topa ayak koyan 
Çeltikçispor’dan 
Semih golü önledi. 
32. dakikada Gemlik
spor atağında 
Emirhan’ın sert şutu 
üst direkten oyun 
alanına döndü. 
Fırsatların gole 

çevrilemediği ilk yarı 
golsüz kapandı.
İkinci yarıya mutlak 
gol için çıkan Gem
likspor, 52. Dakikada 
ceza atışından kale 
içine gelen topa 
Yıldıray ayak koyun 
ca kırmızı beyazhlar 
1-0 öne geçti. 
Beraberlik golü için 
Gemlikspor kalesine

gelen Çeltikçispor, 
70. Dakikada ceza 
atışı kazandı. Atışı 
kullanan Burak 
takımını 1-1 
duruma getirdi. 
Beraberlik golünü 
kalesinde gören 
Gemlikspor öne 
geçmek için atakla 
rını sıklaştırmaya 
başladı. 77.

Dakikada Ceza alanı 
dışında kazanılan 
ceza vuruşunda 
topa kaleciden önce 
ayak koyan Murat 
Gemlikspor’u 2-1 
öne geçirdi. 
Golden sonra 
yaşanan tartışmada 
Gemlikspor’lu Emir 
han kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı.

Maçın uzatma 
dakikalarında ise 
Çeltikçispor’dan 
Taylan ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışına kalırken kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca Gem
likspor sahadan 
3 puanla ayrıldı. 
SAHA: Gemlik Çim 
HAKEMLER: 
Murad Albay 7, 
Yusuf Kaya 7, 
Emre Aydın 7, 
GEMLİKSPOR: 
Mehmet 5, Ali 5, 
Emrah 5, Murat 6, 
Furkan 6, Uğur 5, 
Emre 5, Dinçer 5, 
Yıldıray 6, (Tansel 3) 
Nihat 5, Emirhan 5, 
YNŞ. ÇELTİKÇİSPOR 
Semih Uysal 4, 
Semih Güleç 3, 
(Necdet 2) Adem 4, 
Yusuf 5, Erdem 5, 
Engin 5, Ahmet 4, 
Yakup 4, Orhan 4, 
Taylan 4, Burak 5, 
GOLLER: Dk. 52. 
Yıldıray, Dk. 77. 
Murat, (Gemlikspor) 
Dk. 70. Burak, (Ynş. 
Çeltikçispor) 
KIRMIZI KART: 
Emirhan, (Gemlik
spor) Burak, (Ynş. 
Çeltikçispor)

KUŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Rahııan alları,'Cumhuriyet Kupası'idn ıranfli
Cumhuriyet'in 
kuruluşunun 95. yıl 
dönümü nedeniyle 
gerçekleştirilen" 
'Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Cumhuriyet Kupası 
Rahvan At Yarışları* 
Ürünlü'de nefes 
kesen görüntülere 
sahne oldu.
Yarışlarda dereceye 
giren sporculara 
ödüllerini veren 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı - 
Alinur Aktaş, ge- k 
leneksel sporların' 
değerine dikkati 
çekti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Cumhu 
riyet Kupası Rahvan 
At Yarışları, Ürünlü 
Rahvan Atları 
Tesisi'nde gerçekleş 
tirildi. Bayanlar Atlı 
Okçuluk gösteri
lerinin de renk 
kattığı yarışlarda, 

farklı kategorilerde •• 
sporculara ödülleri 
törenle verildi. Dere
ceye giren sporcu
lar, ödüllerini, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 5> < 
Aktaş'ın elinden aldı? 
Başkan Aktaş, tören'1 
alanına at üzerinde^ 

gelerek, yarışlara 
katılan sporcuları ve 
etkinliği ilgiyle 
izleyen vatandaşları 
selamladı. Törende 
yaptığı konuşmada, 
kültürel değerlerin 
önemine işaret eden 
Başkan Aktaş, "Ge
leneksel değerleri 
miz yüzlerce yıl 
öncesinden bugün
lere kadar gelen 
süreçte, inançları 
mızla, örf ve adet 

- lerimizle şekillen 
miş, kimliğimizin 
bir parçası, 
olmuşlardı?’ 
dedi f(



30 Ekim 2018 Salı Gemtik Körfez Sayfa 6

Gemlikspor 
Basketbol takımı 
Küçük Erkekler kate
gorisinde sezonun 
ilk maçında deplas
manda Karacabey 
Belediye Spora 
konuk oldu. 
Maça Kaptan özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih Burak 
SAĞLAM ve Arda 
DOĞAN beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotta 
rakibinin basket 
lerine engel 
olamayınca ve sert 
savunma karşısında 
8-6 geriye düştü, 
ikinci periyotta 
müthiş mücadeleye 
sahne oldu ve 
savunmaların ön 
plana çıkmasıyla 
skor bulmakta 
güçlük çeken oyun
cular ilk yarıyı 16-14 
ev sahibi takımın 
üstünlüğüyle

soyunma odasına 
gittiler. Üçüncü 
periyotta savunma 
direncini arttıran 
temsilcimiz, rakibine 
fazla sayı imkanı 
vermedi ve bulduğu 
basketler ile 20-23 
final periyoduna 
önde girdi.
Dördüncü periyotta 

temsilcimizin 
üstünlüğü devam 
etti Cemil'in bulduğu 
hızlı hücumlar ile 
farkı açtı ve 
Gemlikspor sahadan 
24-37 galip ayrıldı. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan

ÇAKAL, Salih Burak 
SAĞLAM, Arda 
DOĞAN, Ertuğrul 
AKDOĞAN, Yiğit 
AĞALAR, Emir Sul
tan OSMANOĞLU, 
Beren BALABAN, 
Emir Efe SOYUGÜ 
ZEL, Enfal IŞIK ve 
Ege AYAŞ. 
Gemlikspor basket

bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbrahim 
TOKGÖZ, -Bu hafta 
dört kategoride ilk 
maçlarımızı oynadık 
ve hepsini kazandık. 
Sezon öncesi 
hazırhklanmızın ne 
denli doğru olduğu 
ve oyuncularımızın 
isteklerini sahaya 
yansıtmaları netice 
sinde skor bulmaları 
beni son derece 
memnun etti. İki 
takımda sahada cen
tilmence ve dostça 
mücadele ettiler. İlçe 
takımları olmamız ve 
ayrıca Karacabey 
Belediyespor antre 
nörü Şevki abimiz ile 
aramızdaki yılların 
dostluğu maça ayrı 
bir anlam kattı. Biz 
hiç bir zaman rakip 
olmadık ve her 
maçımızı dostluk 
havasında oynadık. 
İnşallah bu dostluğu 
muz uzun yıllar 

devam edecek ve 
bunu oyuncularımıza 
da aşıladığımız için 
son derece 
mesuduz. Sezonun 
henüz başlangıcı 
olmasına rağmen 
bir çok maçta 
diskalifiyeler ve 
ceza heyetine sevk 
edilen oyuncu ve 
antrenörler var. 
İnşallah bizim gibi 
dostane yaklaşımlar 
artarak sahalarda 
kavgalara son 
vereceğiz. 
Hedefimiz olan 
-SKOR İÇİN DEĞİL 
SPOR İÇİN OYNU 
YORUZ" sloganını 
ilçemiz adına Gemlik 
Gençliği olarak 
gurur ile taşıyoruz. 
Basketbolden daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamhyorum- 
dedi.

Biırsa'dan nnkara'ya 29 Enim çıkarması!
Bursa'nın İznik ilçesinden 
29 bisikletçi 29 Ekim 
Cumhu riyet Bayra 
mı'nın yıldönümünde 5 
günlük bir maratonla 
Ankara'ya pedal sürdü. 
24 Ekim'de İznik eski 
belediye binası önünden 
hareket eden grup 
Bilecik, Eskişehir 
güzergahını takiben 
Beştepe ve Anıt 
kabir'e ulaştı. 
Grup adına konuşan 
Serdar Aydın,

'1075'ten 2018'e, İlk 
başkentten son baş 
kente, İznik'ten Anka 
ra'ya Cumhuriyet'imiz 
için pedalhyoruz, 
sağlığımızı 
koruyoruz" sloganı ile 
yola çıktıklarını be
lirterek, "5 gün pedal 
çevirdik. 400 kilometrelik 
bir etabı kat ettik. İlk 
durağı mız Beştepe 
Külliyesi, sonrasında 
Anıtkabir'i ziyaret ederek 
Cumhuriyet Bayramı

yürüyüşüne katıldık. 
Beştepe Külliyesi'nde 
İznik'ten Anadolu 
Selçuklu Devleti ve 
Türk Bayrağı'nın İznik 
çinisi üzerine işlenmiş 
motifini sunduk. 
Amacımız sağlıklı nesil
lerin yetişmesi. Pro 
jemizin sloganı da 
"sağlıklı yaşam için 
bisiklet kullanımına 
dikkat çekmek”. İznik'i 
Türkiye ve dünyaya 
tanıttık" dedi.

Kiralık
13İT0HIIIKZEYTIII 

havdzlumagazavb 
140 m2 3+1 

DOĞAIG AZLI D AİDE 
SAHİBİNDEN KİRALIKTA 
8 362238262

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

05353781800

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE OLUN 
- OKUYUN * 

OKUTUN

KRŞCDC Ş6KLCMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKI.AMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Yeni yılda milyonların cehlne yansıyacak relormlar açıMandı
Cumhurbaşkanlığı 
2019 Programı'ndan 
7'den 70'e tüm 
kesimlere müjdeler 
çıktı. Emekliler enf 
lasyona karşı ko
runacak. Her işçi 
kıdem tazminatı ala
cak. Dar gelirli 
eve-kreşe ulaşacak. 
Öğretmenlere teşvik 
verilecek. İstihdam 
439 bin kişi artacak. 
Memura ödül-esnek 
çalışma gelecek.
Cumhurbaşkanlığı'n 
dan 81 milyon 
vatandaşa yeni yıl 
müjdesi geldi. 7'den 
70'e tüm kesimlerin 
günlük hayatına, 
cüzdanına 
yansıyacak, refah 

düzeyim artıracak 
reform paketi, 
2019'da yaşama 
geçiyor.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan tarafından on
aylanan Cumhurbaş 
kanlığı 2019 Progra 
mı'ndaki önemli 
düzenlemelerden 
bazıları şöyle: 
KREŞ DESTEĞİ 
Geliri düşük 
ailelerin kreş ve 
gündüz bakımevi 
hizmetlerinden 
yararlanması 
sağlanacak. 
MEMURA ÖDÜL 
SİSTEMİ 
Kamuda etkili bir 
insan kaynakları

planlaması yapa
bilmek için esnek 
çalışma modelleri 
geliştirilecek.
Yetenek ölçümü, 
tekrar yerleştirme 
ve norm kadro 
çalışmaları 
yürütülecek. İnsan 
kaynağının ödül ve 
performans sistem

leri vasıtasıyla etkin 
yönetimi 
sağlanacak.
EMEKLİYE 
KORUMA 
SSK ve Bağ-Kur 
emekli aylıkları 
Ocak ve Temmuz'da 
önceki 6 aylık en
flasyon dikkate 
alınarak artırılacak.

Memur ve memur 
emeklisi maaşları 
Ocak'ta yüzde 4, 
Temmuz'da yüzde 5 
artırılacak. Ayrıca 
geçmiş 6 aylık 
dönemlerde 
oluşacak enflasyon 
farkları ilave edile
cek.
DAR GELİRLİYE EV

Dar gelirliler, en
gelliler, yaşlılar, 
kadınlar gibi 
dezavantajlı 
grupların barınma 
ihtiyacının 
karşılanması için 
rapor hazırlanacak. 
KIDEM 
TAZMİNATINDA 
REFORM 
Sosyal tarafların 
mutabakatıyla 
bireysel hesaba 
dayalı kıdem 
tazminatı reformu 
yapılacak. Kıdem 
tazminatı alamayan 
tek bir çalışan 
kalmayacak. Bir 
gün çalışanın da 
kıdem alması 
sağlanacak.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç gün yüzüne attı
Teknoloji şirketleri 
FEV Türkiye ve 
Kodeco'nun iş 
birliğiyle geliştirilen 
yerli sürücüsüz 
(otonom) ve elek
trikli taşıt Otomod- 
’un ilk görselleri 
ve animasyonu 
yayınlandı. Otomod- 
’un ilk denemeleri 
Aralık ayı içerisinde 
İTÜ Ayazağa 
Kampüsü'nde 
gerçekleştirilecek. 
Kampüs içerisinde 
mobil uygulama ile 
çağrılan ve yolcunun 
seçtiği durağa 
otonom olarak giden 
elektrikli araçların 
tasarlandığı proje, 
30 ayda tamam

lanacak. Teknoloji 
geliştirme şirketleri 
FEV Türkiye ve 
Kodeco'nun iş 
birliğiyle geliştirilen 
yerli sürücüsüz 
(otonom) ve elek
trikli taşıt Otomod- 
’un ilk görselleri 
ve animasyonu 
yayın landı. 
Türkiye'de ilk defa 
kampüs içerisinde 
mobil uygulama ile 
çağrılan ve yolcunun 
seçtiği durağa 
otonom olarak giden 
tamamen elektrikli 
araçların ve ulaşım 
çağrı sisteminin 
tasarlandığı projenin 
ilk görselleri ve ani
masyonu paylaşıldı.

İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
Rektörlüğü'nün 
desteği ile İTÜ 
Ayazağa kam- 
püsünde aralık 
ayında ilk den
emeleri yapılacak 
Otomod ve ulaşım 
altyapısının, ileride, 
üniversite, hastane 

ve havaalanı gibi 
kampüslerde, yaya 
ların kısa mesafe 
ulaşımlarını kolay 
laştırma amacıyla 
kullanılması planla 
nıyor. Üzerindeki 
sensör ve kameralar 
ile hem çevresindeki 
yaya ve araçları 
algılayacak hem de 

kendi konumunu be
lirleyecek akıllı araç 
larda kontrol yazılım 
lan tamamen yerli 
olanaklarla geliştin* 
liyor. Yaya ve araç 
trafiğine açık kam
püslerde sürücüsüz 
olarak otonom 
hareket edecek 
tamamen elektrikli 
araçlarda, direk
siyon, gaz ve fren 
pedalları ise bulun
muyor. 4 yolcu kapa
siteli sürücüsüz 
araçlar 45 km/saat 
maksimum hıza 
çıkabilecek.
"Kampüs içi 
Yolcu/Yük Taşıyan 
Çok Fonksiyonlu 
Elektrikli Otonom

Taşıt" isimli proje, 
TÜBİTAK TEYDEB 
1511 Öncelikli Alan
lar Araştırma 
Teknoloji Geliştirme 
ve Yenilik Projeleri 
Destekleme 
Programı kapsa 
mında hibe desteği . 
ile gerçekleştiriliyor. 
Otonom sürüş, elek
trikli araç, yazılım 
geliştirme, 
simülasyon, stil 
tasarım, bilgisayar 
destekli 3 boyutlu 
tasarım ve prototip 
üretimi dallarında 
uzman 20 Türk 
mühendisin görev 
aldığı projenin 30 
ayda tamamlanması 
planlandı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Polis İmdat 100
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UEDAŞ ARIZA 156
UEDAŞ İşletme 513 45 03
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MIHI Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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Uman Baş. 813 11 33
Mal MOd. 813 10 05
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. MOd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 66
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MOd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 64
Mudanya 844 30 eo
Yenlkspı (212) sis 12 12
Yalova (226)8111123
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 613 23 64

■VI 

L 
1 
K

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 10
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Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
Pamukkale °° as
DENİZ UÇAĞI
Pegaeus Atunls Seyahat A14 R3 C2
METRO •13 “»2 12
Aydın Turtam 616 20
•üşer Turtam 61Z 10 72
Kanberoglu-Seadas «14 *•
Anıtur ®14 47 71
Kamil Koç illOiea

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygsz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
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Devlet Hastanesi 517 34 00
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Tomokzy Tomografi 513 65 29
Acıbadem 260 44 44
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Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185
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Körfez Taksi 51316 21
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6209 

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
istiklal CâcT Bora Sok. No:5/A GEMLİK f ' 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
MÜSLÜMBABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30

YOL
ARKADAŞIM 2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 
CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ »i
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com & ’

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

gftl^SYON VE TANITIM HİZMETLERE| MATBAACILIK YAYINCIÛK F^KI
GemlikKHrfez
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İstiklal Cad, Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: O 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Cargill ek tesis 
yapıyor Bursa 
Barosu takipte!
Orhangazi de 1997yılında başlayan 
süreçte hukuksuz bir şekilde fab
rika inşa eden, idareye karşı açılan 
davaların kazanıldığı ancak karar 
ların uygulanma dığı Cargill ek tesis 
yapıyor. Haberi sayfa 5’de

10 kilome relik kanalizasyon ve yağmur gideri hattının değiştirilmesine başlandı

M tBiMl
Vı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bol Keseden Atmak
Siyasilerin hamasi atışmalanni televizyon

larda dinlemekten bıktık.
Önümüzde yapılacak olan bir yerel seçim 

var.
İktidar her zaman olduğu gibi seçimler 

öncesi bol keseden atıyor.
Örneğin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

öncesi bir baktık, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Suriye’ye girmiş.

İktidarın havuz medyası günlerce bunu 
manşetlere taşıdı. Suriyedeki PKK’hlan 
temizlediklerini yazdılar.

Oysa, ABD ile yapılan anlaşmanın ötesine 
gidilmemişti. Devamı sayfa 4’de

w i
BUSKİ tarafından ihalesi geçtiğimiz ay
larda gerçek leşen ve 3 milyon liraya ihale 
edilen Gemlik’teki çalışmalar için müteah
hit firma çalışmalara başladı. Tekel So 
kak’ta başlatılan kazı çalışmaları ile 10 kilo
metrelik kanalizasyon ve yağmur gideri 
hattı değiştiriliyor. Haberi sayfa 2’de

Demirsubası 
Mahallesindeki 

eski yapılar yıkılıyor

Gemlik Belediye Meclisi’nin aldığı kararlar 
doğrultusunda Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü gözetiminde takas yoluyla 
kamulaştırılan eski yapılar yıkılıyor. Aynı 
yerde bitişik durumda olan 5 bina kamu 
taştırma ve takas yoluyla belediye mülkü 
yapılarak yıkıldı. Haberi syf4’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGORTaCILIK

□ +90 532414 3628
ö +90 224 512 22 39

+90 224512 22 38
+90 8503042239

TRAFİK SİGORTASI ’KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
4 Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. No: 82IA GEMLİK
* Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GEMLİK

>▼< erdogansaglik@hotmail.com

A »İDRAR TAHLİLİ 
• KAN TAHLİLİ 
»RÖNTGEN

İV J »ULTRASON 
.1 • UCUZ MAMA 

»KISIRLAŞTIRMA 
' HANVET »OPERASYONLAR 

CLINIC ww.hanvetdinic.com 
f] hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

WTVw.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
ww.hanvetdinic.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ticari kuruluşu 
olan Bursa Su 
Kanalizasyon 
İşletmesi (BURU 
LAŞ) ilçemizde 
10 km. 
uzunluğunda 
eskimiş hatları 
değiştirmeye 
başladı.
BUSKİ tarafından 
ihalesi geçtiğimiz 
aylarda gerçek 
leşen ve 3 milyon 
liraya ihale edilen 
Gemlik’teki 
çalışmalar için 
müteahhit firma 
çalışmalara 
başladı.
Tekel Sokak’ta 
başlatılan kazı 
çalışmaları ile bu 
bölgedeki kanali 
zasyon ve yağmur 
giderlerinin sık sık

arızalanması 
nedeniyle ilçede 
buna benzer 
sokaklardaki 10 
kilometrelik 
kanalizasyon ve 
yağmur gideri 
hattının 

değiştirilmesine 
başlandı.
Tekel Sokak ile 
Türk Metal İş 
Sendikası’nın 
bulunduğu 
sokakta başlayan 
yağmur giderleri 

ve Kanalizasyon 
hatlarını değiştiril 
meşine başlandı. 
Tekel Sokak’ta 
başlayan kazı 
çalışmalarından 
sonra kanalizas 
yon boruları döşe 

nirken, yolların 
belli noktalarına 
da bağlantı 
logarları konuyor. 
İlgililer arızalı 
ve eskimiş olan 
kanalizasyon 
borularının 

ı

yenileceğini 
belirtirlerken, 
taşkınlardan 
bölgeyi korumak 
için de yağmur 
giderlerinin 
yenileneceğini 
söylediler.

Ticaret Borsası Başkanı Özdan Çakır, “Fuarda Gemlik zeytinini en güzel şekilde tanıttık” dedi.

Hm Yönetici leri 9. YORH hmnjlaı döndüler
Gemlik Ticaret 
Borsası her yıl 
Antalya Ticaret 
Borsası öncülüğün 
de Antalya’da gele 
neksel olarak 
düzenlenen 
9.Yörex Fuarı’ndan 
döndüler.
Antalya’daki gele 
neksel Fuara katı 
lan Gemlik Ticaret 
Borsası yönetimi, 
stant açarak, 
Gemlik zeytinini 
ve Gemlik’in 
tanıtımına katkıda 
bulundular. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, Yöne
tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Salih 
Erdinç Ersan, Yöne
tim Kurulu Üyeleri 
Burhan Atalay ve 
Cevat Yazıcı, Meclis 
Başk Yardımcısı

Sinan Turan, Meclis 
Üyeleri Ali Öztürk, 
Mustafa Gündoğdu’ 
nun katılım 
sağladığı fuarda 
borsa standına ilgi 
yoğun oldu.

YOĞUN İLGİ OU U 
“Sizin Oraların Nesi 
Meşhur” sloganıyla 
ünlenen ve her yıl 

geleneksel olarak • 
düzenlenen fuarda 
Gemlik zeytinine 
olan ilgili oldukça 
yoğundu.
TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu, CHP 
Antalya Milletvekili 
Çetin Osman 
Budak, Prof.Dr.

Yavuz Tekelioğlu ve 
çeşitli protokol 
üyeleri borsanın 
standını ziyaret 
ederek, meşhur 
Gemlik Zeytini’nin 
tadına baktılar. 
4 gün süren fuar 
kapsamında böl
gemizi, Gemlik Zey- 
tini’ni ve coğrafi 
işaret karekod uygu 

laması ile sağlanan 
izlenebilirlik 
konusunda pera 
kende satış temsil
cilerini ve tüketici
leri bilgilendiren 
Borsa Heyeti, böl
gemizin yöresel 
ürününü koruma 
konusunda yapılan 
çalışmaları fuar zi
yaretçilerine detaylı 
bir şekilde aktarıldı. 
Fuarda konuşan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, 
“Yörex fuarı ülke 
mizin Yöresel 
ürünlerinin vitrine 
çıktığı, tüketicilere 
gerçek yöresel 
ürünlerin tattıhldığı 
ve amacına tam 
anlamıyla ulaşmayı 
başaran bir fuardır. 
Biz de Gemlik 
Ticaret Borsası 

olarak bizim 
oraların Gemlik 
Zeytini meşhur 
dedik ve Gemlik 
Zeytinini tanıtmak 
amacıyla bu fuara 
katıldık ve Yöre 
mizin zeytinin en iyi 
şekilde tanıtma 
fırsatı bulduk. 
Gemlik Zeytinin ve 
Coğrafi İşaretli 
ürünleri ülkemize 
ve dünyaya 
tanıtmak için var 
gücümüzle 
çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz. 
Tüketiciler bilinç 
lendikçe Coğrafi 
İşaretli ürünler o 
yörenin çiftçisinden 
tüccarına her 
kesime büyük 
katkılar verecektir 
ve yöresel ürünün 
adını daha yukan 
la ra taşıyacaktır." 
dedi.

Rfcebook sayfamız : Gemlik J^örfez - Güler Ajans
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Bursa'da polisin 
şüphe üzerine sürü 
cülerini durdurduğu 
2 otomobilde arama 
yapıldı. Araçlarda 25 
gram esrar ve 8 
gram metamfetamin 
ile ruhsatsız 3 ta
banca ele geçirilir. 
ken, 3 kişi gözaltına 
alındı
İnegöl Ahmet Türkel 
çevre yolunda de
vriye görevi yapan 
polis ekipleri, şüphe

üzerine, 2 otomobil 
sürücüsü nü dur
durdu. Araçlardaki 
H.A. ile Y.K. ve 
Ö.K.'nin üzerinde 
arama yapan ekipler, 
ruhsatsız 3 tabanca 
ele geçirdi. Otomo
billerde de arama 
yapılırken, 25 gram 
esrar ve 8 gram 
metamfetamin bu
lundu. Polis ekipleri, 
H.A., Y.K. ve Ö.K.'yi 
gözaltına aldı.

İnegöl'de yolun 
karşısına geçen 
kadına otomobil 
çarptı. Sürücü ve 
yakınları kazada 
yaralanan kadının 
başından bir saniye 
bile ayrılmadı. 
Alınan bilgilere 
göre, Mimar Sinan 
Caddesi'nde Bülent 
K. idaresindeki 16 
NCS 27 plakalı araç, 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
Gülsen G.'ye çarptı. 
Kazada ağır yarala 
nan kadının yardımı 
na araç sürücüsü ile 
çevrede bulunan 
vatandaşlar yetişti.

Haber verilmesi 
üzerine Gülsen G., 
kaza yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ambu

lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Kaza 
sonrası hastaneye 
gelen sürücü ile 
yakınları yaralı

kadını bir saniye 
olsun yalnız bırak 
mayarak moral ver
meye çalıştı. Kaza
yla ilgili soruşturma 
ise sürdürülüyor.

Ünce hastaneye 
ardından

nezarethaneye

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 
otomobil sürücüsü Abdullah K.'nin tıbbi 
müdahale sırasında çıkarılan pantolo
nunun cebinden uyuşturucu çıktı.
Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle 
gelen jandarma ekipleri, tedavisinin 
ardından taburcu olan Abdullah K.'yi 
gözaltına aldı.
Kaza, Bursa- İnegöl karayolunda Şehitler 
Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abdul
lah K. yönetimindeki 68 DY 361 plakalı oto
mobil, kontrolden çıkarak önde giden 
Mesut B. yönetimindeki 16 Y 8137 plakalı 
otomobile arkadan çarptı. Kazada Abdullah 
K. yaralandı. Yaralanan sürücü Abdullah 
K., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 
sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından 
İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek te
davi altına alındı. Abdullah K.'nİn tıbbi mü
dahale sırasında çıkarılan pantolonun 
içinden beyaz bir madde çıktı. Sağlık 
çalışanları durumu jandarma ekiplerine 
bildirdi. Hastaneye gelen ekipler, bulunanın 
metamfetamin uyuşturucu maddesi 
olduğunu tespit etti. Saatler süren te
davisinin ardından taburcu edilen sürücü 
Abdullah K., jandarma ekiplerince 
gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma 
sürüyor.

Bıırsa'ıla traliği karıştıran kovalamaca!
BURSA'da, polisin 
şüphe üzerine dur
durmak istediği oto
mobil sürücüsü 
Kemal K., 'Dur' 
ihtarına uymayarak, 
kaçtı. Kovalamaca 
sonucu yakalanıp, 
gözaltına alınan 
sürücünün üzerin 
den ruhsatsız ta
banca çıkarken, 
araçta uyuşturucu 
ele geçirildi. 
Olay, öğle saat
lerinde, İnegöl ilçe
sine bağlı Yenice 
Mahallesi Osmanbey 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Devriye görevi 
yapan polis ekipleri, 
şüphe üzerine Kemal

K. yönetimindeki 16 
ACL 528 plakalı oto
mobili durdurmak . . 
istedi. Ekiplerin 'Dur* 
ihtarında bulunduğu

sürücü, trafiği tehli 
keye sokarak, hızını 
artırıp, kaçmaya 
başladı.
Kovalamaca sonucu

önü kesilen Kemal ■ ekiplerinin Orhanıye 
K., otomobilden inip, Mahallesi 2. Varışlı
koşarak kaçmak 
istedi; ancak 
yakalandı. Polis

Sokak'ta gözaltına 
aldığı Kemal K.'nin 

" üzerinde ruhsatsız

tabanca bulundu. 
Otomobilde yapılan 
aramada ise 
uyuşturucu ele 
geçirildi.

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

Bol Keseden Atmak...
önümüzdeki günlerde seçim takvimi 

yaklaştığında göreceksiniz yine bol 
keseden atacaklar.

Enflasyonla ezdikleri halkı, üç beş 
kuruş maaşlarına zam yaparak kandıra 
caklar.
Ardından fiyat artışları sürecek.
Ona da bir dış mihrak palavrasıyla 

geçiştirmeye çalışacaklar.
Bu milleti salak sanıyorlar.
Bugünlerde Tunceli’de görevli iki 

askerimizin donarak ölümü gündem 
de..

Teknolojinin bunca ileri olduğu günü 
müzde Kutuplarda bile yaşayanlar 
ölmezken, bizim 2 erimiz görevde 
donarak ölüyorsa, bunu şehitlik merte 
besine ulaştığı sözleriyle geçiştiremez 
siniz.

Analar, babalar evlatlarını sizlere 
boşu boşuna ölmeleri için teslim et
miyorlar.

Bu konu inceden araştırılmalı, kusur 
lar varsa sorgulanmalı...

Önceki gün kutladığımız Cumhuriyet 
Bayramı etkinliklerinde Anıtkabir yine 
milyonlarca insanın uğrak yeri oldu.

İktidarın Atatürk karşıtlığına karşın, 
en çok satılan kitaplar Atatürk hakkın 
da yazılanlar oluyor.

Yılmaz Özdil’in yazdığı “Mustafa 
Kemal” adlı kitabın satışı 1 milyona 
yaklaşıyor...'*

Cumhurbaşkanının Andımızı ırkçılık, 
2. Dünya Savaşı’ndan kalma olarak 
tanımlaması ve “Bizim andımız İstiklal 
Marşıdır” demesine karşın, her yerde 
kitleler Andımızı okuyor.

Anıtkabir’in önündeki mahşeri kalaba 
hk bir ağızdan Andımızı okurken, bu 
sesi İstanbul’da açılış yapanlar acaba 
duydu mu?

Bunların Kurtuluş Savaşımın taçlan 
dığı şehir olan İzmir için yazılmış olan 
“İzmir Marşı”na da gıcık olduklarından, 
futbol karşılaşmaların yapıldığı stad- 
larda bile tribünler İzmir Marşıyla 
çınlıyor.

Gelin bu toplumun ortak değerlerini 
birlikte sahip çıkalım.

Bu güne kadar açtığınız bir tek tesise 
Cumhuriyeti kuranların, bu ülkenin 
kurtuluşunda aktif rol alanların adını 
koymadınız.

Ya Osmanh sultanlarının, ya da İslam 
alığıyla bilinen kişilerini adlarını koy
dunuz.

Cumhuriyeti içlerine sindiremiyorlar.
Cumhuriyetimizin kurucusunun adını 

her yerden sinsice kaldırıyorlar. Onları 
unutturmanın yollarını ararken, eğitimi 
dinselleştirmenin çabalarını sürdürü 
yorlar.

Şimdi de Cumhuriyetin kurulduğun 
dan beri Başkent Ankara ’da kutlanan 
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu 
İstanbul'a taşıdılar.

Amaç ’jt ne olduğunu ğörmüyormu 
sunu:

G’örrn asanız, kbrsirriuz. ______

DemirsulıasıHahfci'niieslıijapılolıı^ı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
kararlar doğrultu 
sunda Belediye 
Fen İşleri 
Müdürlüğü 
gözetiminde takas 
yoluyla kamulaştı 
rılan eski yapılar 
yıkılıyor.
Semerciler Yokuşu 
ile Demirsubaşı 
Mahallesi Kumla 
yolunun birleştiği 
noktada bulunan 
eski yapıların mal 
sahipleriyle anlaşan 
belediye yetkilileri, 
bu binalardan bazı 
larını para karşılığı 
kamulaştırırken, 
bazılarını da 
GEMTAŞ tarafından 
yapılan ve Beledi

ye’nin satın aldığı 
yapılarla takas 
ediyor.
Gemlik Ahmet 
Dural Meydanı ile 
Kumla yoluna 
birleşen yol güzer

gahındaki eski 
yolun genişletilme 
si amacıyla başla 
yan çalışmalar kap 
samında kamulaştır 
maların devam 
edeceği öğrenildi.

Aynı yerde bitişik 
durumda olan 
5 bina kamulaş 
tırma ve takas 
yoluyla belediye 
mülkü yapılarak 
yıkıldı.

N11.COM Gemlik'te Üniversite Öğrencileri İle Buluştu...

HMlMİlİİBlllİlHialZlIl

Bursa Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Denizcilik Topluluğu 
“E-Ticaret ve 
Türkiye’deki Güncel 
Gelişmeler” konulu 
seminer düzenledi. 
Seminere, 
Türkiye’nin önemli 
e-ticaret platform 
larından birisi olan 
Doğuş Planet- 
N11.COM İş Ortağı 
Eğitmeni Aykut 
Baskın katıldı.
Aykut Baskın kendi 
kariyer sürecinden 
bahsettikten sonra

öğrencilere 
e-ticaret nedir? 
hangi aşamalardan 
geçmiştir, dün 
yadan örnekler 
vererek internetin 
insanların alışveriş 
alışkanlıkları 
üzerindeki etkisini 
aktardı.
Baskın, önce şirketi 
n11.com hakkında 
bilgiler verdikten 
sonra, konuşmasına 
e-ticaret ve dijital 
pazarlamanın önem
ine değinerek devam 
etti. N11 özelinde,

e-ticaret ve dijital 
pazarlama ve 
dijital pazarlama 
aracılarına değinen 
Aykut Baskın 
öğrencilere 
e-ticaret hakkında 
istatistik! veriler ile 
önemli bilgiler 
aktardı.
Google Advvords 
çalışmaları, Face- 
book ve Instagram 
reklamları, dijital 
kanalların nasıl 
kullanıldığı hakkında 
ayrıntılı bilgi veren 
konuğumuz, ayrıca

şirketi özelinde 
başarı hikayelerini, 
son yıllarda 
yaptıkları 11.11 
(11. Kasım) kam 
panyasını örnek 
göstererek anlattı. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
öğretim elemanları, 
öğrencileri ve 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu üyele 
rinin katıldığı söyleşi 
öğrencilerden 
gelen soruların 
yanıtlanması ile 
son buldu.

KAYIP
KAYIP

MERHUM MEHMET SOYDAN ADINA BASTIRILMIŞ OLAN 
SERİ A11351 -11500 SIRA NUMARALI 3 CİLT FATURA İLE 

SERİ A 7551 • 7700 SIRA NUMARALI 3 CİLT TAŞIMA İRSALİYESİ 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. İLANEN DUYURULUR. 

OĞLU MUSTAFA SOYDAN

BEKO 220 TR MARKA AS 0000005605 NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

AYTAÇ DEMİR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
N11.COM
N11.COM
n11.com
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Camili el tesis namı tursa taraşı taline!
Orhangazi de 1997 
yılında başlayan 
süreçte hukuksuz bir 
şekilde fabrika inşa 
eden, idareye karşı 
açılan davaların 
kazanıldığı ancak 
kararların uygulanma 
dığı Cargill ek tesis 
yapıyor. Bursa 
Barosu, “ÇED gerekli 
değildir” raporu ver
ilen biyoetanol tesi 
siyle ilgili işlemlerin 
iptali istemiyle dava 
açtı. 
Bursa Barosu 
Başkanhğı’nda, 
Başkan Av. Gürkan 
Altun, önceki baro 
başkan ve milletvekil
lerinden Av. Ali 
Arabacı ile Av.
Cumhur Özcan, Bursa 
Barosu Yönetim Ku
rulu üyeleri ve 
avukatların katılımıyla 
düzenlenen basın 
toplantısında Çevre 
ve Kent Hukuku 
Komisyonu Üyesi Av. 
Erol Çiçek konuştu.

YÜZÜMÜZ KIZARDI, 
BOYNUMUZ 
BÜKÜLDÜ!
Erol Çiçek, “Cargill 
.deyince Türkiye’nin 
siyasetiyle, idaresiyle 
ve en kötüsü de 
yargısıyla emperyalist 
ğüç Amerika’ya tes
limiyeti akla gelir. 
1997 yılında başlayan 
süreç içinde 
Bursa’nın Orhangazi 
llçesi’nde, İznik

Gölü’ne 6 kilometre 
mesafede, birinci 
derece sulanabilir 
tarım arazisi üzerine 
Cargill tarafından 
sanayi tesisi kurul 
masına olanak 
sağlayan idareye 
karşı girişilen mü
cadele, Bursa Barosu 
öncülüğünde açılan 
davaların kazanılma 
sına karşın başarısız 
I ıkla sonuçlanmıştır. 
Hukuki mücadelenin 
kazanılması biz hukuk 
insanları için elbette 
başarı ancak, verilen 
kararların 
uygulanmaması, 
uluslararası bir şirket 
için özel yasa ve 
yönetmelikler 
çıkarılmış olması, 
ülkemizin bağımsızlığı 
açısından utanç 
vesilesidir. Hele ki 
hukuki anlamda 
Bursa Barosu’nun 
diğer STK’lar ve 
vatandaşlarla birlikte 
verdiği mücadelenin 
AİHM tarafından da 
tespit edilmiş olması 
yüzümüzü kızartmış, 
boynumuzu bükmüş 
tür” dedi

“ÇED GEREKLİ 
DEĞİLDİR” KARARI 
Cargill’in biyoetanol 
tesisi inşaatıyla ilgili 
bilgi veren Av. Erol 
Çiçek, “Cargill Tarım 
ve Gıda Sanayi 
Ticaret AŞ tarafından 
yapılması planlanan

mısır işleme tesisine 
ilave biyoetanol üre
timi projesi ile ilgili 
olarak Bursa Valiliği 
tarafından ‘Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir’ 
kararı verilmiştir. ÇED 
gerekli değildir kararı, 
5403 sayılı Toprak Ko
ruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu’na 
eklenen geçici 4. 
maddeye istinaden, 
söz konusu alanın 
tarım dışı arazi 
kullanımı iznine ve 
1/1000 ölçekli plan 
değişikliğine ilişkin 
uıaıarVaÇıuTıT^ ve 
halen derdest iki dava 
devam ederken ve de 
AİHM’nin mahkeme 
lerin verdiği kesin 
kararların bir daha 
sorgulanamayacağını 
hatırlatmasına 
rağmen verilmiştir. 
5403 sayılı yasaya 
eklenen geçici 4. 
maddeyle verilen izin

ler, mevcut kurulu 
tesisler içindir ve 
buna izin veren kanun 
hükmünün kendisi de 
geçici hükümdür. 
Geçici madde ile 
tarım arazisi 
niteliğinden çıkarılan 
ve sanayi arazisine 
dönüştürülen bir 
alanda, daha sonra 
başka tesislerin . 
kurulması yasanın 
özüne ve amacına da 
aykırıdır” diye 
konuştu.

HUKUK BİR KEZ 
DAHA AYAKLAR 

zÂlmiV/Â rtûıVuı" 
Çiçek şöyle devam 
etti:
“Bu geçici madde af 
hükmünde olup; af 
konusu faaliyetin, 
ileriye dönük olarak 
devamına göz 
yummaktır. Hiçbir 
yasa hükmü, af 
niteliğinde bile olsa, 
‘yasadışı faaliyeti 

ileriye dönük olarak 
sürdürmeye izin verir’ 
şekilde yorumlana
maz. Kurulu tesisler 
bakımından aranan 
şartlardan tarımsal 
bütünlüğü bozmuyor 
olması, bu kanunun 
yayımı tarihinden 
itibaren 1 yıl içerisin 
de bakanlığa başvu 
rulmuş olması ve 
hazırlanacak toprak 
koruma projesine 
uyulması koşulları 
görmezden gelinerek, 
önceki izine atıf 
yapılarak ‘Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
Gcıtskn utsğîıuiı ’ 
kararı verilip hukuk 
bir kez daha ayaklar 
altına alınmıştır. 
Ayrıca dava konusu 
BİYOETANOL 
tesisinin çevredeki 
tarım arazileri ile 
yerüstü ve yer altı su 
kaynaklarına zararının 
olup olmadığı 
araştırılmamıştır. DSİ,

1. Bölge Müdürlüğü 
verilerine göre, Yer 
altı Suyu İşletme 
Sahası (YAS) olan 
Orhangazi Ovası’nın 
19,5 hm3/yıl olan re 
zervinin TAMAMI 
TAHSİS EDİLMİŞ VE 
KAPATILMIŞ 
olmasına ve ovada 
yeni YAS tahsisi 
yapılmamasına 
rağmen yeni su kul
lanma izni olmadan 
ÇED gereksiz kararı 
verilmiştir. Bu karar 
verilirken çeşitli 
mevzuat hükümleri ve 
ülkemizin uluslararası 
sözleşmelerden 
doğan yükümlülükleri 
de bir kez daha ihlal 
edilmiştir.
On yıllar süren böyle 
bir süreçten sonra 
bile, Türk Milletinin 
egemenliğinin bir 
kısmını kullanan 
yargının onlarca 
kararını yıllardır uygu
lamayarak; Anayasayı 
ve Türk M iIleti'n in 
egemenlik yetkisini 
ihlal eden kişi ve 
kamu kurumlan, AİHM 
kararına rağmen, 
Cargill’e yeni tesis 
kurması için ’ÇED 
gerekli değildir’ kararı 
verirken; ne kadar 
vurdumduymaz, 
hukuk tanımaz 
olduklarını ve hukuka 
aykırı davranmaktan 
çekinmediklerini 
bir kez daha 
göstermişlerdir.”

Bursa’da yiizhinler Cumhuriyet için yürüdü
Nilüfer de Cumhu 
riyet’in 95. yılında 
düzenlenen yürüyüş 
200 bini aşkın 
kişinin katılımıyla 
gerçekleşti.
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvan’nda düzenle
nen yürüyüşe Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, eşi 
Seden Bozbey, CHP 
Bursa Milletvekilleri 
Erkan Aydın, 
Nurhayat Kayışoğlu, 
CHP İl Başkanı 
Hüseyin Akkuş, CHP 
Nilüfer ilçe Başkanı 
Mehmet Turan 
Tansal, CHPTı yö
neticiler, sivil toplum 
örgütü temsilcileri 
ve 200 bini aşkın 
vatandaş katıldı. 
Türk bayrakları ile 
kırmızı beyaza bürü

nen FSM Bulvan’m 
dolduran halk, slo
ganlar ve şarkılar 
eşliğinde hep birlikte 
yürüyerek Cumhu 
riyet’e sonsuza dek 
sahip çıkacaklarının 
mesajını verdi. 
Yürüyüş Hastane 
Alam’nda sona erdi. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, "Cumhuriye 
timiz için toplandık.

Kardeş kardeşi 
kırmasın, kadın 
erkek yan yana dur
sun, kimse kimseyi 
ötekileştirmesin diye 
buradayız. Huzur 
için, güven için, 
özgürlük, birlik be
raberlik için güçlü ’ 
bir ülke için 
buradayız. Halkız . 
biz, bu bayram t 
bizim, bunun için 
buradayız. Nilüfer’de 

süz Cumhuriye 
timize sonsuza 
kadar sahip 
çıkacağız” dedi.

Bozbey, 
konuşmasının 
ardından eşi Seden 
Bozbey ile birlikte 
halka karanfil atarak 
coşkuya ortak oldu. 
Alanda düzenlenen 
havai fişek göster
isiyle de meydanı 
dolduranlar keyifli 
anlar yaşadı.

Haluk Levent ile 
Cumhuriyet coşkusu

Nilüfer’de Cumhu : 
riyet coşkusu, 
sevilen sanatçı 
Haluk Levent kon
seriyle katlandı. Dev 

< sahnede Cumhuriyet 

bu coşkuyu bir kez 
daha yaşatan on bin
ler; yurttaşlarım. İyi 
ki buradasınız, iyi ki 
buradayız, hep bu
rada olacağız, 
güneşin son ışığına 
dek, rüzgarın son 
nefesine dek burada 
olacağız. Nilüfer’de, 
Bursa’da, 
Türkiye'de, dünyada 
bu sevdayı 
haykıracağız, ölüm

sevdalıları ile 
buluşan Haluk 
Levent sevilen 
parçalarıyla alanı 
dolduranları 
coşturdu. 
Şarkılarıyla bir 
kez daha gönülleri 
fetheden Haluk Lev
ent, şarkılarını alanı 
dolduracak on 
binlerle birlikte 
seslendirdi. Haluk 
Levent konser 
sırasında Başkan 
Bozbey’i sahneye 
davet ederek birlikte 
İzmir Marşı’ndan bir 
bölümü seslendirdi. 
Başkan Bozbey de 
Haluk Levent'e çiçek 
vererek teşekkür etti. 
Konserde Haluk Le 
vent, İzmir Marşı'nı 
alanı dolduranlarla 
hep birlikte söyledi.
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Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin 
geçmişi sergileniyor. 
'Fotoğraflar ile 
Kuruluşundan 
Günümüze Bursa 
Uludağ Üniversitesi' 
sergisi açıldı. İstan
bul Üniversitesi'ne 
bağlı olarak 1970 
yılında kurulan 
Bursa Tıp Fakültesi 
ile 1974 yılında kuru
lan Bursa İktisadî ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi'nin temel
lerini oluşturduğu 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin 43 
yıllık mazisi fotoğraf 
sergisi ile anlatılıyor. 
Prof. Dr. Mete Cengiz 
Kültür Merkezi'nde 
açılan sergide,

fi üû

I

üniversitede

, w

BUÜ Güzel Sanatlar
yaşananlar kare kare Fakültesi Grafik 
fotoğraflarla Tasarım Bölümü
anlatılıyor. Öğretim Üyesi Doç.

<1

■

#1 SS
® w

1
Dr. Sezin Türk 
Kaya'nın 
koordinatörlüğünde 
hazırlanan sergi,

üniversitenin 
kuruluş bilgileri ile 
başlıyor. Sırasıyla 
dernekleşme 
çalışmaları, kuruluş 
sırasında görev alan 
akademik ve İdarî 
personel, rektör 
olarak görev yapan 
öğretim üyeleri, 
üniversiteyi ziyaret 
eden devlet 
adamları, fakülte 
binalarının ilk halleri, 
bazı binaların temel 
atma görüntüleri, 
kampus giriş kapısı 
Sibi Bursa Uludağ 

niversitesi'nin tari
hine ışık tutan pek 
çok fotoğraf bu 
sergide ziyaretçi
leriyle buluşuyor. 
Türkiye'nin önde

gelen üniversiteleri 
arasında yer alan 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin 
geçmişini anlatan 
'Fotoğraflar ile 
Kuruluşundan 
Günümüze Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Sergisi'nin ilk zi
yaretçisi TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. 
Haşan Mandal oldu. 
BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay ile 
birlikte sergi alanını 
geçen Haşan Man
dal, sergiye emek 
veren herkese 
teşekkür etti. 
Üniversitenin tari
hine ışık tutan sergi 
10 Kasım tarihine 
kadar açık olacak.

Uludağ'a kış geldi, köşklere akın haşladı!
Uludağ'da sezonun 
başlamasına kısa bir 
süre kalırken, 
Sarıalan bölgesinde 
bulunan orman 
köşklerine talep her 
geçen gün artıyor. 
Bursa Uludağ'da bu
lunan 45 orman 
köşkü, yaz aylarında 
olduğu gibi kışında 
yoğun ilgi görüyor. 
200 dönüm arazi üz
erine kurulu köşkler, 
12 ay hizmet veriyor. 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Türki 
ye'nin önemli kayak 
ve kış turizm merkez 
terinden Uludağ 
Sarıalan mevkisinde 
49 orman köşkü inşa 
ettirdi. Köşkler, yerli 

ve yabancı turistler
den yoğun ilgi 
görüyor. Bursa şehir 
merkezine 30 kilo
metre uzaklıkta bulu
nan Sarıalan'ın etrafı 
çam ağaçlarıyla 
örtülü. Bol oksijenli 
havaya sahip 
bölgedeki orman 
köşkleri, ilk karın 
düşmesiyle cazibe 
merkezi haline geldi. 
49 köşkten 45 tanesi 
kullanıyor. Köşklerin 
fiyatları ise gecelik 
500 ile bin 500 lira 
arasında değişiyor. 
3 yıldır hizmet veren 
orman köşkleri 197 
yatak kapasitesine 
sahip. 200 dönüm 
alan üzerine kurulu

8'i altı, geri kalanı 
4'er kişilik 45 orman 
köşkü 12 ay hizmet 
veriyor. Bölge, yaz- 
kış sağlık turizmi 
açısından da önem 
taşıyor. Kadınlarda 
17, erkeklerde 21 
gün üzeri konaklama 
yapıldığında kan 
yenilenmesi söz 
konusu oluyor.

Uludağ Orman Köşk 
leri Tesis Müdürü 
İzzet Batır, "49 tane 
köşk var. Bunların 
45 tanesi kullanılır 
vaziyette. 6 kişilik ve 
4 kişilik köşklerimiz 
var. Köşklerimiz 
bungalov tarzında. 
Kaloriferli ve içleri 
eşyalı. Evlerin 
içerisinde her şey 

var. Misafirlerimiz 
eğer isterlerse sa 
bah kahvaltısı ve 
akşam yemeği oda 
larına servis ediliyor. 
Yaz döneminde tur
istlerimiz genellikle 
1 hafta arasında, kış 
dönemi turistlerimiz 
ise hafta sonu ya da 
5 gün konaklıyorlar" 
dedi.
Köşklerin ücretleri 
hakkında bilgiler 
veren Batır, "Ücret
leri karın yağışına ve 
doluluk durumuna 
göre değişiyor. Nor
mal şartlarda 4 kişi 
lik köşklerimiz 500 
ila 700 lira arasında. 
6 kişilik köşklerimiz 
ise 750 ila bin 500 

lira arasında değiş 
mektedir. Genelde iç 
turizme hizmet edi 
yoruz. Yaz dönemi 
Arap, kış dönemi 
yerli turistlere hiz 
met ediyoruz. Kayak 
merkezine 5 kilome
tre mesafedeyiz. 
Teleferik-Sarıalan is-> 
tasyonunun yanında 
yız. 10 dakika içeri 
sinde kayak merkez
lerine ulaşabiliyoruz. 
Yani misafirlerimiz 
burada konaklayıp 
kayak için Uludağ'a 
gidiyorlar. Bu sene 
güzel bir dönem 
geçirdik. Kış sezo
nunun da güzel 
geçeceğine inanıyo 
rum" diye konuştu.

Kiralık
UOTOMm 
MIH NAM ve 

140 m2 3+1 
DOfiMGAZlI DAİRE 

sahİbIhoen mırın 
19362238262

KÜÇÜK KUMLA
ÖZGÜZELYAU SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK

0 535 37818 00

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE 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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Tazminat sistemi sil baştan!
Tüm çalışanlar için 
2019'da bireysel 
hesaba dayanan 
kıdem tazminatı 
sistemi 
oluşturulacak.
1 gün çalışanın da 
istifa edenin de 
tazminat hakkı 
olacak.
Kıdem tazminatı 
reformu 
Cumhurbaşkanlığı 
2019 Programı'na 
girdi. 2019'da 
sosyal tarafların 
mutabakatıyla 
bireysel hesaba

dayanan bir kıdem 
tazminatı sistemi 
oluşturulacak.

HER ÇALIŞAN 
ALABİLECEK 
Yeni sistemle her 
çalışan kıdem 
tazminatı alacak. 
1 gün çalışanın da 
istifa edenin de 
tazminat hakkı ola
cak. Programda, 
sosyal tarafların 
mutabakatıyla 
kıdem tazminat re
formunun gerçekleş 
tirileceği, tüm

işçiler açısından 
erişilebilirliğin 
sağlanacağı, birey
sel hesaba dayanan 
bir kıdem tazminatı 
sisteminin oluşturu

lacağı kaydedildi.

HER YILA BRÜT 30 
GÜN TAZMİNAT

Yeni sistemin şöyle 

işlemesi bekleniyor: 
Her işçi adına bir 
hesap açılacak, 
işveren her ay bu 
hesaba tazminat 
ödeneğini yatıracak.

Biriken para yatırım 
araçlarında 
değerlendirilecek. 
Sistem şeffaf ola
cak. Çalışan biriki
mini takip ede 
bilecek. İş yeri 
değiştirenin 
tazminat hesabı 
taşınacak, kayıp 
olmayacak. Biriken 
para belli bir süre 
çekilemeyecek. 
Bazı hallerde erken 
çekme olacak. Her 
yıla brüt 30 gün 
tazminat sistemi 
sürecek.

2019'ıla Türkiye'nin büyüme hedefi açıklandı
Cumhurbaşkanlı 
ğı'nın 2019 yılına 
ilişkin programına 
göre, gelecek yıl 
ekonomik büyü
menin özellikle mal 
ve hizmet ihracatı 
kaynaklı olması tah
min edilirken, göre
celi olarak azalmakla 
birlikte tüketimin 
büyümeye pozitif 
katkısının devam 
etmesi öngörülüyor. 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe 
Başkanlığınca 
hazırlanan ”2019 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programrnın 
onaylanmasına 
ilişkin karar Resmi 
Gazete'nin mükerrer 
sayısında yayımlan 
dı. Buna göre, Yeni 
Ekonomi Programı 
(YEP) kapsamında 

açıklanan 2019-2021 
Orta Vadeli 
Programıyla (OVP) 
öngörülen makro 
ekonomik denge
lenme sürecine 
yönelik politika ve 
tedbirlerin hızlı ve 
etkin bir şekilde 
hayata geçirilmesi 
hedefleniyor. 
Kısa vadede fiyat 
istikrarının ve fi- 
nansal istikrarın 
yeniden tesis edilme 
si, ekonomide den
gelenmenin ve bütçe 
disiplininin sağlan 
ması, orta vadede 
sürdürülebilir 
büyüme ve adaletli 
paylaşıma yönelik 
ekonomik değişimin 
gerçekleştirilmesinin 
amaçlandığı OVP'nin 
ilk yılında, GSYH 
büyüme hızının 
yüzde 2,3 olarak

gerçekleşmesi, 
katma değerin ise 
tarım sektöründe 
yüzde 1,5, sanayi 
sektöründe yüzde 
1,6, hizmetler sek
töründe (inşaat 
dahil) yüzde 2,6 
oranında artacağı 
tahmin ediliyor 
İstihdam açısından 
bakıldığında ise 
önümüzdeki yıl, 
ekonomideki denge
lenme süreci ve bu 
sürecin ima ettiği 
düşük büyüme

oranları çerçevesin 
de istihdam artışının 
bir miktar hız ke
serek bir önceki yıla 
göre 439 bin kişi 
artacağı, işsizlik 
oranının ise yüzde 
12,1'e yükseleceği 
öngörülüyor. İş 
gücüne katılma 
oranının yükselişini 
sürdürerek 2019 
yılında 0,5 puan 
artışla yüzde 53,7'ye 
ulaşması bekleniyor. 
BÜYÜME İHRACAT 
KAYNAKLI OLACAK

Programda 2019 
yılında ekonominin 
genel dengesine 
ilişkin beklentilere 
de yer verilirken, 
yüzde 2,3 olması 
hedeflenen 2019 
GSYH büyümesinin 
özellikle mal ve 
hizmet ihracatı 
kaynaklı olması tah
min ediliyor. Aynca 
göreceli olarak azal
makla birlikte tüke
timin büyümeye 
pozitif katkısının 
devam etmesi de 
öngörüler arasında 
yer alıyor, özel 
kesim tüketim har
cama larında 2018'e 
göre yüzde 2,1, 
kamu kesimi tüketim 
harcamalarında ise 
yüzde 1,1 artış 
yaşanması bek
lenirken, özel kesim 
sabit sermaye

yatırımlarının yüzde 
2 artacağı, kamu 
kesimi sabit ser
maye yatırımlarının 
ise yüzde 36,1 
azalacağı tahmin 
ediliyor.
Beklentiler 
çerçevesinde 2019 
yılı GSYH büyüme
sine; özel tüketim 
1,3 puan, özel kesim 
sabit sermaye 
yatırımları ise 0,5 
puan katkı yapacak. 
Bu dönemde kamu 
tüketimi büyümeye 
0,1 puan, kamu kes
imi sabit sermaye 
yatırımları büyüm
eye negatif 1,4 puan 
katkı yapacak. GSYH 
büyümesine net mal 
ve hizmet ihracatının 
katkısı ise ekonomik 
dengelenmenin de 
bir sonucu olarak 
1,5 puan olacak.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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BEBEKLİ TELEFONLAR ■»Mİ DAİRHER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110 
155

513 10 55
513 18 79
51312 06

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

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

ULAŞIM
Ramukkala
DENİZ UÇAĞI
Ptçaıuı Alunla Seyahat
METRO

HASTANELER

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm. Böl. Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairosl Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İtçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 54
524 85 85
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 48
513 71 68

Buraa 
Mudanya 
Yonlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (228) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 10
Esklhlaar (262) 655 00 31

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

lEllllSlIElilMİ

B 
E 
R

BELEDİYE

Tomokıy Tomografi

TAKSİLER
Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 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

51407 96
513 23 25 

5134521-182 
51345 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz I 1
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bülünlar Llkltgaz
Akçagaz 
Totalgaz
Akoan Petrol 
MAR-PBT
Tuncay Otogar

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6210 

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)

VENÜS SİNEMASI 
MÜSLÜMBABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30

YOL 
ARKADAŞIM 2 

11.30-14.00-16.30- 
4 19.00-21.15 » 

CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 
5133321

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

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

istiklal Cad. Bora Sok, No: 5IA GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
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