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Jeotermal kaynak ve 
doğal mineralli su 
sahaları ihaleye gıkacak
Bursa'nın Yenişehir. Orhanaa?). Keleş 
ve Gemlik ilçelerindeki 4, ieotermal 
kaynak sahası, İnegöl ilçesindeki 1 
jeotermal kaynak ve doğal mineralli su 
sahası ile Osmanaazi ilçesindeki dgâal 
mineralli su sahasının ihaleleri acık 
teklif artırma usulü ile avrı avrı ihale 
edilecek. Haberi sayfa 6’da

OHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Marmarabirlik’in ortaklardan zeytin almayıp, Afrin’den 52 bin ton zeytin alma iddiası ortalığı karıştırdı

larıbal, Borsa »e Asa atışması
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Orhan Sarıbal, Özden Çakır ve
Hidamet Asa Atışması

Bugün gazetemizin haberlerinin büyük 
çoğunluğu Marmarabirlik’in zeytin alımların 
da uyguladığı titiz politika üzerine tepkiler 
gelmeye başladı.

Günlerdir bizleri de arayan üreticiler, Mar- 
marbiriik’n Gemlik Kooperatifine götürdük
leri zeytinlerin mantar, yan çürük hastalıkları 
nedeniyle alınmayarak geri çevrilmesine tep
kililer.

Hatta bazıları getirdikleri zeytini almama 
lan halinde Marmarabirlik’in önüne dökece
ğini bile söyledi. Devamı sayfa 4’de

CHP Bursa Mil
letvekili ve Genel 
Başkan Yardımcısı 
Orhan Sarıbal’ın, 
Marmarabirlik’in 
üreticiden zeytin 
almadığı, Afrin’den 
52 bin ton zeytin 
aldığı iddiası, 
piyasada bomba 
etkisi yaptı. Buna 
cevap veren Mar- 
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Sarı 
bal’ı iddiasını ispat 
etmeye davet etti. 
Asa, “Marmara 
birlik’in Afrin’den 
zeytin aldığını 
ispat etsinler, 
istifa ederim’’ dedi. 
Öte yandan, 
Ticaret Borsası

Meclisi ve Yönetimi 
tarafından yapılan 
açıklamada, Mar- 
marabirlik Yönetim 
kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’nın 
zeytin atımlarında 
tüccarı suçlaması 

sert bir dille eleşti 
rildi. Asa’nın zeytin 
tüccarlarının kara 
lamasının kabul 
edilir bulunmadığı, 
yapılan her karala 
manın sektöre ve 
kurumuna zarar 

verdiği belirtildi.
Açıklamada, basın 
üzerinden değil, 
meslek kuruluşla 
rinın yüz yüze ifade 
edilmesi gerektiği 
belirtildi.

• Haberi iç sayfalarda.
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Sarıbal'dan "Marmarabirlik Afrin'den 52 bin ton zeytin aldı" iddiası
CHP Bursa Milletvekili 
ve Genel Başkan 
Yardımcısı Orhan 
Sanbal, Marmarabir- 
lik’in üreticiden 
'zeytin hastalıklı’ 
diyerek ürün alma 
dıgını, bunun yanın 
da Afrin’den 52 bin 
ton zeytin aldığını 
iddia etti.
Afrin’den zeytin 
alan Marmarabirlik 
çiftçiye sırtını döndü’ 
diyen Sanbal, 
“Marmarabirlik, 
rekoltesini tespit 
ettiği ve alacağını 
taahhüt ettiği zeytini 
almayı durdurdu. 
Zeytin rekoltesi düşük 
olduğu halde Mar
marabirlik’in alım 
yapmamasını şaş 
kini ıkla karşılayan 
üreticiler, çaresiz 
bir bekleyiş 
içindeler." dedi.
Yalova’nın Armutlu 
ilçesine bağlı Fıstıklı 
köyünde zeytinini 
toplayan çiftçileri zi
yaret ederek, ürünleri 
inceleyen CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili 
Orhan Sanbal, yakın

zamanda Afrin’den 
zeytin alımı yapan 
Marmarabirlik’in 
hastalık bahanesiyle 
alımlan durdurması 
üzerine çiftçinin çare
siz kaldığını belirtti. 
Sanbal, geçen yıla 
göre 50 tonun üze 
rinde rekolte düşüklü 
ğü olduğu halde 
Marmarabirlik zeytin 
alimini durdurduğu 
nu, söz verdiği alımı 
yapmadığını söyledi.

60 YILDIR İLK KEZ...

Her yıl ürününü 
zaman kaybetme 
den Marmarabirlik’e 

sattıklarını söyleyen 
üretici Mustafa 
Ankan, "60 yıldır İlk 
kez böyle bir şeyle 
karşılaşıyoruz. 
Marmarabirlik alım 
yapacağını söylediği 
için depolarımızı 
kapattık. Toplamaz 
sak daha kötü.
Toplasak zeytinimizi 
saklayacağımız yer
imiz de yok" diyerek 
çaresizliklerini dile 
getirdi.
“Aylardan beri 
uğraştık. Bütün yıl 
buna baktık. 15 bin 
yakın masraf ettik. 
Damlamasıdır, buda 
masıdır, gübresidir,

İlacıdır... Hala çalışı 
yoruz. Marmarabirlik 
almıyor. Zeytin eli 
mizde kaldı." diyen 
Mustafa Ahkan, 
zeytinde mantar 
olduğu iddiası ile 
alımı durdurduğunu 
açıkla yan Marmara- 
birlik’in gerekçesinin 
ikna edici olma 
dığını söyledi.
Fıstıklı Köyü üretici
lerinden Ceylan 
Ankan ise, “Bu yıl 
zeytin diğer yıllardan 
çok daha iyi. Zeytin 
de hastalık yok. Tam 
tersine Çok iyi bir 
ürün var. Her yıl çöp 
gibi zeytini alan Mar
marabirlik, şu anda 
zeytinde mantar var 
deyip alım yapmıyor. 
Bu doğru değil.
Gelip baksınlar. 
Zeytin hasta değil. 
Her sene Marmara
birlik bu köyden 
zeytin alıyordu, bu 
sene almıyor. Hasta 
olan zeytin zaten 
elekten geçiriliyor. 
Birliğe verdiğimiz 
üründe hastalık 
olması mümkün 
değil" diyerek karara 

tepki gösterdi. 
Marmarabirlik’in 
ekonomik krizi fırsata 
çevirmeye çalıştığını 
kaydeden üreticiler, 
sofralık zeytini yağlık 
alarak fiyatı fiyat 
düşürmeye çalıştığın 
dan şüpheleniyor. 
“Hepimizin bankala 
ra kredi borcu var. 
Traktör borcu var. 
Mağdur durumdayız" 
diyen üreticiler, pay 
daşı olduktan Mar
marabirlik’in zeytin 
alımı yapmaması du
rumunda üreticilerin 
iflas edeceğini 
belirttiler.

AFRİN’DEN ZEYTİN, 
ALDILAR, ÜRETİCİYİ 
OYALIYORLAR

Konuyu Marmarabirlik 
yönetimi ile görüşece 
gini ve ardından 
TBMM gündeme 
taşıyacağını açıkla 
yan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili Zi
raat Mühendisi Orhan 
Sanbal, ‘Biz her yıl 
biliriz. Zeytinde 
kısmen mantar da, 

zeytin sineği de, vu
rukta olur. Ama bu
rada gördüğümüz 
ürünlerde hiçbirine 
rastla madik. Bunun 
maze reti olamaz. 
Marmarabirlik’e şu 
soruyu sormak 
lazım; Yurt dışından 
zeytin mİ geliyor? 
Afrin'den 52 bin ton 
zeytin alındığını 
biliyoruz. 
Marmarabirlik 
Başkanı’nın o bölge 
ye gittiğini biliyorum. 
Halkın 50 bin ton 
zeytinin alınacağını 
kamuoyuna duyurdu
lar. Çiftçi olarak 
söylüyorum, burada 
bu zeytinin alınma 
k"in Afgrinrden 
zeytkinmasına 
neden olacak hiçbir 
gerekçe yoktur.
Bu zeytin pırıl pırıl ve 
çok da güzel. Mar- 
mamabirlik’in sahibi 
zeytin üreticisidir. 
Marmarabirlik’in 
görevi üreticinin 
sıkıntısını gidermektir. 
Koşullar ne olursa 
olsun taahhüt ettiği 
zeytini alımlıdır" 
dedi.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Milletvekili Orhan Sanbal’ın Marmarabirlik’in Afrin’den zeytin aldığı açıklamasına sert yanıt verdi

Asa; "Afrin'den zeytin aldığımızı ispat etsin istifa ederim"
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, Millet 
vekili Orhan Sanbal’ın 
“60 Yıl sonra ilk kez 
yaşandı, zeytin üreti
cisi çaresiz!’’ başlıklı 
yaptığı açıklamala 
nnın gerçeği yansıt 
madiğim açıkladı. 
Sanbal’ın kendi parti
lerinin mensubu olan 
Yalova Fıstıklı Köyün
deki üretici ile planla
yarak yapılmış olduğu 
bu görüşmenin kamu 
oyunu yanıltmak 
amacıyla yapıldığını 
söyleyen Başkan Asa, 
“Sanbal’ın yapmış 
olduğu açıklamaları 
nın mesnetsiz ve 
asılsız olduğunu 
bildirmek isteriz.
Gemlik Koope rat i finin 
faaliyet alanı olan 
Yalova Fıstıklı Kö 
yü'nde ürün atımları 
na başlanmış olması 
na rağmen, sanki 60 
yıldan bu yana İlk 
defa alım yapılmamış 
gibi konuyu çarpıtmış 
olması, ne siyasi 
ahlaka ne de İnsani 
açıdan yakıştırama 
dik. Biz • gibi sorun 
odaklı ; çözüm 
odaklıyı1 
diye kc tu.

HODRİ MEYDAN

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 
“Milletvekili Orhan 
Sanbal’ın Afrin’den 
zeytin aldığımıza 
yönelik açıklamaları 
fütursuzcadır. Mil
letvekilinin bu açıkla 
ması tamamen yalan 
dır. Maksatlıdır. Mar
marabirlik olarak bu 
sene 52 bin ton ürün 
alımı yapacağımızı 
defalarca kez dile ge
tirdik. 52 bin ton ürün 
alımı yapmak üzere 
depolama kapasite 
mlz varken, biz nasıl 
50 bin ton Afrin'den 
ürün alabiliriz. Bir 
mühendis olan mil
letvekilinin rakamlarla 
da sorunu var demek 
ki. Yapılan bu yalan 
açıklama ne siyasi ne 
de İnsani ahlaka da 
sığmamaktadır. Mil
letvekiline sesleniyo
rum." derken, söde 
rini şöyle sürdürdü; 
“Ben 32 bin üretici 
ortağımız ve 80 mil 
yon ülke İnşa mızın 
önünde onurlu bir 
duruş sergileyerek, 
eğer Afrin'den ürün 
aldığımızı İspat eder
lerse İstifa edeceğim.

Söz veriyorum.
İspat edemezse aynı 
onurlu davranışı ken
disinden de bekliyo
rum. Hodri Meydan."

ÜRETİCİMİZ 
İNCİTİLMİŞTİR

Başkan Asa, “Mil
letvekili Orhan Sarı 
bal’ın Marmarabirlik’i 
batırmak mı İstemek
tedir. Anlamış değiliz. 
Her ne kadar ziraat 
mühendisi olduğunu 
İddia etse de, Fıstıklı 
bölgesinde yaşanan 
sinek vuruğundan 
haberdar değil 
demek kil Sinek 

vuruğu zeytinin içinde 
kurt anlamına gelir. 
Biz bu bilgiyi de ken
disiyle paylaşalım bu
radan. Milletvekili 
raftan herhangi bir 
ürünümüzü alsa ve 
İçinden kurt çıksa ne 
düşünür acaba çok 
merak ediyorum. Biz 
kalite standartları 
mızdan asla ödün 
vermeyiz. 2010 yılın 

.dan bugüne müşteri 
memnuniyeti çok 
önemsiyoruz. Sinek 
vuruğunun sorumlusu 
bahse konu teşkilat 
mensubu üretici . 
olmasına rağmen onu 
sorgulamayıp, piyasa 

koşulla nnın üstünde 
ürün alımı yapan Mar 
marabirlik’e böyle bir 
suçlama yapmak, 32 
bin ortağımızı derin 
den incitmiştir." dedi 
Başkan Asa, "Sarı 
bal’ın Marmarabirlik 
dışında bazı odakları 
yanına alarak yapmış 
olduğu bu açıklama 
nın, Türkiye genelin
deki zeytin üreticini 
hükümetle karşı karşı 
ya bırakmak olduğu 
nu belirtmek isterim. 
Sofralık zeytin üreti
minde herhangi bir 
arz fazlalığı olmama 
sına rağmen özel sek
törün ucuz fiyata ürün 
atomlarını eleştirmesi 
gerekirken Marmara
birlik’e saldırmış olma 
sı siyasi ranttan başka 
bir şey değildir." dedi. 
“Milletvekili Orhan 
Sanbal’ın iki dönem 
milletvekili olmasına 
rağmen Marmarablr- 
llk’e kaç defa gelmiş 
kamuoyuna açıkla 
sın" diyen Başkan Asa, 
"Marmarabirlik 12 
Eklm’de atomlara 
başladı bundan bile 
haberdar değil. 12 
Ekim’den bugüne 
11.400 ton ürün alımı 
yapıldığından da 
haberi yok. Bugün 

itibarıyla ortalama 
atom fiyatımız 8.40 
TL'ier dedir. 52 bin ton 
atom planımızla 
değerlendirdiğimizde 
atom tutan 436 milyon 
TL’dir. Marmarabirlik 
üreticiye sırtını 
döndü derken neyi 
kastetti anlamış 
değiliz. Rekolte 
beyanı veren üretici
lerimiz koope 
ratiflere göre atom 
planları da değişmek 
tedir. Kooperatif bazlı 
değerlendirecek olur
sak ortaklarımızın 
verdiği beyan üze 
rinden teslimat yap 
maktadır. Kendi öz 
kaynakları İle 1 yeni 
kredi kullanmadan ve 
hiçbir şekilde destek 
almadan 52 bin ton 
alım yapan Marmara
birlik’e teşekkür 
etmesi gerekirken, 
çamur ve İftira 
atması hiç 
yakışmamıştır.
Zeytin üreticisi emin 
ellerde, siz gidin 
üreticinin girdi mail 
yetlerlnln düşürülme 
sine yönelik neler 
yapılabileceği 
yönünde çalışma 
tarla İlgilenin." :. •
şeklinde sözlerini,. 
tamamladı.
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Bursa'da bir kadının 
evde çalınır diye 
yanında taşıdığı 100 
bin liralık ziynet 
eşyası ve parası 
bebek arabasından 
çalındı. Hırsızlık anı 
güvenlik kamerala 
rina anbean yansıdı. 
Olay Ihsaniye Ma
hallesinde bulunan 
pazarda meydana 
geldi. 27 yaşındaki 
genç kadın P.Y, evde 
çalınır diye yanında 
taşıdığı 100 bin 
liralık ziynet eşyası 
ve paraları 
çantasına koydu. 
Pazara girdiğinde 
alışveriş yapabilmek 
için çantasını bebek 
arabasına astı. Bu 
esnada çantayı fark 
eden hırsızlar, genç 
kadının alışveriş 
yaptığı sırada 
çantasını alıp or-

Su; makinalan yakalandı!
Bursa'da jandarma 
ekipleri tarafından 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen 3 kişi araçla 
kaçmaya çalışırken 
yakalandı. Şahıslar 
sadece zehir taciri 
değil, aynı zamanda 
hırsız da çıktı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, 
Yıldırım İlçe Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri uyuşturucu 
madde ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen 3 kişinin 
kullandığı aracı ta 
kibe aldı. Bir süre 
takip ettikleri aracı 
Yıldırım Karapınar 
Mahallesi'nde dur
durmak isteyen jan
darma ekipleri, dur 
ihtarlarına uyma-

VATAN PARTİSİ GEMLİK İLÇE BflŞKftNUĞINDAN 
KONGREİLANI

Vatan Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı’nın 4 Kasım 2018 Pazar günü saat 11.oo de 
gerçekleşecek olan olağanüstü ilçe kongresi Manastır Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 
yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Tüm halkımız davetlidir.

GÜNDEM
1-Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Kongre Başkanlık Kurulunun seçimi
4- Gündemin oylanması
5- Konuşmalar <i
6- Yeni yönetim kurulu seçimlerinin yapılması 
7-Kapanış.

YÖNETİM KURULU

Faceteoksa^ıGeffllikte'Gûlef^

tadan kayboldu. O 
anlar güvenlik 
kamerasına anbean 
yansıdı. Bir müddet 
sonra çantasının 
çalındığını fark eden 
genç kadın çevre- 
dekilerden yardım 
isteyerek polisi 
aradı. Olay yerine 
gelen Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, in* 

yarak kaçan aracı 
kısa süre sonra 
yakaladı. Araçta bu
lunan şüpheliler 
E.O, H.K. ve F.F'yi 
gözaltına alan 
ekipler şahıslara 
yönelik yaptıkları 
sorgulamalarda 
E.O'nun 4 ayrı suç
tan arandığını tespit 
etti. Şüphelilerin 
üstlerinde, evlerinde 
ve araçlarında

celedikleri güvenlik 
kameraları sayesin 
de hırsızların 
saklandığı yeri 
tespit etmeyi 
başardı. Ekipler eş 
zamanlı operasyon 
sonucu şüphelilerin 
bulunduğu 
ikametlere baskın 
yaparak, N.K., S.E., 
A.D., G.E. ve N.T.

yapılan aramalarda 
743 gram metamfet- 
amin uyuşturucu 
madde, bin 766 
gram bonzai, 33 
gram selvia 
uyuşturucu madde 
ve olay günü 
uyuşturucu madde 
ticaretinden elde 
edilen 2 bin 180 TL 
Sara ele geçirildi.

ite yandan şahıs 
ların sadece uyuş 

isimli zanlıları 
gözaltına aldı. 
Şüphelilerin 
hırsızlıktan sabıkalı 
oldukları öğrenildi. 
İkametlerinde 
yapılan aramalarda 
çalınan ziynet 
eşyaları, çalıntı 
olduğu tespit edilen 
paralar, 2 adet 
pompalı tüfek ve bir 
miktar uyuşturucu 
ele geçirildi. Çalınan 
ziynet eşyaları ve 
paralar ekipler 
tarafından genç 
kadına teslim edildi. 
Emniyetteki işlem 
lerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden 
hırsızlığı gerçekleşti 
ren N.K. tutuklanır 
ken, diğer şüphelile 
rin emniyetteki 
işlemleri devam 
ediyor.

Mobilya mağazası 
küle döndü

turucu ticareti değil 
hırsızlık da yaptıkları 
tespit edildi. Şahıs 
ların ikametlerinde 
hırsızlık mah olduğu 
öğrenilen 4 spiral 
makinesi, 1 hard- 
disk, 4 araç teybi, 1 
araç televizyonu, 2 
uydu alıcısı, 10 kilo
gram sarımh bakır 
tel, 1 elektrikli odun 
kesme makinesi, 17 
cep telefonu, 1 
tablet, 1 fotoğraf 
makinesi, 2 diz üstü 
bilgisayar, 1 hilti, 1 
torna makinesi, 13 
elektrikli matkap, 10 
bilgisayar kasası, 2 
ahşap kesme maki
nesi, 1 televizyon ve 
1 koli florasan 
lamba ele geçirildi. 
Şahısların sorgusu 
sürüyor.

Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangın 
mobilya mağazasını küle çevirdi.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Os- 
mangazi'ye bağlı Zekai Gümüşdiş Mahalle
sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
8 katlı apartmanın zemin katında bulunan 
mobilya mağazasî, elektrik kontağından 
çıkan kıvılcımlarla alev aldı. Yataktan çeyiz 
eşyalarına, halıdan mobilyaya kadar birçok 
ürünün bulunduğu mağaza küle döndü. 
Mağazanın bulunduğu apartman kısa 
sürede dumanla kaplandı. Apartmandaki 
vatandaşlar kendini çevredekilerin yardımı 
ile dışarı attı.
Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye 
ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına 
alınırken, mağaza içerisindeki malzemeler 
kullanılmaz hale geldi. Evlerini dumanlar 
ı'çıha'e gören vatandaşlar gözyaşlarını 
tutamadı. Yangınla alakalı tahkikat devam 
ediyor.

itıiııMıııiımi

Bursa'da bir oto tamircisine patlamanın 
ardından çıkan yangında 3 kişi yaralandı. 
Yangın, merkez Osmangazi ilçesine bağlı 
Panayır Mahallesi'ne meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Aziz P.'nin işyerinde 
bilinmeyen bir sebeple patlama meydana 
geldi.
Patlamanın ardından işyeri alev alev yan
maya başladı. Bu sırada iş yerinde bulunan 
çalışanlardan isimlerinin Yasemin, Ahmet 
ile Metehan olduğu öğrenilen 3 kişi 
yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin 
ardından 112 ekiplerince Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
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Güne Bakış
Zeytin atımları konusunda Gemlik Ticaret Borsası ile Marmarabirlik birbirlerini suçluyor

»iıaiMMaialımf T

Orhan Sarıbal, Ticaret Borsası ve 
Hidamet Asa Atışması

Marmarabirlik 2018-2019 üretim yılı zeytin 
atımlarına başlamış ve ardından fiyat açıkladıktan 
sonra alımlar sırasında bazı sorunlar yaşanmaya 
başlandı.

Marmarabirlik son yıllarda satış politikaları ve 
ürün ambalajlarına önem vermesi, kaliteli ürün 
pazara sunması sonucu tüketici tarafından 
beğenilen bir marka oldu.

İç ve Dış pazarını da büyüten, dünyanın en 
büyük zeytin stok ve pazarlayıcısı, yeni sezonu 
açtığında ortaklarından 52 milyon kilo zeytin 
alacağını duyurdu.

Marmarabirlik'in girdiği piyasada tüccarın aldığı 
zeytin çok önemli değil.

Pazarın asıl belirleyici Marmarabirlik olduğu 
için tüccar pazardan ihtiyacı olan öncelikle iri 
taneli (180-250) tane arası zeytini alıyor.
İri taneli zeytin üretici tarafından yeterli 

üretilemediği için, pazarda kavga yaşanıyor.
Marmarabirlik ortaklarına yaptığı çağrılarda iri 

taneli zeytinin tüccara verilmemesini, kendi
lerinin de ihtiyacı olduğunu duyuruyor.

Ama ortaklar köylerdeki tüccarların korniş 
yonculanna nakit parayla zeytini piyasanın 1-2 
lira altına da olsa veriyorlar.

Çünkü, zeytini verir vermez parasını cebine 
koyuyor üretici.

Kooperatif ortakları, tüccara veremediği küçük 
tanelizeytihi'Marmarabırlik’e vermeye çalişınca, 
Birlik Başkanı Himamet Asa, sık sık basın yoluyla 
demeçler vererek ortaklarını uyarıyor.

Bunlar yaşanırken, zeytin atımlarında sıkı bir 
kontrolden geçirilen kooperatiflere gelen zeytin- 
ferıh nastaıiKiı olanlarının alınmaması sorun 
yaratıyor.

Gemlik Kooperatif ilgilileriyle yaptığım 
görüşmelerde, gelen zeytinler içinde mantar ve 
sap dibi, yan çürüğü gibi hastalıklı olanların kaba 
girdiğinde tonlarca zeytini de bozduğunu, bu 
zeytinlerin satılması halinde ise tüketicinin Mar- 
marabirlik’e karşı olumsuz tavır aldığını süylüyor- 
lar.

Bunun için kaliteyi bozmamakta kararlı 
olduklarını söylüyorlar.

Sorun buradan çıkıyor. Bazı zeytinler alınmıyor, 
eksperlerle atışmalar yaşanıyor.

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa milletve 
ki Orhan Sarıbal bu konuda Mamarabirlik’i suçlu 
yor. Sağlam zeytini almıyorlar diyor.

Suçlamanın dışında Marmarabirlik'in Afrin'den 
52 bin ton zeytin aldığını iddia ediyor.

Birlik Başkanı Hidamet Asa, Sarıbal’ın açıklama 
larına çok sert cevap verdi.

Sarıbal’ın Afrin'den Marmarabirlik'in zeytin 
aldığını ispatlaması gerekir.

Üreticinin kooperatiflere getirdiği alınmayan < 
zeytinleri görmesi gerekir.

Marmarabirlik’in ortaklarından zeytin almaması 
diye bir sorunu olamaz.

Ancak, arızalı zeytini tüccar da almaz.
Buna nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum.
öte yandan Hidamet Asa’nın ikide bir basın 

karsısında verdiği demeçlerle tüccarı suçlaması 
na Ticaret Borsası Meclisinden gelen yanıtta 
önemli.

Bir yanda üretici kuruluşu, öteki yanda milletin 
vekili, bir yanda da üreticiden mal alıp satan tüc
car kuruluşu birbirine girmiş durumda.

Ortada m* ğdur olan kim ?
Tabiiki w etici olacak.
Taraflar haraya gelip sorunu görüşmeli, basın 

üzerinden p/lan kavgayı bırakmalılar..

Gemlik Ticaret 
Borsasından 
yapılan açıklamada, 
Marmabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’nın 
son günlerde 
basında çıkan 
zeytin tüccarlarına 
yönelik karalayıcı 
haberlere cevap 
verildi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclisince 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
“Her şeyden önce 
verilen beyanlarda 
Sayın Başkanın üs
lubunun Marmara
birlik gibi köklü bir 
kuruma yakışma 
dığını ve her verilen 
beyanda zeytin tüc 
carlarını karalama 
larını kabul edilebi 
lir bulmuyoruz. 
Yapılan her karala
mada sektöre ve 
kurumuna zarar 
veren Başkanın bu 
tür konuşmaların 
basın üzerinden 
değil de Tüccarlar 
tarafından oluştu 
rulan meslek 
kuruluşlarında yüz 
yüze ifade edilmesi 
gerektiğini 
düşünüyoruz.

ÜRETİCİYE BASKI 
YAPILIYOR

Yapılan haberlerde 
tüccarın belirlenen 
fiyatlardan daha 
düşük fiyatlara 
zeytin aldığı, bun
dan dolayı müstah
sile tüccara zeytin 
verilmemesi 
konusunda baskı 
yapıldığı görülmek 
tedir. Öncelikle bu
rada şunu Sayın 
Başkana hatırlat 
mak gerekir. 
2017-2018 zeytin 
alım sezonunda 
Marmarabirlik’in ilk

önce açıklamış 
olduğu fiyatlannı 
neden yukan yönlü 
revize etme ihtiyacı 
duymuştur?
Çünkü tüccar m üs 
tahsilin malına Mar
marabirlik’in vermiş 
olduğu fiyattan 
daha fazla fiyat 
vermiştir.
Bunun üzerine Mar
marabirlik talep 
ettiği zeytinleri 
alamayınca, kendi 
açıklamış olduğu 
fiyatları yukarı 

yönlü revize ederek 
tüccar ile rekabete 
girmiştir.

MESLEK 
KURULUŞLARIYLA 
GÖRÜŞÜLMÜYOR

Zeytin fiyatları belir
lenirken sadece 
kendi tarafından 
belirlemiş olduğu 
fiyatların bütün 
piyasada kabul 
görmesini bekle 
yen Marmarabir
lik’in, fiyat belirlen
mesi aşamasın da 
neden ilgili meslek 
kuruluşları ile 
istişare edip ortak 
noktada buluşup bir 
fiyat açıklaması 
yapmamaktadır. 
Şu unutulmamalı 
dır ki serbest piya 
sa koşulların da 
tüccar kendi çıkar 
larını gözetmek 
durumundadır.

Geçtiğimiz yıl ki fi
nansman maliyeti 
ile bu yıl ki finans
man maliyeti 
herkes tarafindan 
bilinmektedir. 
Fakat müstahsilin 
ve üreticinin 
destekçisi olduğu 
nu söyleyen Mar
marabirlik’in böyle 
bir durumu olmaz 
olamaz. Buradan 
Marmarabirlik’e 
çağrıda bulunu 
yoruz. Zeytin alım 
fiyatlannın belirlen
mesi aşamasında 
tüccar ile ortaklaşa 
istişarelerde bu
lunup fiyatların be
lirlenmesi sektör ve 
üretici için her 
zaman daha doğru 
sonuçlar doğ ura 
cağı aşikardır.

MARMARABİRLİK 
BAŞKA YÖREDEN 
ZEYTİN ALIYOR!

Marmarabirlik adı 
üstünde olduğu gibi 
"Marmara” Bölge 
sindeki 35.000 
ortağı ile kurulmuş 
zeylin satış koope 
ra t itlerin birliğidir. 
Marmara bölgesin 
de yeşil zeytin 
yetişmekte midir ki 
Marmarabirlik’in 
ürün satış gamında 
yeşil zeytin 
bulunmaktadır. 
Diğer bölgelerden 
alınan zeytinlerin

Marmara bölgesin
deki müstahsile 
yaran mı olur, 
yoksa zaran mı ? 
Bunun cevabı 
çok açıktır. 
Marmarabirlik ak
tarma sezonlarında 
bölgesindeki 
ortaklarında ve 
müstahsillerinde 
talep ettiği kalibre
den ince zeytin 
olduğunda almayıp, 
neden gidip başka 
yörelerden zeytin 
almaktadır. 
Marmarabirlik’in 
tüccar zihniyetini 
bir kenara bırakıp, 
bir kooperatif, bir 
birlik mantığı ile 
faaliyetlerine devam 
edip bölgesindeki 
müstahsillerin ve 
ortaklannın fayda 
sına çalışmalar 
yapması 
gerekmektedir. 
Zeytin tüccarian 
olarak dün olduğu 
gibi bugün de her 
zaman her kalibre 
zeytinde üreticile 
timizin yanındayız 
ve destekçisiyiz. 
Marmarabirlik’in 
tüccar zihniyetini 
bırakıp kendi böl
gesindeki üretici
lerini ve ortaklarını 
ürün ayrımı yap 
maksızın destek
lemesi gerektiği, 
talep ettiği zeytini 
alamadığı zaman 
zeytin tüccarlarına 
çamur at izi 
kalsın tavrından 
vazgeçmesi gerek
mektedir.
Bizler üreticisi, 
tüketicisi ile birlikte 
sektörümüzün daha 
da ileri taşınması 
için her zaman bir
likte çalışmaktan 
yana olduğumuzu 
ve taşın altında 
her zaman elimizi . 
koyacağımızı bildiri
riz.” 4

tniİİD KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
pUrUn ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ

OLANŞOFÖR ALINACAKTIR.mu O 224 514 02 02
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
Birinci amatör 

küme futbol 
maçlarında Gemlik 
takımları üç galibiyet 
bir yenilgi aldılar. 
Heyecan fırtınası ar
tarak devam ediyor. 
Gemlikspor’un eski 
sporcusu ilçemize 
spor müdürü olarak 
atandı. Gökhan özler 
kardeşim ilçe Kızılay 
başkanlığından 
ayrılmak istiyor.

Çotanaksporumuz 
Pazar günü Umur 
bey’de oynadığı lig 
maçını galibiyetle 
tamamladı. Misafir 
ettiği Soğukkuyu 
spor’a karşı baştan 
sona üstün oynayan 
takımımız maçı da 3- 
1 kazanmasını bildi. 
Tamamen Gemlik 
çocuklarından ku- -- 
rulu ve kendi 
yetiştirdiği sporcu
larla maçlarını oy
nayan Çotanakspor, 
üçüncü maçında sa
hadan galibiyetle 
ayrıldı. Ben daha 
önce Çotanak 
sporiun ilerleyen 
haftalarda toparlana 
cağını yazmıştım. 
Sebebi transferler-, 
den dolayı sezonu 
geç açmalarıydı.

Bahadır ve Ömer 
hocalarım takımı 
muhakkak daha 
ileriye 
taşıyacaklardır. 
Büyük bir ihtimalle 
sezonu ligin 
ortalarında tamam
layacaklar. Üst 
sıralan bile zorlarlar.

Çotanakspor 
maçından sonra sa
haya Umursporumuz 
çıktı. Ne yazık ki ra 
kibi Millet Mahallesi 
spor şampiyonluğa 
oynayan bir takımdı. 
Umurspor’un amacı 
güzel futbol oyna
yarak çocuklarına 
spor yaptırmaktı. 
Bunu başarıyorlar 
da. Güçlü Millet Ma
hallesi spora karşı 
fazla direnemediler. 
Umurspor’un mene- 
jeri Halil Çelebi, biz 
haddimizi bilen bir 
takımız. Bu seneki 
amacımız güzel'fut
bol oynayarak ligde 
kalmaktır. Ekonomik 
imkanlarımız neyi 
gerektiriyorsa onu 
gerçekleştireceğiz 
dedi.

Gemlik takımları 
arasında 
şampiyonluk şansı 
en yüksek olan Ve-

faspor olarak 
gözüküyor.

En büyük iki raki 
bini deplasmanda 
yenmeyi başardılar. 
İnegöl Doğanspor ve 
Bağlarbaşı spor 
grubun iki güçlü 
takımıydı. Ama Ve- 
faspor ikisini de dep 
lasmanda yenmeyi 
başardı. Üç maçtan 
dokuz puan çıkardı 
lar. İçerde dışarda 
yenmeyi başardılar. 
Üç maçta dokuz 
puan çıkardılar. 
İçerde dışarıda fark 
etmiyor. Başkan 
Turgut Akcan geçen 
sene eksik 
gördüğümüz yerlere . 
iyi transferler 
gerçekleştirdik. Bu 
yüzden saha 
içerisinde istedikleri 
mizi daha kolay 
başarıyoruz. Takım 
olarak konsantireyiz. 
İnşallah beklentileri* 
miz sezon sonunda 
karşılık bulur. Se
zonu kazasız belasız 
tamamlarız dedi.

Gemliksporumuza ' 
gelince üç yıl sonra 
ilçe stadın ilk resmi 
müsabakalarına 
çıktılar. Takımın 
heyecanlı olduğu her

halinden belliydi. Bir 
de normal çim sa
hada top oynayan 
tek takım herhalde, 
bizdik. Sahanın 
görüntüsü her 
bakımdan heyecan 
verici. Bu durum 
bizim için avantajda, 
dezavantajda ola
bilir. Zira, bu güzel 
ortamda her takım 
İyi şeyler yapmaya 
çalışır. Saha her 
bakımdan cezbedici.

Sahamızı 
güzelleştiren ve 
emek sarfeden 
herkesten Allah razı 
olsun. Tayfun 
kardeşimin bu 
konuda ellerinin yara 
olduğuna şahit 
olduk. Zira, her gün 
çimde zararlı otları 
tek tek yoluyor. 
Belediyemizden 
Fehmi Aslan ve Hu
lusi Gandar 
kardeşlerimin yine 
sahanın eksiklerinin 
giderilmesine büyük 
katkı sunduklarını 
biliyorum.

Maça gelince 1 
Yenişehir Çeltikspor 
grubumuzun her 

J bakımdan iddialı 
takımlarından bir 
tanesi. Bizden puan 
almaya geldikleri 
belli. Bizim 
futbolcularımızın 
hala özgüveni eksik. 
Sağ bekimiz sağ 
açığa pas atıyor, o 
tekrar sağ beke 
atıyor. Sağ bek yine 
kendisine pas atıyor, 

- o tekrar sağ beke 
atıyor. Önü de 
bomboş. Bu güven

sizlikten kaynakla 
nan bir durumdur. 
İşin doğrusu bek sağ 

» açığa pas atmışsa 
sağ açık hemen 
rakip kaleye doğru 
hamle yapar.
Geçmeyi zorlar. 
Bunu yaparken topu 
kaptırabilir de.

Ama, rakip defansı 
geçmek için hamle 
yapar.

Sonuçta kötü 
oynadığımız maçta 
rakipten üç kat fazla 
gol pozisyonuna 
girdik, iki farkı 
yakalasak maçı 
koparacağız. Ama 
stres buna izin ver
miyor. Takımımız 
maç oynadıkça düze 
lecektir. En az Tütün- 
spor kadar biz de fa
voriyiz.

Bir de artık şu 
kırmızı kartlara bir 
son verelim lütfen.

ilçe Spor Müdürü 
olarak bir Gemlikli 
kardeşimiz göreve 
getirilmiş.

Uzun zaman önce 
Gemliksporumuz da 
top oynayan Sabri 
Karaman hocamız 
İlçe Spor Müdürü 
müz olmuştur. Son 
olarak İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğün 
de Şube Müdürü 
olarak görev yapan 
Sabri hocamızın 
ilçemizde sporu
muzun başına getiril 
mesi bizleri çok 
sevindirdi. Yıllar 
önce Sönmez Delior
man, Emir Yılmaz ve 
benim alt yapıda 
görev yaptığımız za

manlarda Sabri 
Hocam kaliteli bir 
futbolcumuzdu. 
Ticaret Lisemizde 
Müdür Yardımcısı 
iken bizlere çok 
yardımları oluyordu. 
Kendisiyle spor 
cuları konusunda 
çok olumlu çalışma 
larım olmuştu. Ken
disine camia olarak 
başarılar diliyoruz.

Gökhan özler 
kardeşimin Gem
lik’te bir iyilik meleği 
olduğunu bilmeyen 
yoktur.

İlçemizin isimsiz 
kahramanlarından 
dır. ihtiyacı olan 
herkesi yardımına 
koşar. Birinin eksiği 
varsa ne yapar eder 
bulur buluşturur ona 
yardımcı olur. Gönlü 
ve kalbi çok temizdir. 
Dojo karatenin 
başındadır.
Kızılayımızın Gemlik 
başkamdir. Ramazan 
ayında insanlara 
yemek yardımı 
yapmaktadır.

Çok faal ve çok 
sosyal bir bire 
yimizdir.

Bir sürü karate 
sporu yapan 
öğrencisi vardır.

Gökhan kardeşimin 
yirmi yıldan fazla 
hizmet ettiği Kızılay 
başkanlığını bırakma 
kararı almış.
» Gençlerin önünü 
açma adına böyle bir 
kararı almış.

Gökhan kardeşim 
boş durmaz. 
Hizmetlere devam 
eder.

BTSO Başkanı Boriaıi: Piyasaların morale ihtiyacı var
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Türkiye 
ekonomisinin has
sas bir süreçten 
geçtiğini belirterek, 
"Bu süreçten şehir 
ve ülke ekonomimizi 
ayakta tutan 
firmalarımıza karşı 
üretilen dedikodu ve 
karalama kampan 
yalarıyla değil, 
piyasaların moral ve 
motivasyonunu 
artırarak güçlü 
çıkabiliriz" dedi. 
BTSO’nun ekim ayı 
meclis toplantısı oda 
hizmet binasında 
yapıldı. Toplantıda 
konuşan Başkan 
İbrahim Burkay, yeni 
ekonomi programı, 
ABD ile ilişkilerin

düzelme eğilimi ve 
Merkez Bankası’nın 
elindeki argümanları 
iş dünyasının bek
lentileri doğrultusun 
da harekete geçirme
siyle Türk Lirası’nın 
yeniden değer 
kazandığını vurgula 
dı. Tedbirler ve hay
ata geçirilen düzen
lemelerle finansal 
piyasaların hızla ; 
dengelendiğini (’ 
söyleyen İbrahim

Burkay, "Ülkemizin 
ekonomideki son 20 
yıllık başarı hikaye 
sinin merkezinde yer 
alan reel sek
törümüzün öncülü 
ğünde üretimi, 

. ihracatı ve istihdamı 
yeniden şaha 
kaldırma hedefi de 
yeni kalkınma ham
lemizin anahtarı . 
olacaktır. Bu kap-1 
samda Bankalar 
Birliği’nin reel sek

törümüzün kredi 
borç ödemelerinin 
yapılandırılmasına 
ilişkin tavsiye 
kararını da oldukça 
önemli buluyorum. 
Türkiye, hedeflerine 
mâlî sektör ile reel 
sektörümüzün 
birlikteliğiyle 
ulaşacak" dedi 
Kalkınma hede
flerinin önündeki en 
büyük engellerden 
birisinin fiyat istik 
rarsızlığı olduğunu 
dile getiren Burkay, 
devletin başlattığı İk
tisadî mücadeleyi 
Bursa iş dünyası 
olarak sonuna kadar 
desteklediklerini 
vurguladı. Devlet - 
millet el ele vererek 
bu hassas günlerde 
güçlü bir mücadele , 
örneği sergilerken, i

konkordato söylenti
leri var. Sizler de 
biliyorsunuz, 2008 
krizini hep beraber 
yaşadık. Bu krizin 
yaklaşık yüzde 50'si 
moral ve motivasyon 
eksikliğinden 
kaynaklanıyor. Biz 
ülkede 'kriz yok* 
demiyoruz. Fakat iş 
dünyası temsilcileri 
olarak krizi aşmak 
için kullanılacak 
politikaları biliyoruz. 
Bugünkü sancılı 
süreçten kent ve 
ülke ekonomimizi 
ayakta tutan 

- firmalarımıza karşı 
üretilen dedikodu ve 
karalama kampan 
yalarıyla değil, 
piyasaların moral ve 
motivasyonunu 
artırarak güçlü 
çıkabiliriz" dedi.

ortaya atılan kriz 
söylentilerinin bu 
süreci baltaladığını 
kaydeden İbrahim 
Burkay, şöyle 
konuştu: 
"özellikle kârlılıkla 
rım koruyan ya da 
yatırım potansiyeli 
bulunan firmalarımız 
için ortaya atılan ’ 
konkordato iddiaları, 
firmalarımızın güven 
ve itibarlarıyla bir
likte ülke ekono 
mimize ve mil
letimizin geleceğine 
zarar vermektedir. - 
Bugün itibariyle Bur- 
sa’da 3 aylık geçici ’ 
konkordato ilân . 
eden firma sayısı f v 
sadece 10. Piya 
salarda konuşulan \ 
'dedikodulara 
baktığınızda yü- 
zlerce firma için r
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VımMmııiıiMamımM
Bursa'da bulunan 
jeotermal kaynak 
ve doğal mineralli 
su sahaları 
ihaleye çıkarı 
lıyor.
İhaleye çıkacak 
doğal kaynaklarla 
ilgili ilan Bursa 
Valiliği ve Yatırım 
izleme ve 
Koordinasyon 
Başkanlığı'nca 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna

göre, Bursa'nın 
Yenişehir, 
Orhangazi, 
Keleş ve Gemlik 
ilçelerindeki 4 
jeotermal kaynak 
sahası, İnegöl 
ilçesindeki 1 jeo 
termal kaynak ve 
doğal mineralli su 
sahası ile Os- 
mangazi ilçesindeki 
doğal mineralli su 
sahasının ihaleleri 
açık teklif artırma

usulü ile ayrı ayrı 
ihale edilecek. 
Muhammen 
bedelleri 610 bin 
453 lira ile 35 bin 12 
lira arasında olan ve 
büyüklükleri ise 5 
bin hektarla 133,84 
hektar arasında 
değişen sahaların 
ihaleleri
13 Kasım 2018 
Sah 14.00-14.50 
saatlerinde 
yapılacak.

İmar Barışı nda süre uzatıldı!
"imar Barışı" olarak 
adlandırılan Yapı 
Kayıt Belgesi 
başvuru süresinin 
31 Aralık 2018 tari
hine kadar 
uzatılmasına ilişkin 
karar Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla 
yayımlanan karar ile

31 Aralık 2017 
tarihinden önce 
yapılmış ruhsatsız 
veya ruhsat ve ekle 
rine aykırı yapılar 
için Yapı Kayıt Bel
gesi başvuru süresi 
31 Aralık 2018'e 
kadar uzatıldı. 
Söz konusu karar 
3194 sayılı İmar 
Kanunu'nun 
geçici 16'ncı mad-

desi gereğince 
verildi.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca

vatandaşların devle
tle ihtilaflı durumu
nun ortadan 
kaldırılması, imara 
aykırı, ruhsatsız 
veya ruhsat eklerine 
aykırı yapıların kayıt 
altına alınması 
yoluyla bu ya 
pılara yasallık 
kazandırılması hede
fiyle hayata geçirilen 
İmar Barışı'nda 8

Haziran'da başlayan 
başvurular bugün 
sona erecekti.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat 
Kurum, 27 Ekim 
tarihi itibarıyla 
yaklaşık 8 milyon 
150 bin kişinin 
"İmar Barışı" için 
başvuruda 
bulunduğunu 
bildirmişti.

V II

nKloısıgırlar"tor»nlarınıncoc»l(larınıgörıiii
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nde 
klonlamayla dünya 
ya gelen sığırlar, 
torunlarının 
çocuklarını gördü. 
TÜBİTAK, İstanbul, 
Uludağ ve Namık 
Kemal üniversiteleri 
iş birliğiyle yürütü 
len "Anadolu Yerli 
Sığırlarının Klonlan 
ması" projesi dahilin

de 2009 yılında klon-' klon ailesi olarak
lanan "Nilüfer" ve 
"Kiraz" isimli klon 
sığırlar torunçlarının 
çocuklarını gördü. 
Klon hayvanların 
kendi aralarında 
eşleşip çoğalmasıyla 
sürünün nüfusu 15'e 
ulaştı. UÜ Veteriner 
Fakültesi öğretim 
üyeleri tarafından 
muhafaza edilen ve 

büyüyen sürü, Türki 
ye'deki en sağlıklı 
"boz ırk" sürülerden 
birisi haline geldi. 
Projenin yürütücü
lerinden UÜ Veter
iner Fakültesi 
Dölerme ve Suni To
humlama Ana Bilim 
Dalı öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan 
Sağırkaya, yerli 

gen kaynakları 
olarak bilinen lokal 
ırklardan bazılarını 
kopyalamayı 
hedeflediklerini 
belirterek, "Bu 
ırklardan birisi boz 
ırktı. Burada iki 
yavru doğdu. 
İstanbul'da da bu 
çalışmalar kapsa 
mında bir erkek 
buzağı ve aynı

I.JfcüSII

anneden ikiz dişi 
buzağılar doğmuştu. 
UÜ olarak elde 
ettiğimiz bu klonlan 
başta suni ilkah 
(tohumlama), 
sonra sında ise 
doğal aşım

(çiftleştirme) yoluyla 
kendi içlerinde 
çoğalttık. Devam 
ediyoruz. 8 yıl oldu. 
8 yıldır hiçbir 
hastalık veya 
sağlık problemiyle 
karşılaşmadık.” dedi

Kiralık
130T0NLUKZEHIN 

HAVUZLU M AĞ AZ A VB 
14011123+1

DOĞALGAZU DAİRE 
SMİİBlNDEN KİRAUKrB

»«362238262

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? * 
Abone ölün 

okuyun 
OKUTUN

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI , 
2+1 DAİRE ŞAHİDİNDEN SATILIK

05353781800

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

KflŞ€D€ B€KL€M€K.VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

. Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜ LERAJAN S
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı!
Merkez Bankası 
yıl sonu enflasyon 
tahminini yüzde 
13,4'ten yüzde 
23,5'e yükseltti. 
Merkez Bankası 
Başkanı Murat 
Çetinkayâ, yılın sön 
enflasyon raporunu 
açıklıyor.
Çetinkaya'nın 
açıklamalarından 
öne çıkanlar şöyle: 
Gelişmiş ülkelerde 
getirilerin yük
selmesi ve uluslara 
rası ticaret eilişkin 
korumacılık

eğilimlerinin 
güçlenmesi, küresel 
finansal piyasalarda 
oynaklığa yol açtı. 
Kredilerin büyüme 
hızındaki yavaşlama 
3. çeyrekte daha be
lirgin hale geldi. 
Enflasyondaki 
artışın ait gruplar 
geneline yayılması 
ve döviz kuru 
geçişkenliği görece 
düşük olan ürün 
gruplarında dahi 
yüksek fiyat artış 
lan kaydedilmiş 
olması, fiyatlama

davranışının belir
gin şekilde 
bozulduğuna işaret 
etmektedir.
Üretici enflasyon 
kaynaklı maliyet 

baskıları tüketici 
enflasyonu üzerin 
de belirleyici ol
makta. TL'nin ima 
edilen oynaklığını 
alınan tedbirlerin ve 

güçlü parasal sıkı 
taştırmanın etkisiyle 
son dönemde gerile 
miştir. Enflasyon 
eğilimi ve fiyatlama 
davranışına ilişkin 

takip edilen göster 
geler enflasyonun 
ana eğilimindeki 
kayda değer bir 
bozulmaya işaret 
etmiştir. İthalat 
talebi daralıyor, net 
ihracatın büyümeye 
katkısının 3.çeyrek 
te de artarak devam 
edeceğini bekli 
yoruz. 2017 yılı 
boyunca gerileyen 
işsizlik oranı 2018 
yılı ikinci çeyreğin 
den itibaren tekrar 
artış eğilimine 
girdi.

Son 6 ay içinde ev alanlar dikkat!
6 aydır uygulanan ve 
yann sona erecek 
olan KDV ve tapu 
harç indirimine 
yönelik Tüketici 
Başvuru Merkezi'n- 

«ÜÜüf alanlara 
uyan geldi.
bm ^*.7;- 
onu Başkanı İzzet 
Doğan, konutta KDV 
ve tapu harcı in
dirimi döneminde fa
zladan ödenen 
giderlerin geri alımı 
için, "icra takibi" ve 
"tüketici mahkeme 
leri”ne başvurulma 
sim önerdi.
Tüketici Başvuru 
Merkezi (TBM) 
Hukuk Komisyonu 
Başkanı İzzet Doğan, 
inşaat sektöründeki 
durgunluğun gider
ilmesi ve sektörün 
yeniden canlanması 
için Bakanlar Künı- 

lunun aralarında 
konutta KDV ve tapu 
harç İndiriminin de 
bulunduğu düzen
lemesinin 31 Ekim 
2018 tarihinde son 
ereceğini anımsattı. 
Yüzde 18'den yüzde 
o e düşürüldü 
Bolâri» yaptığı

»arta. "Konut aÇIKlcıia»...
atımlarında 2016 ve 
2017'de uygulanan 
KDV ve tapu harcı 
indirimleri Resmî 
Gazetede yayınlanan 
Bakanlar Kurulu 
kararına göre 5 
Mayıs ile 31 Ekim 
2018 tarihleri 
arasındaki dönemde 
de geçerli olup, 150 
m2'den büyük konut 
teslimlerindeki 
yüzde 18 olan KÖV 
oranı yüzde 8'e, tapu 
harç oranı da aynı 
dönemde yüzde

bankaların yüzde 
2.33'leri aşan konut

«üzde 3'e 

düşürülmüştür. 
Bu indirimli oranlar 
sadece konut ve 
işyeri altınlarında 
geçerli ölacâk, arsa 
ve arazi alımlarihdai 
ise geçerli 
olmayacaktır" dedi. 
Faizler 0.98'e çekildi 
İnşaat sektörünü 
canlandırmak, ayrıca 
başta düşük ve orta 
gelirli aileler olmak 
üzere, her ailenin 
konut sahibi ola
bilmesi için bazı

k re a 11 e 111.. --
konutlar için azami 
500 bin liraya kadar 
Olmak üzere yüzde 
Q.98'lere Çektiklerini 
Dürten Doğan şöyle 
devam etti:
"Tapu harçlarında 
yapılan indirimle, 
300 bin liralık bir 
evin tapu masrafı 12 
bin liradan 9 bin li
raya düşürülmesine 
rağmen bazı fir
malar, konut veya 

işyeri alıcısından 9 
bin lira yerine yine 
12 bin lira aldılar. 
"Yani tapu harcını 
yüzde 3 yerine 
yüzde 4 ten 
hesapladılar. Üstelik 
Resmî Gazetede 
yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararına göre 
31 Ekim tarihine 
kadar yapılan 150 
m2'nin üzerindeki 
konut teslimlerindeki 
yüzde 18 olan KDV 
oranı yüzde 8'e 
indirildiği halde bir 
kısım firmalar de
vlete yüzde 8 KDV 
verdikleri halde 
aiicllârdan yüzde 18 
üzerinden KDV tahsil 
ettiler.
Emsal karar 
bulunuyor 
"İstanbul 8. Tüketici 
Mahkemesinin bu 
konudaki örnek 

kararı benzer şekilde 
zarara uğrayan 
tüm konut alıcı 
larına emsal 
oluşturmaktadır. 
"Buna göre konut 
satışı yapan inşaat 
şirketi ile alıcı 
arasında konut veya 
işyeri satışı için no
terden düzenleme 
şeklinde satış vaadi 
sözleşmesi 
yapılması gerek , 
mektedir.
"Fakat bazen satıcı 
ve alıcı arasında 
oluşan güven nedeni 
ile harç muafiyeti ge
tirilmesine rağmen 
noter senedi 
yapılmamakta ve 
inşaat tamamlan 
dığında satıcı firma, 
alıcıya konutun tapu 
kaydı intikalini 
gerçekleştir 
mektedir”

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez -~<SüTer Ajans
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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

R

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

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

Pamukkala 
DENİZ UÇAÖI
METRO

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi

E

B
E

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gomlik Taksi 
Manastır Taksi

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

R

RESMİ Dftl RELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SicL Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR______ 

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 66
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

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

313 18 48
813 71 68

DENİZ UTOBÜsü

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(212) 516 12 13
(226) 611 13 23

513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova

Bsklhlı

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

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

DAMITICILAR

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
51345 20

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Tbtalgaz

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

MAR-PET
Tuncay Otogoz

YEReL SÜRELİ YAYIN 
YIL i 48 SAYIi 6211 

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

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

Tel: 513 96 83. GEMLİK > 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS t

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Mslllftl
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

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

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

YİĞİT

OEMIİK'İN İLK 80NI.0KI

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel .'022451396 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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■MMİl * DOĞANIN HÂZİNESİ İl

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
DOĞANIN HÂZİNESİ , I

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA jUmutbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik BURSA 0224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ 7^ | 11 11 J

GemlikKsrfez
Kuruluş:! 97;

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Kasım 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa’da İnsan 
kaynakları ve 
istihdam buluşması 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
destekleriyle bu yıl 5’incisi düzen
lenen ve iş arayanlarla işverenleri 
aynı çatı altında buluşturan Bursa 
İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Buluşması, Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde başladı. Haberi 5’de

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Marmarabirlik’in Afrin’den 50 bin ton zeytin aldığını ispatlaması 
halinde Birlik Başkanı Hidamet Asa’dan sonra Kooperatif Başkanları da istifa edeceklerini söylediler. ORHAN

SARIRAL’DAN

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Orhan Sarıbal’ın açıklamaları...
Marmarabirlik’in ortaklarından “Arızalı” 

dedikleri zeytinleri almaması CHP Bursa 
Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı 
Orhan Sanbal’ın açıklamalan ile ortalık 
kızıştı.

Bu yıl zeytin geçtiğimiz yıllara göre daha 
erken olgunlaştı.

Kasım ayı gelmeden Marmarabirlik Zeytin 
alanlarını 12 Ekim günü başlattı.

Açıklanan fiyatlar bir yana, tartışma ne
deni Marmarabirlik’in arızalı dediği, mantar 
hastalığı olan, sap dibi ve vuruğu olan 
zeytinleri alım sırasında geri çevirmesinin 
tepkileri sürüyor. Devamı sayfa 4’de

HODRİ MEYDAN

CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan 
Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın Marmarabirlik’in 
zeytin atımlarını durduğu ve Suriye’nin Afrin 
İlçesinden zeytin aldığı iddialarına bir tepki 
de Marmarabirlik’e bağlı Kooperatiflerin 
başkanlarından geldi.
Kooperatif Başkanları dün Gemlik Atatepe 
Tesislerinde ortak basın toplantısı düzen
lediler. Kooperatif başkanlarının ortak 
deklarasyonunu İznik Kooperatifi Başkanı 
Ali Bulut okudu. Başkanlar, Sarıbal’ın 
iddiasını ispatlaması halinde görevlerinden 
istifa edeceklerini söylediler. Haberi syf2’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’ya cevap veren CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal, “Fıstıklı meydanında 
buluşalım. Medyayı da çağıralım. Tarla 
tarla gezelim. Kim doğruyu söylüyor 
herkes görsün. Hodri meydan” dedi. 5’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
1 SİG0RT8CILIK

□ +90 532414 3628
e» +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90850 304 22 39

TRAFİK SİGORTASI ’
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

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

erdogansaglik@hotmail.com

İL I İDRAR TAHLİLİ 
• KAN TAHLİLİ 
• RÖNTGEN

J İULTRASON

11 tucuZMAMA 
• KISIRLAŞTIRMA 

' HANVET '»OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

13 hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 

Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Marmarabirlik’in Afrin’den 50 bin ton zeytin aldığını ispatlaması 
halinde Birlik Başkanı Hidamet Asa’dan sonra Kooperatif Başkanları da istifa edeceklerini söylediler.

loınefatil Baskaıları Asm saMD cıitılar
CHP Bursa Mil
letvekili ve Genel 
Başkan Yardımcısı 
Orhan Sarıbal’ın 
Marmarabirlik’in 
zeytin alımlarını dur 
duğu ve Suriye’nin 
Afrin ilçesinden 
zeytin aldığı 
iddialarına bir tepki 
de Marmarabirlik’e 
bağlı Kooperatifle 
rin başkanlarından 
geldi.
Başkanlar, Sarı 
bal’ın iddiasını 
ispatlaması halinde 
görevlerinden 
istifa edeceklerini 
söylediler.
Marmarabirlik’e 
bağlı Gemlik, 
Orhangazi, İznik, 
Mudanya, Edincik, 
Erdek, Marmara 
Adası, Mürefte 
Kooperatif Başkan 
lan dün Gemlik 
Atatepe Tesis
lerinde ortak 
basın toplantısı 
düzenlediler. 
Kooperatif başkanla 
rının ortak deklaras 
yonunu İznik 
Kooperatifi Başkanı 
Ali Bulut okudu. 
Açıklamada, son 
günlerde bazı siyasi 
çevrelerce Mar
marabirlik’in Afrin 
den zeytin aldığına 
dair açıklamalar, bu 
açıklamalara Birlik 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın Afrin’den 
1 kilogram bile 
zeytin alındığının 
ispat edilmesi

halinde istifa 
edeceğini açıkla 
masına kooperatif 
başkanları, 
“Marmarabirlik’e 
bağlı 8 kooperatif 
başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri 
başarılı çalışmalar 
yürüten Birlik 
Başkanı ve yönetim 
kurulu üyelerine 
güvenimiz tamdır. 
Eğer iddialar ispatla 
nır ise biz de 8 koo 
peratif istifaya 
hazırız. Olmayan 
ticareti varmış gibi 
gösterenlerin 
amaçlarının ne 
olduğunu da anla 
mış değiliz.’’ 
dediler.
Marmarabirlik’in 
zeytin alım 
kampanyası rekolte 
beyannamelerini 15 
Ekim günü kapattı 
ğını, bu beyanlara 
göre ortakların 70 
bin ton rekolte 
beyan ettiklerini, 
Marmarabirlik’in 

bunları dikkate 
alarak 52 bin ton 
zeytin alım planı 
yaptığı, ahmların ise 
12 Eylül günü 
başladığı belirtildi. 
Kooperatifin 
ekonomik bir kriz
den geçildiği sıkıntı 
ların geçildiği bir 
dönemde elini taşın 
altına koyup Mar
marabirlik’in geçen 

yıl 11.75 lira olan 
tavan fiyatların 
12.60 lira, 4.10 lira 
olan tavan fiyatı ise 
4.80 liradan açıkla 
dığı belirtilerek 
“12 Ekim gününden 
bu yana Marmara
birlik’e bağlı koope 
ratifler 12 bin 500 
ton ürün alımı 
gerçekleştirmiştir. 
Bugün itibariyle 
ürün alım fiyatları 
ortalama 4.40 lira 
olup, 52 ürün alımı 
yapılacağı 
düşünürse alım 
tutarı olarak 436 
milyon lira alım

bütçesi anlamına 
gelmektedir’’ de
nildi.

ASA’YA 
SAHİP 
ÇIKTILAR

8 kooperatif 
başkanının yaptığı 
basın toplantısında 
Birlik’in 2010 yılı 
öncesi zarar eden 
bir kurum olduğu, 
2010 yılından sona 
Birlik’in 1 lira bile 
kredi kullan 
madiğim, kendi öz 
kaynaklarıyla alım 
yaptığını, zarar 
eden bir dönemden, 
kar eden, kar payı 
dağıtan bir kurum 
haline geldiği belir
tildi.
Açıklamada şu 
görüşlere yer 
verildi: 
“Böyle başarılı bir 
kuruma hiçbir belge 
olmaksızın yapılan 
saldırıların amacı 
nın ne olduğunu 

anlamış değiliz. 
Piyasada özel sektö 
rün çok az alım 
yaptığı bir ortamda 
taşın altına elini 
koyan ve üreticinin 
yanında olan Mar- 
marabirlik, yapılan 
bu mesnetsiz 
saldırıyı tüm koope 
ratif Başkanları ve 
yöneticileri ve 32 
bin ortak, nefretle 
ve şiddetle kını 
yoruz. Bizi er, zeytin 
üreticilerinin temsil
cileri olarak zeytin 
de yaşanan bölge
sel sıkıntıların 
farkındayız. Fakat 
her geçen gün 
kalite standartlarını 
ve satışlarını 
arttıran Marmarabir
lik’in ürün kalitesi 
nin bozulmasına 
izin vermemiz söz 
konusu değildir. 
Kalitemizin güçü 
ortağımızdır. Bilin
mesini isteriz ki, 
ürün alım kam 
panyamız kesintisiz 

bir şekilde devam 
etmektedir. Ürün 
atımlarının durdu 
rulması söz konusu 
değildir. Tüm koope 
ratiflerin bölge 
mizde rekoltesi 170 
bin ton civarında 
olup, 1/3’e yakın 
alımı Marmarabiriik 
tarafından gerçek 
leştirildiğini 
bildirmek isteriz. 
Marmarabiriik üreti 
cinin sigortasıdır.” 
Asılsız 
açıklamaların 
yapıldığı Fıstıklı 
köyünün 69 ton 
rekolte beyanı 
verdiği, Gemlik 
kooperatifinin alım 
planının 4.500 ton 
olduğuna dikkat 
çekilerek, Fıstıklı 
Köyü’nde alımlann 
devam ettiği 
bildirildi.
Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri 
Güler’in “Marmara 
birlik başka yerler
den zeytin alıyor 
mu?” sorusuna 
“Marmarabirlik’in 
Akhisar’dan yeşil 
zeytin aldı” 
şeklinde cevap 
verildi. “Gemlik’te 
Marmarabirlik’in 
Akhisar’dan siyah 
sofralık zeytin 
aldığı iddiaları ve 
fotoğrafları 
dolaşıyor” diye 
soruyu yinele 
meşine “Yeşil zey 
tin alıyor” şeklinde 
yanıt verildi.

ANftÇEV üyeleri Cumhuriyet Konserini İzledi
Anadolu Eğitim 
Vakfı Gemlik 
Şubesi üyeleri, 
Cumhuriyet 
Bayramı nede 
niyle Bursa’da 
verilen ilk kon 
seri izlediler. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı 
Başkanlığında 
Merinos Atatürk 
Kültür Merkezinde 
Bursa Bölge 
Devlet Orkest 
rası’nın konserine

kalabalık bir gönüllü 
kitlesi katıldı.
Şef S.Doğan 
Doğu yönetimindeki 
Orkestranın sundu 
ğu özel proğramı 
coşkuyla izlediler. 
4 görevlinin slaytlar 
eşliğinde anlatıcı 
slaytlar eşliğinde 
Kurtuluş Sava 
şıyla ilgili şiirler 
okundu, bale 
gösterileri yapıldı. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı

gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Vakıf 
olarak kültürel 
çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. 
Yüksek öğrenim 
yapan gençlerimize 
burs yardımlarına 
devam ediyoruz. 
Yıllık proğramla 
rımız arasında bu 
tür etkinliklere 
de zaman, zaman 
yer veriyoruz. 
Katılan arkadaş 
larımıza teşekkür 
ediyorum.” dedi.



2 Kasım 2018 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 3

Kör noktaya
Bursa polisi bir 
ayda piyasa değeri 
600 bin lira olan 
uyuşturucu madde 
ele geçirdi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin son bir 
ayda yaptıkları 
operasyonların 
istatistikleri 
paylaşıldı.
Uyuşturucu ile 
mücadelede büyük 
başarı kaydeden 
ekipler, son bir ay 
zarfında piyasa 
değeri 600 bin lira 
olan uyuşturucu ele 
geçirirken, 625 kişi 
hakkında ise adli 
işlem yaptı. 
Narkotik ekipleri son 
bir ayda Bursa ve 
ilçelerinde 521 ayrı 
operasyon yaptı. Bu

sürüklendi

operasyonlarda 
625 şüpheliden 
113'üne 'uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
ticareti', 512'sine 
de 'kullanmak için 
uyuşturucu 
madde satın almak, 
kabul etmek veya 
bulundurmak' 
suçlarından adli 
işlem yapıldı.

Şüphelilerden 58'i 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı.
Operasyonlarda 
ayrıca piyasa değeri 
yaklaşık 600 bin lira 
olan 558 gram bon- 
zai, 12 kilo 606 gram 
esrar, 1 kilo 493 
gram metamfetamin, 
3 kök kenevir, 1 
gram eroin, 5 gram

gelince metrelerce

kokain ele 
geçirildi. Narkotik 
polisi zehir 
tacirlerine yönelik 
operasyonlarda 
1 ay içerisinde 
çeşitli marka, model 
ve çaplarda 20 ta
banca, 4 av tüfeği 
bu silahlara ait 161 
adet fişek ele 
yakaladı.

t

ieeiMtlli!MWIIİ«te

Bursa'da bir kamyonun kör noktasına denk 
gelen otomobil metrelerce sürüklendi. O 
anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 
Kaza, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçe
sine bağlı Üçevler Mahallesi'nde meydana 
geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan 
görüntülerde, beyaz renkte bir otomobilin 
kamyonun önünde metrelerce sürüklendiği 
görülüyor. Kamyon şoförü kör noktaya 
gelen aracı sürüklerken, çevredeki 
araçların kornoları ve el işaretleriyle duran 
kamyon şoförü aşağı inince büyük şok 
yaşadı. Şoför ise kazayı şans eseri yara al
madan atlattı.

Bursa'da, hakkında 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) ilişkin 
soruşturma yürü 
tülen bir iş adamına 
bilgi sızdırdığı öne 
sürülen polis 
tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen soruştur 
ma kapsamında, 
Kaçakçılık ve Orga

iMıisiMmıııftMatiııiai
İnegöl'de bindiği 
taksinin şoförü Ku
dret Boralı'nın (57), 
silah zoruyla para ve 
cep telefonunu 
gasbettiği 
suçlamasıyla tutuklu 
yargılanan Mehmet 
Gül (26), 8 yıl 9 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
Geçen yıl 4 Hazi- 
ran'da meydana 
gelen olayda 
Mehmet Gül, Bursa 
Doğu Garajı 
durağında Kudret 
Boralı yönetimindeki 
16 T 0446 plakalı 
taksiye bindi. 
Çalıştığı şantiyeye 
gitmek istediğini 
söyleyen Gül, 
Şehitler Mahallesi

aynı şubede görevli 
polis memuru 
M.B'nin, hakkında

nize Suçlarla Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri,

mevkisinde karanlık 
bölgede tabancasını 
şoför Boralı'nın 
başına dayayarak 
para ve cep telefo
nunu istedi. Yol 
kenarında aracı dur
duran Boralı ile Gül 
arasında tartışma 
çıktı. Gül, olayı 
görüp yanlarında 
duran otobüsten 
inen yolcuları

görünce, şoförden 
aldığı para ve cep 
telefonu ile kaçtı. 
Gül, kamera görün
tülerini inceleyen 
jandarma ekipleri 
tarafından tespit 
edilerek yakalandı. 
'SUÇSUZUM* DEDİ 
Tutuklanan Gül, İn
egöl Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
karar duruşmasında

FETÖ/PDY 
soruşturması 
yürütülen iş 
adamına bilgi 
sızdırdığını tespit 
etti 
Gözaltına alınan . 
polis memuru M.B,, 
Sorgusunun . 
ardından çıkarıldığı7 
nöbetçi hakimlikçe 
"soruşturmanın 
gizliliğini ihlal 
etmek" suçundan 
tutuklandı.

Işçicapalama 
makinesine sıkıştı

hakim karşısına 
çıktı. Savunmasında 
suçlamayı kabul 
etmeyen Gül, 
"Suçsuz olduğum 
bellidir. Taksiciyi 
gasp etmedim. 
Neden beni teşhis 
etmiş anlamadım. 
Kamera görüntü
lerindeki kişi ben 
değilim. Benimle 
benzerlik göster
mektedir. 2016 
yılındaki Facebook 
fotoğraflarımı 
dosyada sundum.

- Suçsuzum, 
beraatımı talep edi 
yorum" dedi. Sanık 

; Mehmet Gül,'silahlı 
yağma' suçundan 8 
yıl 9 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

İnegöl'de meydana gelen olayda bacağını 
çapalama makinesine sıkıştıran çiftçi 
Muhammer Memiş yaralandı.
Olay İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü ma
hallesindeki tarlada meydana geldi. 
Tarlasına giden Muhammer Memiş (50), ça
palama makinesiyle tarlasını çapalamaya 
başladı. Bir anlık dalgınlık sonucunda sol 
bacağının paçası makinanın döner kısmına 
takıldı. Bacağı bir anda sıkışan adamın 
imdadına yakındaki çiftçiler yetişti. Yaralı 
çiftçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil 
Servis Ambulansında görevli sağlık ekip
lerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek 
tedavi altına alındı.
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Zatjıta fırınları flenetliMor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Orhan Sarıbai’ın açıklamaları...
Orhan Sarıbal, yaptığı basına açıklamasıyla Yalo 

va’nın Fıstıklı Köyü’nde üreticilerle yaptığı görüş 
melerde Marmarabirlik ortaklarının dertlerinin sesi 
oldu.

Zeytin üretici kooperatifi götürdükleri zeytinlerin 
arızalı denerek alınmadığından şikayetçiler.

Birsele içinde 3-5 tane zeytini bulup tümünün 
geri yollanmasından insafsızlık olarak anlatıyorlar.

Bu konuda bizi de arayan birçok üretici oldu.
Marmarabirlik yöneticileriyle görüştüğümüzde 

Birlik’in zeytin kalitesini bozmamak için zeytin 
alanlarında titiz davranıldığını söylüyor.

Bu yıl havaların ısısının yüksek olması nedeniyle 
zeytinde vuruğun yoğun olduğu belirtiliyor.

İşte bunlar yaşanırken, CHP milletvekili Ziraat 
Mühendisi Orhan Sarıbal, ortaya bir soru attı.

Afrin’den Türkiye’ye 50 bin ton zeytin sokuldu 
ğunu, bu zeytinlerin sokulma tarihinden bir süre 
önce Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi
damet Asa'nın Afrin’e gittiği söyledi.

Sarıbal, Marmarabirlik’in Afrin'den zeytin alıp 
alamadığını sordu.

Dün kendisiyle uzun uzun telefon konuşması 
yaptık.

Sarıbal, Marmarabirlik yöneticilerine bir soru 
sorduğunu, bunun cevabını istediğini söyledi.

Hidamet Asa ise Afrin’den 1 kilo bile zeytin alma 
dıklarını belirterek, Sarıbal’ı ispata çağırdı.

Dün de, Birlik’e bağlı 8 kooperatif başkan ve yöne 
ficileri Atatepe Sosyal Tesisi’nde yaptıkları basın 
toplantısı ile Sarıbal’ı nefret ve şiddetle kınadılar.

Hidamet Asa’nın yanında olduklarını, Sarıbai’ın 
iddiasını ispat etmesi durumunda, istifa edecek
lerini söylediler.

Sarıbal ile görüşmemizde Türkiye’ye Marmarabir
lik’in alacağı zeytin oranında 50 bin ton zeytin girdi 
ğini bildiklerini bu zeytinin nereye gittiklerini 
sorgulamanın görevi olduğunu söyledi.

Orhan Sarıbal, “Ben Marmarabirlik yöneticilerine 
bir soru sordum. Bunun cevabını istedim. Bu 
cevap yerine polemik yapılıyor.

Aldık veya almadık demeleri yeterlidir.
Ancak, zeytin üreticisi Marmarabirlik ortaklarının 

sağlam zeytinlerinin alınmadığını ben gördüm. 
Üreticilerle konuştum.

Birçok yerden beni arayıp aynı sorunları 
yaşadıkları söyleniyor.

Benim çıkışımdan sonra zeytin alım/arında hızlan 
ma başladığı haberlerini alıyorum.

Kooperatifçilik bu mudur?” diyor.
Bir yabancı ülkeden Türkiye’ye 50 bin ton zeytin 

girmişse, bunda bir sorun varoır.
Bu zeytinlerin kimlere gittiği mutlaka araştırıl 

malıdır.
Önemli olan bu zeytin ülkeye girmişse, üretici

lerin malı olan Marmarabirlik’in havuzlarına 
girmemesidir.

Geçmiş yıllarda Marmarabirlik’in depolarına dışa 
rıdan gelen zeytinlerin nasıl konduğunu, kimlerin 
zengin edildiğini biliyoruz.

Bu konuda Birlik yöneticileri dikkatli olmak zorun 
da. Bir kişi bile dışarıdan aldığı zeytini Marmarabir- 
lik’e sattığı belli olursa, yöneticiler bunun altından 
kalkamaz.

Zeytin üreticisi zorda. Onlara en çok destek olan 
kurum kooperatifler ol^^ııaır.______

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, vatandaşla 
rın gıda sektöründe 
de daha sağlıklı ve 
kaliteli bir hizmet 
alması amacıyla, 
ilçenin muhtelif 
noktalarındaki 
unlu mamul üretim 
yerlerinde ekmek 
gramajı ve hijyen 
denetimi 
gerçekleştirdi. 
Yapılan denetim
lerde kurallara ve 
yönetmeliklere 
uygun bir şekilde 
üretim yapan 
ekmek fırınları ile 
unlu mamul üretimi 
yapan işyerlerinin 
işletmecileri ve 
çalışanlarına 
teşekkür eden 
Zabıta ekipleri, 
tespit ettikleri 
eksikliklerin gide

rilmesi noktasında 
da bazı işletmecile 
re uyarılarda 
bulundu.
Belediye Zabıta 
Müdür Vekili Refik 
Bakır, “Gemlik 
Belediyesi olarak 
halkımızın sağlığını 
önemsiyoruz.

Vatandaşların 
güvenilir ve sağlıklı 
ürünler tükete
bilmesi için dene
timlerimizi aralıksız 
sürdürüyoruz.
Yaptığımız denetim
lerde, hijyen ve 
gramaj kurullarına 
uymayan fırınlara

gerekli uyarılarda 
bulunduk.
Bundan sonraki 
süreçte de 
vatandaşlarımızın 
sağlığını ilgilen 
diren tüm konu
larda denetimle 
rimiz devam 
edecek” dedi.

Namlıshop App Store ve Google Play uygulaması indirerek tüketiciye daha hızlı bir şekilde ürün satacak

MlııMafHııilaıMıB
İlçemizin ünlü 
zeytin firmalarından 
Namlı Zeytinleri, 
teknolojimin 
yeniliklerini 
yakından izleyerek, 
Zeytin tüketicilere 
daha çabuk ürün 
pazarlamak için 
Namlı Zeytincilik 
Shop Mobil e- 
Ticaret uygulaması 
başlattı.
Namlı Zeytincilik 
işletme 
ortaklarından 
Hüseyin Durmaz 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Coğrafi yapısı ve 
iklim karakteristik 
yapısıyla bölgeden 
daha farklı ürün 
üreten Gemlik

bölgesindeki zeytin
ler artık tükecilere 
daha kolay 
ulaşabilecek.

Namlıshop Mar
mara’da bir ilki 
gerçekleştirerek 
ürünlerini Appstore

ve Google Play 
Store’den indirile 
bilen uygulamasıyla 
müşterilerin 
ihtiyaçlarını 
en kısa zamanda 
karşıyacaktır.” 
dedi.
Namlı Zeytincilik 
Gemlik Orhangazi 
yolundaki işleme 
fabrikası ve satış 
mağazasında 
hizmet veriyor. 
Namlı satış 
mağazasında 
Gemlik Zeytini, 
zeytinyağı, yeşil 
zeytin çeşitleri, 
zeytinezmesi, 
kozmetik ve 
şarküteri ürünleri 
iletüketicilere 
hizmet veriyor.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ORHAN SARIRAL’DAN HODRİ NEYDİN
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’ya cevap veren CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Fıstıklı meydanında buluşalım. Medyayı da 
çağıralım. Tarla tarla gezelim. Kim doğruyu söylüyor herkes görsün. Hodri meydan” dedi.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili Orhan 
Sarıbal, Yalova’nın 
Armutlu ilçesi 
Fıstıklı köyüne 
giderek, Marmara 
birlik’in taahhüt 
ettiği halde üreti 
çilerin zeytini 
almadığını yerinde 
tespit ederek, 
konuya ilişkin bir 
açıklama yapmıştı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ise iddialara 
yönelik bir açıklama 
yaparak, San 
bal’ın doğruyu 
söylemediğini 
iddia etmişti.
Asa’nın nezaket 
sınırlayan zorlayan 
açıklaması üzerine 

yeniden bir açıklama 
yapan Sarıbal, 
“Hodri Meydan, 
Fıstıklı’da buluşalım. 
Kim doğruyu 
söylüyor herkes 
görsün” dedi.
Sayın Sanbal’ın 
açıklaması şöyle: 
“Ben Fıstıkh’ya git
tim ve olanları 
yerinde gördüm. 
Üreticilerle 
konuştum. Marmara- 
birlikköye gelip in
celeme yapmış ve 
zeytini alacağını 
taahhüt etmiş.
Ama alım zamanı 
geldiğinde alım 
yapmayı durdurmuş. 
Üretici şu anda 
perişan. Yıl boyunca 
masraf ederek, 
uğraşarak ürününü 
yetiştirdi, şimdi

Marmarabirlik 
taahhüt ettiği halde 
ürünü almıyor. 
Üreticinin zeytinini 
saklayacağı bir yer 
de yok. Perişan 
halde bekliyorlar. 
Marmarabirlik, 
zeytinin hastalıklı 

olduğunu gerekçe 
yaparak alım 

yapmadığı 
söyleniyor. Ben 
gözlerimle gördüm. 
Zeytin gayet temiz 
ve sağlıklı. Her yıl 
bir kısım zeytinde 
hastalık olur ama 
bu zaten ayıklanıp 
satılır. Şu anda söz 
konusu bölgedeki 
zeytin gayet sağlıklı

ve temiz.
Ben Fıstıklı’da İn
celeme yaptım ama 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik’te de benzer 
şikâyetler geliyor. 
Ben iddialarımın 
arkasındayım. Sayın 
Asa, söylediklerine 
güveniyorsa, Fıstıklı 
meydanında 
buluşalım. Medyayı 
da çağıralım. Tarla 
tarla gezelim. Kim 
haklı kim haksız 
ortaya çıksın. 
Olayı politize et
menin manası yok. 
Ben üreticinin 
yanındayım ve hep 
öyle olacağım. 
Tekrar soruyorum; 
Marmarabirlik 
alacağını taahhüt 
ettiği halde neden 
zamanında alım

yapmadı? Neden 
üreticiyi mağdur 
etti?
Afrin konusuna 
gelince, Sayın Asa, 
Afrin’den zeytin 
almadıklarını iddia 
ediyor. O zaman 
Afrin’e niye 
gittiğini açıklasın. 
Turistik geziye 
mi gitmiş.
Tekrar ediyorum. 
Politik bir amacım 
yok, ben üreticinin 
sesi olmaya çalıştım. 
Çiftçinin sesi olmaya 
devam edeceğim. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
kendine güveniyor 
sa, gelsin birlikte 
zeytin tarlalarını 
gezelim. Kim doğru 
söylüyor halkımız 
görsün.”

B atsa’da ten toımilm ne IstiMam buluşması
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
destekleriyle bu yıl 
5’incisi düzenlenen 
ve iş arayanlarla 
işverenleri aynı çatı 
altında buluşturan 
Bursa İnsan 
Kaynaklan ve İstih
dam Buluşması, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
başladı. Alanında 
Türkiye’nin en 
büyüğü olan ve 
Bursalılann yoğun 
ilgi gösterdiği fuara, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
da katıldı.

191 firma, 3 
konferans, 
30 seminer

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi (BKK), 
Bursa Çalışma ve İş

Kurumu (İŞKUR) 
tarafından düzenle
nen Bursa İnsan 
Kaynaklan ve İstih
dam Buluşması, bu 
yıl da iş arayanlarla 
işverenleri bir 
araya getiriyor. 
İnsan kaynakları ve 
istihdam alanında 
Türkiye’nin en 
kapsamlı 
organizasyonlarında 
n biri olan etkinliğe, 
*10 holding ve 20 
şirketler grubunun 
da yer aldığı’ toplam

191 firma 200 stantla 
katılıyor. Ziyaretçi
lerin firmalarla iş 
görüşmeleri 
yapmalarına imkan 
sunan organiza
syonda; aynı za
manda Hakan 
Mengüç, Şermin 
Yaşar ve Ahmet Şerif 
Izgören’in katılımları 
ile 3 konferans ver
ilecek. Ayrıca kişisel 
gelişime katkısı 
olması amacıyla 
sertifikalı 30 seminer 
düzenlenecek. Zi

yaretçilerin fuar 
alanına, konfer
anslara ve sertifikalı 
seminerlere ücretsiz 
olarak girebileceği 
dev organizasyonun 
açılışı, Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) 
Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, Bursa 
Vali Yardımcısı 
Abidin Ünsal, Bursa 
Çalışma ve iş Ku
rumu İl Müdürü 
Feyzullah Eren Türk
men ile Bursa Kent 
Konseyi 
Başkanvekili Şuayip 
Toprak’ın da yer 
aldığı açılışta 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Al
inur Aktaş, nitelikli 
insan gücünün öne
mine dikkat çekti. 
Işveren-işçi

buluşması 
Bursa’nın önde 
gelen firmaları ile iş 
arayan veya kariyer 
gelişimini hede
fleyen vatandaşların 
etkinlik sayesinde 
bir araya geleceğini 
vurgulayan Başkan 
Aktaş, “Firmalar, 
açacakları stantlar 
ve seminer 
programlarıyla 
işgücüyle 
buluşacak, yer 
aldıkları sektörler 
hakkında bilgiler 
verecek ve insan 
kaynakları 
politikaları hakkında 
bilgilendirme ya
pacaklar. Ayrıca 
organize edilecek 
konferanslar ve 
seminerlerle insan 
kaynakları ile ilgili 
eğitimler hakkında 
katılımcılara yönelik 
bilgilendirmeler 

yapılacak, dolayı 
sıyla vatandaşları 
mızın kişisel 
gelişimlerine 
katkılar sağlanacak. 
Bursa’mızın işgücü 
piyasasına önemli 
kazanımlar sağla 
dığına inandığımız 
Bursa insan 
Kaynaklan ve istih
dam Buluşması’na 
vatandaşlarımızın 
yoğun bir ilgisi var. 
İşsizlikle etkin mü
cadeleye katkı 
sağlayacak olan bu 
etkinliğe katılımları 
ile destek olacak 
tüm firmalarımız 
başta olmak üzere, 
organizasyonun 
gerçekleşmesinde 
işbirliği ve desteğini 
esirgemeyen ve 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum” diye 
konuştu.

şortu
ııuım

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIM İLE 
EHLİYETİMİ VE SİLAH BULUNDURMA 

RUHSATIMI KAYBETTİM. 
HUKUMSUZbUR. ŞEFİK YILMAZ
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Ticarette mMII nara birimi dönemi basliHrt
Türkiye, Azerbaycan 
ve Iran milli para 
birimi ile ticaret 
yapma kararı aldı. 
Iran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif, "Milli 
paralarımızla ticaret 
yapma noktasında 
anlaştık." dedi.
6. Türkiye-Azerbay- 
can-İran Üçlü 
Dışişleri Bakanları 
Toplantısı Cumhur 
başkanlığı Dolma 
bahçe Ofisi'nde 
gerçekleştirildi. 
Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğ 
lu'nun ev sahipli 
ğinde gerçekleşti

rilen toplantıya, 
Azerbaycan Dışişleri
Bakanı Elmar 
Memmedyarov ve

İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif katıldı. 
Toplantıdan üç 
ülke arasında

milli parayla ticaret 
yapma kararı çıktı. 
Iranlı Bakan Cevad 
Zarif, Türkiye-Azer- 
baycan ve Iran 
arasındaki işbirliği 
nin bölge açısından 
önemli olduğunu 
belirterek, "Milli 
paralarımızla ticaret 
yapma noktasında 
anlaştık. Bu anlaş 
ma ile ekonomik 
ilişkilerimizi dış mü
dahalelere karşı ko
ruma altına almış 
olacağız." dedi.
"ORTAKLIĞIMIZ 
UZUN SÜRELİ 
İLİŞKİLERİMİZİN

GÖSTERGESİ" 
Iran Dışişleri Bakanı 
Muhammed Cevad 
Zarif, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
İstanbul Havalima 
nı'nın ve İzmir'de 
açılan Star Rafıner- 
i'nin bölgedeki öne
mine vurgu yaptı. Üç 
ülke arasında özel 
sektöre yönelik, 
'Üçlü Forum' 
kurulacağını ve bu 
kapsamda 
işbirliğinin daha da 
arttırılacağını vurgu
layan Zarif, "Üç ülke 
arasında tarih, kültür 
ve dinden kay

naklanan bir 
ortaklık var. Bu 
ortaklık gelecek 
te de devam 
edecektir. Ortak 
lıklar aynı za 
manda uzun süreli 
ilişkilerimizin de bir 
göstergesidir. Her üç 
ülkenin de ortak bir 
iradesi mevcut. Bu 
üç ülkenin daha 
fazla gelişmesi, hem 
halklarının hayat 
standartlarının yük
selmesi hem de 
bölgenin yüksel 
mesi açısından 
oldukça önemli." 
diye konuştu.

Mudanya'da 3 metrel i k köpek balığı görenleri şaşırttı!
Mudanya'da balık 
çıların ağlarına dev 
köpek balığı takıldı. 
Arnavutköy balıkçı 
barınağından kör
feze açılan balıkçıla 
nn ağlarına camgöz 
cinsi 3 metre boyun 
da köpek balığı 
takıldı. Dev camgöz 
balıkçıları endişelen 
dirdi. Mudanya Su

ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Haluk 
Kozan, "Yakalanan 
balığın bu sularda 
bulunması bizim için 
endişe verici. Daha 
evvel de bu tür 
balıklar ağlarımıza 
takılmıştı, fakat bu 
büyüklükte olanı ilk 
defa yakaladık. 
Çanakkale boğa

zindan yolunu şaşıra 
rak ya da balık ko
valarken körfeze 
girmiş olabilir. Di
lerim bu tür balıklar 
çoğalmaz. Zaten az 
miktarda olan balıkla 
rımızı kovalayarak 
körfezde balığın azal 
masına sebebiyet 
verirler" diyerek endi 
şeşini dile getirdi.

THitter'da radikal değişiklik!
Tvvitter'da yaklaşık 3 
yıldır yer alan ve 
kullanıcıların daha 
sonra ulaşmak iste
dikleri tweet'leri ko
layca bulabilmesini 
sağlayan 'beğen' 
düğmesi yakında 
kaldırılıyor. Beğen 
butonunun yerini ise

'yer imleri' özelliği 
alacak.
Şirket CEO'su Jack 
Dorsey, Tvvitter'da 
yaklaşık 3 yıldır yer 
alan ve kullanıcıların 
daha sonra ulaşmak 
istedikleri tvveet'leri 
kolayca bula
bilmesini sağlayan

'beğen' düğmesinin 
yakında kaldırılaca 
ğını açıkladı. Beğen 
butonunun yerini ise 
'yer imleri' özelliği 
alacak.
ŞİRKETİN CEO'SU 
AÇIKLADI 
Şirket CEO'su Jack 
Dorsey, geçen hafta 

düzenlenen etkin
likte bu düğmenin 
aslında çok benim 
senmediğini ve 
yakında kaldırılaca 
ğını ifade etti.
Kullanıcıların daha 
sonra ulaşmak iste
dikleri tvveet'leri ko
layca bulabilmesini

sağlayan 'Beğen' 
düğmesinin yerine 
ne alacağını de anla
tan Dorsey bu sis

tem yerine kullanı 
cılara 'yer imleri' 
özelliğinin sunula 
cağını ifade etti.

Kiralık
130 TONLUK ZEYTİN 

HAVUZLUMAĞAZAve 
140 m2 3+1 

DOÛMGAZU DAİRE 
SAHİBİNDEN KİRALIKTIR 

05362238262

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE ŞAHİDİNDEN SATILIK 

05353781800

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Milyonların beklediği indirim yürürlükte!
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat 
Albayrak'ın açıkla 
dığı bazı ürünlerde 
KDV ve ÖTV in
dirimine gidilme
sine ilişkin Cum 
hurbaşkanı Karan 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat 
Albayrak'ın açıkla 
dığı bazı ürünlerde 
KDV ve ÖTV indir! 
mine gidilmesine 
ilişkin

Cumhurbaşkanı 
Kararı Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi.
YIL SONUNA 
KADAR KDV ORANI 
YÜZDEN 18'DEN 
YÜZDE 8'E 
DÜŞÜRÜLDÜ 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yer alan karara 
göre, daha önce 
Bakanlar Kurulunca 
alınan tapu 
işlemlerinde bin 20 
olarak alınan

yüzde 8'e in-

harcın, 31 Ekim 
2018'e kadar binde 
15 olarak tahsil 
edilmesi, konut ve 
iş yerlerinde yüzde 
18 olan KDV

oranının da 31 Ekim 
2018'e kadar teslim 
edileceklerde 
yüzde 8 olarak 
uygulanması 
kararında son tarih

2 ay uzatılarak, 31 
Aralık 2018 olarak 
belirlendi. Kararla, 
yıl sonuna kadar 
mobilyada KDV 
oranı yüzde 18'den

dirilirken, beyaz 
eşyada ÖTV 
oranları sıfıra 
düşürüldü.
Ayrıca, 31 Aralık 
2018'e kadar, 
1600 cc altı 
motorlu araç 
larda ÖTV 
oranlarında 
15'er puan indi 
rime gidildi, 
ticari araçlarda 
yüzde 18 olarak 
uygulanan KDV 
oranı yüzde 1'e 
çekildi.

"Turizmde rekor Kıracağız"
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ersoy, "Kişi 
sayılarında yüzde 23 
artışla yaklaşık 32 
milyon turiste geldik 
üçüncü çeyrek so
nunda. Demek ki biz 
40 milyon rakamını 
geçeceğiz ve 
Türkiye rekorunu 
kırmış olacağız" 
dedi. Bakan Ersoy, 
Çingene Kızı ile ilgili 
mozaik parçaları ile 
ilgili de önemli bir 
açıklamada bulundu. 
Bakan Ersoy, tur
izmde gelecek yılı 
'Göbeklitepe Yılı' ilan 
etmek istediklerini 
bildirdi.
Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy AA Editör 
Masası'nda açıklama 
larda bulunuyor. 
Ersoy, Kolej statülü 
turizm meslek 

liseleri ile ilgili" 
Pilot okullar seçtik, 
bunları partner 
otellerle birleştirdik, 
ilk etapta 10 deneme 
okulunda buna 
başlıyoruz. 76 turizm 
meslek lisesi var, 5 
yıl içinde tamamını 
bu statüye alacağız." 
dedi.
Bakan Ersoy "Hem 
Batı ülkelerinden 
hem Rusça konuşan 
ülkelerden hem de 
Orta Doğu ülkelerin 
den Antalya-Dala- 
man-Bodrum-Izmir - 
destinasyonlarına 
nisan ayı itibarıyla 
tarifeli seferleri 
başlatıyoruz Türk 
Hava Yollan'yla." 
ifadelerini kullandı. 
Bakan Ersoy açıkla 
malarının devamında 
şunları kaydetti: 
"(Booking ve UBER)

Hassasiyetimiz vergi 
ve haksız rekabeti 
kaldırmak, başka 
hiçbir şey yok. 
Gelsin o da vergisini 
ödesin, eşit şartlar 
da rekabet etsin. 
"(Turizm) Kişi 
sayısındaki artış çok 
sevindirici, umut 
verici. Bundan sonra 
odaklanmamız 
gereken, kişi başı 
gecelik geliri nasıl 
artıracağımız" 
"Kişi sayılarında 
yüzde 23 artışla 

yaklaşık 32 milyon 
turiste geldik 
üçüncü çeyrek so
nunda. Demek ki biz 
40 milyon rakamını 
geçeceğiz ve 
Türkiye rekorunu 
kırmış olacağız. 
"Çingene Kızı ile il
gili mozaik parçaları 
son aşamaya geldi. 
26 Kasım itibarıyla 
Chicago'dan THY 
uçağıyla Gaziantep'e 
getirilecek.
"Turizm Geliştirme 
Fonu hazırlıklarımız 

son aşamaya 
gelmek üzere. Kasım 
gibi netleşecek, 
kanunlaşacak inşal 
lah. Hem özel sek
törün tanıtımda daha 
katılımcı olmasını 
sağlayacağız hem de 
sadece tanıtım değil 
yatırımda da öncü 
bir kuruluş olacak.
Türkiye'yi 7 bölgeye 
ayırmaya karar

, verdik; İstanbul, 
Dalaman, Antalya, 
Nevşehir, Trabzon, 
Van ve Diyarbakır 
çevresindeki böl
geler olarak 
planlıyoruz. Bu
ralarda belli nokta
larda büyük yatırım 
alanları da 
geliştireceğiz.
"Türkiye'nin sadece 
turizm yatırım 
değerinin bile çok 
ciddi harikalar

yaratacağını göre
biliyorum, yatırımcı 
bulmakta sıkıntı çek
meyeceklerini göre
biliyorum. Birçok 
dünya vatandaşının 
da bu projelerle 
birlikte Türki 
ye'ye yerleşmek 
isteyebileceğini, 
hayatının geri 
kalan kısmını 
Türkiye'de geçirmek 
isteyeceğini 
düşünüyorum.
"Türkiye'de 153 nok
tada kazı yapılıyor. 
Bunun 122’si yerel 
kazı ekipleri, 31'1 
yabancı kazı ekipleri 
tarafından yapılıyor. 
İlk yapacağımız 
önemli hamle, 
turizm açısından da 
önemli olan 20 
önemli noktada 
kazı çalışmalarının 
12 aya yayılması.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEBEKEİTEtfEONUHI BESMİ DMİBEIEB
İtfaiye
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 158
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 15 79
Gar. Kom.____________ 513 12 05

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıllğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

KAŞIM ~

HASTANELEB
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocagı 513 10 M
Tomokay Tomografi 513 55 20
Acıbadem 280 44 44

TRKSİLEB ~~~~

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.BolŞef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
MalMüd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. MOd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121 
156

513 45 03
514 00 95
513 12 56
513 11 74
513 13 53
613 10 57
513 13 08
51311 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07 
5131414
513 13 64 
524 85 56
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 15 46
513 71 66

KSrfez Taksi 513 19 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Santral 
Başkanlık

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

5134521-23
513 45 20

5145796
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSİr

Bursa 250 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapi (212) 516 12 12
Yalova (225) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

MAMIB - EEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (220) 303 43 19
Esklhleer (202) 005 00 31

_________ OTOBÜS___________

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

DAâmCHAB

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz •> 513 75 58
Ergaz 613 88 43
Mllangaz 813 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 81
BütOnler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00
Akcan Petrol 011107.
MAR-PET B1S 30 ad
Tuncay otogaz 013 ıe 48
Beyse Petrol ouoı oi

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6211 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmall.com , 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
IstıklaFCad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

HİI5İI1B®
VENÜS SİNEMASI

YOL 
ARKADAŞIM 2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇAKALLARLA 
DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
• 18.30-20.45

5133321

mailto:korfezofset@hotmall.com
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OtMlhmi U.K OÜHlOK »İYA1I OAMTtlI

YİĞİT İNŞAAT
-1 987

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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LA M İN AT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

sıt S W

i
ıs

at

M
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

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

i*

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ.g matbaacilikyayincilik

REKLAMCILIK ORGANİZASYON^™™^

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


YENİ NESİL KONTINÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
KAVLAR]

DOĞANIN HÂZİNESİ J

GÜNLÜK 300 TON | 
' YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ: ,1

MARMARA BOLGESI'NIN EN BÜYÜKWWW.kavhk.COm.tr

ZE YTİN YAĞ I FABRİ KASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224 jF" Ji
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ * •’ . ; I B J J E J J

|Kıinılıis:İ973|

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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GTSO Enflasyonla 
Miicadeleedeniiyelerini 

ziyareti sünlüriivor 
Enflasyonla Mücadele Kampan 
yasına katılan Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerine Oda 
yönetimi ziyaretlerini sürdürü 
yor. Haberi sayfa 4’de

S.S. 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Demir, bugüne kadar 
ortaklarından 950 bin kilo zeytin alındığını, ortaklara 6 milyon 700 bin liranın yüzde 60’ının ödendiğini söyledi 

Marmaralıirlilı ürün bedellerini ödemeye baslaılı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yerel Seçim Çalışmaları...
2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel 

seçimler için siyasi partilerde hazırlıklar 
hızla devam ediyor.

Adayları belli olan partiler rahat.
CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gem- 

lik’e Uğurlu gelecek" sloganını seçmelerin 
beyinlerine kazımak için yoğun bir çalışma 
yürütüyor.

Bunun için Bursa da bir ajansla seçim 
çalışmalarını yürüttüğü haberlerini ahyo 
ruz. Her ne kadar O’nun İstiklal Caddesin- 
ndeki elektrik direklerine astırdığı bez afiş 
ler baskı sonucu kaldırılsa da Sertaslan, 
daha yoğun bir şekilde çalışmalarını 
yürütüyor... Devamı sayfa 4’de

72 Nolu Marmarabir- 
lik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi Yönetim kurulu 
Başkanı İbrahim 
Demir, yaptığı yazılı 
açıklamada, koope 
ratiflerinin yeni se
zonda 6 milyon 700 
bin lira değerinde 
950 bin kilo zeytin 
aldığını, bunun 
yüzde 60’ının ortak 
larına 1 Kasım günü 
ödendiğini söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

Saadet Partisi’nin eski Belediye Başkanlarından Hakkı Çakır’ı ziyaret etti.

MCaiırlMIMss™
Saadet Partisi ilçe yönetiminin Gemlik eski Belediye Başkanlarından Hakkı 
Çakır’ıziyaret etti. Çakır, “GEMPORT’taki hisselerimizin düştüğünü ve bu nedenle 
değerinin çok altında satıldığına şahit olduk. Bu durumu Gemlik ve Gemlik halkı 
için büyük kayıp olarak görüyorum." dedi.Haberi sayfa 2’de

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN a,
TRAFİK SİGORTASIGÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SiGOftSciLlK

KASKO 
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

DEPREM SİGORTASI
□ +90 5324143628 ı
0»+902245122239 I

+90224512 22 38 ’ 
+90850 3042239

# Merkez: Dr.Ziya Kaya Mah. İstiklal Cd. No: 82/AGEMLİK
• Şube : Dr. Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10/B GENLİK

►Z< erdogansaglik@hotmail.com "
i-• A-k*«-A'

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

■ HANVET '»operasyonlar
CLINIC www.hanvetclinic.com 

U hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

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

http://WWW.kavhk.COm.tr
wwYV.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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S.S. 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Demir, bugüne kadar
ortaklarından 950 bin kilo zeytin alındığını, ortaklara 6 milyon 700 bin liranın yüzde 60’ının ödendiğini söyledi

Marmarahirlilı ürün hedellerini ödemeye haşladı
72 Nolu Marmara
birlik Gemlik 
Zeytin Tarım 
Satış Koope 
ratifi Yönetim 
kurulu Başkanı 
İbrahim Demir, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
kooperatiflerinin 
yeni sezonda 
6 milyon 700 bin 
lira değerinde 
950 bin kilo zeytin 
aldığını, bunun 
yüzde 60’ının 
ortaklarına 
1 Kasım günü 
ödendiğini 
söyledi.
brahim Demir 

açıklamasında, 
Marmarabirlik’in 
12 Ekim 2018 tari
hinden itibaren 
kooperatif merke 
zinde atımların 
başlatılması 
yönünde kararını 
kooperatife 
bildirdikten sonra, 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu belirlenen 
tarihte Gemlik 
merkez depolarda 
merkez alımı ile 
kampanyanın 
açılmasına 
karar verdiğini 
söyledi..
Başkan İbrahim 
Demir bu konuda 
şöyle konuştu;

“Bilindiği üzere 
bölgemiz ortaklan 
üç dört yıldır olum
suz iklim koşulları 
yüzünden zeytin 
rekoltesinde düşüş 
ler ve olumsuzluk
lar yaşamakta idi. 
Bizler üreticimizin 
mağduriyetinin 
önüne bir nebze de 
geçebilmek ve 
olgunlaşmış du
rumda olan zeytin
lerin hasat edilerek 
al imlannın yapılma 
sı yönünde karar 
aldık. Ancak; 
Anasözleşme 
(Tüzük) gereği 
kooperatifimiz 
ürün alım döne
minde Birliğimiz 
•Yağlık teslimat 
ların da rekolte 
beyan miktarı 
içinde sayılacak, 
•Rekolte bey a 
nında bulunmayan 
ortaklardan hiçbir 
surette zeytin 
alınamayacak.” 
şeklinde kriterler 
belirledi. Alımları bu 
kriterlere göre 
sürüdürüyoruz. ”

780 ORTAK 
BEYANDA 
BULUNMADI

Demir, bu sezon 
ortakların vermiş

olduğu rekolte 
beyannameleri, 
4 milyon 284 bin 
Kg. olup, 3 bin 595 
ortağın 2 bin 815’ 
inin beyanda 
bulunduğu, kişi 
başı ortalaması bin 
522 kg olarak 
belirlendiğini.
söyledi.
ZEYTİNLERİ 
İTİNALI ELEYİNİZ

İbrahim Demir, bu 
sezonun bazı böl
gelerde sorunlu 
olduğu, sinek 
vuruğu ve mantar 
gibi hastalıkların 
zeytinde oluştuğu, 
bu nedenle de 
ortakların ürünlerini 
kooperatife teslim 
ederken biraz daha 
itinalı elemeleri 
gerektiğini hatırlattı.

Ortakların koopera 
tiflerine güvenme 
lerini ve sahip 
çıkmalarını istedik
lerini belirten 
Demir, ortakların 
mağduriyetleri 
konusunda da her 
türlü imkan 
dahilinde özverili 
davrandıklarını üst 
birlik ile beraber 
ellerinden gelen 
çabayla çalışacak 
larını söyledi.

ALIMLAR DEVAM 
EDİYOR

Son günlerde basın 
da çıkan Marmara
birlik ortaklarından 
zeytin alimim dur
durdu, Afrin’den 
zeytin aldığı gibi 
haberlere de 
değinen Başkan

Demir, “Böyle bir 
şeyin olması söz 
konusu bile değil 
dir. 1 Kasım Perşem 
be günü Marmara- 
birlik’e bağlı 8 
kooperatifin Başkan 
ve yöneticileri 
olarak yapmış 
olduğumuz basın 
açıklamasında Asa 
ve ekibin her zaman 
yanında olduğu 
muzu, Sayın Mil- 
letveki Orhan 
Sarıbal’ın açıklama 
lannın yersiz oldu 
ğu, böyle biralımın 
gerçekleştiği 
ispatlanırsa biz 8 
kooperatif Başkan 
ve yöneticileri ola 
rak istifa edeceğimi 
zi söyledik. 
Sözümüzün her 
zaman arkasında 
yız. "dedi.

12 Ekim 2018 ile 4 
Kasım 2018 tarihleri 
arası toplamda 950 
bin Kg ürün alındığı 
tutarının da 6 mil 
yon 700 bin lira 
olduğunu belirten 
Başkan, kampan 
yanın açıldığı 
günden 26 Ekim 
2018 tarihine 
kadar alınan 
ürünlerin 
% 60’nın 650 bin 
lira olduğunu ve 
1 Kasım 2018 tari
hinde ortakların 
hesaplarına aktarıl 
dığını söyledi. 
Demir, “Bundan 
sonraki öde 
melerin de 
Birliğimizin 
açıklamış olduğu 
ödeme takvimine 
göre yapılacakır” 
dedi.

Saadet Partisi’nin eski Belediye Başkalarından Hakkı Çakır’ı ziyaret etti.

Saadet Partisi ilçe 
yönetiminin başlat 
tığı ziyaretlerin son 
konuğu Gemlik eski 
Belediye Başkanla 
rından Hakkı Çakır 
oldu. Saadet Partisi 
yöneticileri, Hakkı 
Çakır’ı ziyaret ede 
rek sohbet etti, 
ilçe sorunlarını 
görüştüler.
Hakkı Çakır, Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu üye 
si arkadaşlarının 
kendisini hatırlama 
larından dolayı 
duyduğu memnu 
olduğunu, kendile

rine teşekkür etti. 
GEMPORT’un teme 
linin belediye baş 
kanlığı döneminde 
atıldığını anlatan 
Çakır, “Belediye 
Başkanı olduğum 
dönemde GEM-

PORT’tan hisse 
alimim sağlamanın 
yanı sıra, bizden 
sonraki dönemde 
belediye başkanı 
olacak kişinin ve bir 
meclis üyesinin 
GEMPORT’un yöne

timinde söz sahibi 
olmasını sağladık. 
Benden sonra 
göreve gelen tüm 
belediye başkanlar/ 
nı sermaye artırımla 
rina kayıtsız kalma 
maları konusunda 
uyarmama rağmen 
bugün gelinen no
tada GEMPORT’taki 
hisselerimizin düştü 
ğünü ve bu nedenle 
değerinin çok 
altında satıldığına 
şahit olduk. Bu du
rumu Gemlik ve 
Gemlik halkı için 
büyük kayıp olarak 
görüyorum.” dedi.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı konuşan 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ise 
yaptığı konuşmada, 
“Belediye Başkanlı 
ğı halka hizmettir ve 
halka yapılan hizme 
tin Hakka yapılan 
hizmet olduğunun 
bilincine varılma 
lıdır. Yolsuzluk ve 
yoksulluğun önüne 
geçmek için Milli 
Görüş Belediyeleri 
her belediye 
binasının kapısına 
‘Rüşvet alanda 
verende melundur’ 
yazısını asmıştır.

Üzülerek belirtmek 
isterim ki bugün 
geldiğimiz noktada 
bu anlayış ‘Rüşvet 
alanda verende 
memnundur’a 
dönüşmüştür.
Halkın parasını 
saçıp savuranların 
hem bu dünyada 
hem de ahirette iki 
yakası bir araya 
gelmeyecektir.
Er ya da geç yaptık 
larının hesabını 
vereceklerdir.” 
dedi
Saddet Partisi 
ziyaretlerini 
sürdürecek.



5 Kasım 2018 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'da Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Bursa merkezli 9 
ilde FETÖ'nün 
askeri mahrem 
imam yapılan 
masına 
operasyon yaptı. 
Operasyonda aktif 
görevde olduğu 
öğrenilen 4'ü 
teğmen 19 kişi 
gözaltına alındı. 
Terör ekipleri 
Bursa merkezli 9 
ilde Fethullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanma 
sı'na yönelik 
operasyon yaptı, 
örgütün askeri 
mahrem imamları 
olduğu iddia

edilen ve hakkında 
gözaltı kararı bulu
nan 30 askeri per
sonele yönelik 
yapılan 
operasyonda 19 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan

FETÖ şüphelilerinin 
halen aktif olarak 
görevde oldukları, 
şahıslardan 4 
tanesinin teğmen, 
14 tanesinin ise 
askeri mahrem 
imam olduğu

öğrenildi.
İstanbul, Ankara, 
Kocaeli, Şırnak, 
Hatay, Çorum, 
İğdır, Trabzon ve 
Van'da eş zamanlı 
yapılan operasyon
lar devam ediyor.

Bursa'da lüts Millana soi ftaslun!
Bursa narkotik 
polisi, uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen 
şahıslara yönelik 
Bursa ve İstanbul'da 
operasyon düzen
lendi. Çok sayıda 
adrese eş zamanlı 
baskın yapılırken, 
özel harekat polis
lerinin koç başıyla 
kapısını kırdıkları 
deniz manzaralı lüks 
bir villada tomar 
tomar para bulundu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri uyuşturucun 
ticareti yaptıkları 
tespit edilen 
şahıslara yönelik 
operasyon düzen
ledi. özel harekat 
ekiplerinin de dahil 
olduğu çok sayıda 
polis memurunun 
katılımıyla eş 
zamanlı olarak

düzenlenen ope 
rasyonda 28 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonda Mu
danya ilçesindeki 
lüks bir villaya da 
baskın yapıldı. Vil
lada diğer adresler 
de aranan şahıslar 
da dahil toplam 9 
kişi yakalanırken, bu 
şahıslara ait lüks 
araçlarda da arama 
yapıldı. Villada

yakalananların 
üzerinden tomar 
tomar paralar çıktı, 
özel harekatçı 
ların bazı evlerin 
kapılarını koçbaşıyla 
kırması dikkat çekti. 
Narkotik köpeği 
Rona'nın da katıldığı 

-operasyonda 
toplamda 850 gram 
metamfetamin, 90 
gram esrar, satışa 
hazır halde paketlen

miş bonzai, bir mik
tar uyuşturucu hap, 
1 ruhsatsız tabanca 
ve bu tabanca ait 
çok sayıda fişek, 
uyuşturucu 
ticaretinden elde 
edildiği düşünülen 
38 bin Türk lirası ile 
bir miktar-döviz ve 
uyuşturucu madde 
naklinde kullanıldığı 
tahmin edilen lüks 
bir araç ele geçirildi.

Ucarac 
birbirine girdi

İnegöl'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme 
trafik kazasında yaralanan olmadı. O anlar 
ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir 
halinde olan Ali inci yönetimindeki 16 AR 
616 plakalı otomobil sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini kaybetmesiyle kon
trolden çıktı. Savrulan otomobil, Selehattin 
Tülü'nün park ettiği 16 Y 0461 plakalı hafif 
ticari aracını arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle sürücüsüz hafif ticari araç yola 
doğru hareket edince, aynı yönde seyreden 
Ali Doğan yönetimindeki 06 FM 1980 plakalı 
otomobille çarpıştı. İki araç yol kenarındaki 
kaldırıma çarparak durabilirken, Ali İnci 
yönetimindeki 16 AR 616 plakalı otomobil 
ise işyerinin girişinde demire çarparak 
durabildi. Kaza sonucunda yaralanan ol
mazken araçlarda maddi hasar meydana 
geldi. Kaza anı çevredeki iş yerinin güven
lik kamerasına yansıdı.

KAŞEDE 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

Bursa'da alkollü sürücü dehseiinde gelişme!
Mudanya'da alkollü 
kullandığı ciple 
Köylü Pazan'ndaki 
dükkana girerek, 
Bahtınur Bora (58) 
ve Hatice Bilgin'in 
(64) ölümüne, Bin- 
naz Mersin'in (64) 
yaralanmasına 
neden olan Ercan 
Konuk'un (64), 
tutuklu

yargılanmasına 
başlandı.
Ercan Konuk savun 
masında, "Alkollü 
araç kullanmanın 
suç olduğunu 
biliyorum. Ancak 
kaza, gaz peda 
linin takılmasından 
kaynaklandı” 
diyerek tahliye sini 
talep etti. Mahkeme

heyeti, sanığın 
talebini reddetti. 
Kaza, geçtiğimiz 
Ağustos ayında 
Tirilye Mahallesi 
Köylü Pazarı'nda 
meydana geldi. 
Ercan Konuk, yöneti
mindeki 34 EN 4579 
plakalı cipiyle 
otoparktan çıktığı 
sırada direksiyon

kontrolünü yitirerek 
pazardaki zeytin 
dükkanına girdi. 
Dükkanda bulunan 
Bahtınur Bora ile 
Hatice Bilgin öldü, 
Binnaz Mersin 
yaralandı. Alkollü 
olduğu belirlenen 
sürücü Ercan 
Konuk, gözaltına 
alınması ardından

sevk edildiği mahke
mece tutuklandı. 
Bursa 5'lnci Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde 'taksirle adam 
öldürmek ve yarala
mak' suçundan 
hakkında 15 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle dava açılan 
iş insanı Ercan 
Konuk'un yargılan

masına başlandı. 
Mahkeme heyeti, 
araç üzerinde uzman 
heyet tarafından 
inceleme ve olay 
yerinde keşif 
yapılmasını 
kararlaştırarak 
sanığın tahliye 
talebini reddetti.
Duruşma 
ertelendi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yerel Seçim Çalışmaları
Bunun yanında, iyi Parti de adayın Adnan Bıyıklı 

olduğunu biliyoruz.
Ancak, bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.
İyi Parti yönetimi içinde ortaya çıkan ayrışmadan 

sonra ilçe yönetimine Nilüfer Toprakçı’nın atanması 
beklenirken, bir baktık hiç kimsenin beklemediği bir 
isim ile karşılaştık. İl Başkan Yardımcısı Birol 
Mumcu ilçe başkanlığına atanmış,

Dün Manastırda gerçekleşen bir açılışa katılan 
Mumcu ile karşılaştık. Ayak üstü konuştuk.

Adnan Bıyıklı, zaman buldukça ilçedeki etkinliklere 
katılarak seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bıyıklı, Saadet Partisi’nin Gönül Kahvesi’nde 
düzenlediği eski belediye başkanı Fatih Mehmet 
Güler’in yazdığı "Başkan Düşürüldü” kitabının imza 
gününe ve konuşma dinletisine katıldı.

MHP sessizden gidiyor. Cumhur ittifakının ardın 
dan yerel seçimleri çin AKP MHP ittifakının bozulma 
sından sonra ilçe teşkilatı başkan arayışını sürdü 
rüyor. Geçtiğimiz günlerde Mahmut Solaksubaşı'nın 
işyerin de karşılaştığımız ilçe Başkanı Mehmet Emin 
Ozcanbaz ve eski Başkan Osman Durdu ile 
Solaksubaşı ile konuşurken, “Bomba gibi adayımız 
var.” dediler.

Kimmiş dediğimde, yanıt alamadım. Gemlik, bu 
bomba gibi adayın kim olduğunu merakla bekliyor.

Gelelim AKP’ye...
Şu anda meydanda olan iki kişi var.
Biri Belediye Başkanı Refik Yılmaz, diğeri eski ilçe 

başkanı Enver Şahin.
7avtinri ravrolarinHa uaniilro Raclranı Yacar 

İslam'ın genel merkezce aday gösterileceğini 
söyleniyor.

Biliyorsunuz Yaşar İslam’ın adı ilçe başkanlığında 
da yoktu. Hatta istekti değildi.

Ama, bir de baktık ki Yaşar İslam aday olmuş.
Bunu yabana atmayın. İslam'ın Ankara da sağlam 

dayanakları olduğu biliniyor. Zorlanırsa kabul eder.
Birileri ise değişik isimler ortaya atıyor.
Bunların ya tutarsa diye ortaya atılan isimlere oldu 

ğunu düşünüyorum.
Son günlerde Emlak Danışmanı Orhan Semiz’in 

adı yine gündeme çıkarıldı. Orhan Semiz’in yakın 
siyasi ilişkilerinin kimler olduğunu bildiğimiz için 
Enver Şahin olmazsa Orhan Semiz olsun istiyorlar.

Bunu Refik Yılmaz’a karşı koz olarak kullanıyorlar 
olabilir. Tutar mı sanmam.

Refik Yılmaz’a gelince.
Yılmaz, Gemlik Belediyesinin başkanlık tanıtım 

kaynaklarını kendi aday adaylığı için kullanıyor.
Son günlerde bastırdığı binlerce Belediye Bül

tenini incelediğinizde, hem kağıt kalitesi yükseldi, 
hem de sayfa adedi...

Geçtiğimiz hafta ise AKP şakşakçısı, yandaş inter
net gazetecisi Süleyman Ozışık’a özel sayı yaptırdığı 
gazete Gemlik’te dağıtıldı. Buna kaç lira verildi 
bilmem. Ozışık, AKP’H belediyelerde konferanslara 
çağrılıp belediyelerce besleniyor. Gemlik’e 2 kez 
geldi. Yakında yine gelirse şaşmayın. İslamcı yazar 
'û'ıııplaKyıne ğenyolr dansanıza...

Yine son günlerde Gemlikli herkesin cep 
telefonlarına mesajlar atılıyor. Bir reklam firmasına 
yaptırılan Belediye hizmetlerini anlatan videolar gön
deriliyor. Basın bürosu elamanları bile Yılmaz’ın 
haberlerini paylaşmaya zorlanıyorlar.

Bunların sıklaşmasının amacı, adaylık konusunda 
diğer rakiplerinin önüne geçmek.

Belediye parası seçimler için har vurulup savru
luyor. i.

Bu yarışta ipi kim göğüsleyecek bekliyoruz.
Asıl mücadele ondan sonra başlayacak. 
Çoğu gM azı kaldı, bekleyip göreceğiz.

M» Gusto hizmete acildi

Gemlik’te her 
geçen gün bir yeni 
işyeri hizmete 
giriyor.
Cumhuriyet Ma
hallesi Bulvar Park 
içinde et döner ve 
pideli köfte ile cafe 
hizmeti verecek 
olan My Gusto dün

düzenlenen törenle 
hizmete girdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, iyi Parti İlçe 
Başkanı Birol

Mumcu, iyi Parti 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı 
ve davetliler katıldı. 
Toplu açılış 
kurdelası kesimin 
de konuşan Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz, ekonomik 
krizin yaşandığı

bir dönemde yeni 
işyerlerinin 
açılmasının 
önemine deği 
nerek, bol 
kazançlar diledi. 
Kurdela kesimin
den sonra işyeri 
gezilerek ikramda 
bulunuldu.

tlül EıHUstmh Mıcafele 
eıten üyelerini ziyareti sürdürinor
Hükümetin 
Ekonomik kriz ile 
mücadele kapsa 
mında başlattığı 
Enflasyonla Mü
cadele Kampan 
yasına katılan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
üyelerine Oda 
yönetimi ve 
sekreteryasının 
ziyaretleri 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde Enflasyonla 
Mücadele için 
işyerlerinde 
yüzde 10 indirim 
uygulayan 
işyerlerinden 
Kavlak Akaryakıt, 
Gıda Maddeleri 
İnşaat Turizm 
Nakliye Sanaylve 
Ticaret Ltd.Ştl’nl 
ziyaret edildi. 
Bu kapsamda

KAYIP

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Oda 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Emre 
Gemicioğlu, Kavlak 
Ltd nin Orhangazi 
yolundaki 
Zeytinyağı ve

marketini ziyaret 
ederek şirket 
ilgilileriyle 
biraraya geldi. 
Oda yönetimi adına 
Kavlak Ltd yönetici
leri kutlayan 
Gemicioğlu

enflasyonla mü
cadelede herkesin 
elini taşın altına 
koymasını istedi 
ve firma 
yetkililerini bu mü
cadeleye katıldıkları 
için kutladı.

BEKO 220 TR MARKA AS0000219578 NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

DAMLA YILDIRIM
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G C Bfllka rties o kul öğren çilerin i m isali r etti
Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğretmen ve öğrenci 
leri, Moldova’dan 
gelen kardeş okulları 
Moldova Kongaz 
Süleyman Demirel 
Türk Moldova Lisesi 
öğretmen ve öğrenci 
lerini misafir etti. 
Beş gün Gemlik’te 
kalan öğrenciler, 
Gemlik, İznik ve 
Bursa’yı gezdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Gemlik İlçe Millî 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı zi
yaret etti.
Başkan Aktaş, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Hizmet Binası 
Başkanlık 

makamında bir 
araya geldiği 
konuklarına Bur 
sa’yı tanıttı. Aktaş, 
OsmanlI’nın 
kurulduğu şehir 
olan ve OsmanlI’ya 
başkentlik yapan 
Bursa’nın tarih, 
turizm, kültür, sanat, 
sanayi ve tarım gibi 
pek çok değere 
sahip olduğunu 
söyleyip Moldova’
dan Bursa’ya 
uzanan ve gençler 
aracılığıyla gönülleri 
birleştiren kardeşlik 
köprüsünün, çok 
değerli olduğunu 
ifade etti.

“Ülkemizin geleceği 
gençlerimizin 
elinde”

Gençlerle keyifle

sohbet eden ve 
Bursa hakkında 
merak edilen 
soruları cevaplayan 
Başkan Aktaş, 
ülkeler arası dostlu 
ğun önemine işaret 
ederek, “Bursa, 
güzel ve hızlı gelişen 
bir şehir. Türkiye de 

çok güçlü bir ülke. 
Ülkemizin geleceği 
gençlerimizin elinde. 
Daha iyi bir Türkiye 
için gençlerimize de 
görev düşüyor. 
Kendilerini gelişti 
ren, hayata en iyi 
şekilde hazırlanan, 
vizyonu açık bir 

gençliğe ihtiyacımız 
var” diye konuştu.
Uluslararası 
kardeşliğin değerine 
de değinen Aktaş, 
Moldova’dan gelen 
gençlerin Bursa ve 
Türkiye’yi ülkelerin 
de en iyi şekilde 
tanıtacağını ifade

etti.
Türkçe konuşan 
öğrenciler de 
Bursa’yı çok 
beğendiklerini ifade 
ederek, ülkelerine 
özgü hediyeleri 
Başkan Aktaş’a 
takdim etti.
Aktaş, ziyaretin 
sonunda günün 
anısına fotoğraf 
çektirdiği 
öğrencilere 
Bursa ve Büyük 
şehir Belediyesi 
anısına hediyeler 
verdi.
Süleyman Demirel 
Türk Moldova Lisesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Yurt Dışı Eğitim ve 
Öğretim Dairesi’ne 
bağlı olarak 1999 
yılından beri Kongaz 
şehrinde eğitim 
veriyor.

tHMTIkUlinnliadSl

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Deniz ve Liman 
İşletmeciliği 
Programı öğrencileri 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu tarafın 
dan düzenlenen 
teknik gezi ile YIL- 
PORT HOLDİNG 
Gempot Limanını 
ziyaret ettiler. 
Gemport Limanı 
Operasyon 
Departmanından

Onur Aslan, Yeşim 
Hanım ve İnsan 
Kaynakları 
Departamnından 
Gamze Kuş’un eşlik 
ettiği teknik gezide 
öğrencilere;
YILPORT Holding 
Grubunun sahip 
olduğu dünyadaki 
limanlar, kullandık 
lan sistemler, 
liman kapasiteleri 
hakkında bilgi 
aktarıldıktan sonra 
liman içinde rıhtım, 

saha vb. alanlar 
gezdirildi. 
Limanların alt 
yapıları, elleçledik- 
leri 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 
aktarıldı.

Hafta sonunda 
güneşli havayı fırsat 
bilen vatandaşlar, 
Mudanya sahiline 
akın etti. Mudanya 
sahil bandındaki 
yoğun kalabalık 
yüzünden 
yürümekte zorla 
nan vatandaşlar, 
çay bahçeleri ve 
çocuk parkında 
eğlendiler.

BursalIlar, hafta 
sonunu tatilini Mu
danya'da geçirdi. 
Binlerce vatandaş, 
hafta sonu güneşli 
havayı görünce 
Mudanya sahil 
bulvarında soluğu 
aldı. Aileleriyle bir
likte Mudanya'ya 
gelen BursalIlar, 
güneşli havada 
sahilin tadını 

çıkardı. Sahil 
bulvarında yürüyüş 
yaparak gününü 
geçirenlerin yanı 
sıra oltasını kapan 
balık tutmaya çalıştı. 
Çay bahçeleri ve 
çocuk oyun alanları 
dışında banklarda 
güneşlenen 
BursalIlar, balıkçı 
tezgahlarını da 
doldurdu.
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Bwsa'faiii«nHracılarl(Jllintfinmiıin2lh8'avaifllmısıoıisW
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat 
Albayrak'ın mo
bilyada KDV'nin 
yüzde 8 indirildiğini 
açıklaması, sektörde 
sevinçle karşılandı. 
Mobilya Dernekleri 
Federasyonu Başka 
m Ahmet Güleç, 
KDVdeki indirimin 
2019 yılının tama 
mına yayılmasını 
istedi.
Mobilya Dernekleri 
Federasyonu 
Başkanı Ahmet 
Güleç, mobilyada 
KDVde yapılan 
yüzde 8'lik indirimi

değerlendirdi.
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Al- 
bayrak'a teşekkür

eden Güleç, "Çok 
mutlu olduk. 
İhtiyacımız olan bir 
dönemde

bakanımıza çok 
teşekkür ediyoruz. 
Her dönemde 
imdada yetiştiler.

Türkiye'nin dinamik
lerini biliyorlar.
2018 yılının son iki 
ayında önemli bir 
katkı sağlayacak. 
İşten çıkarmanın 
olduğu bir döneme 
geldi, böylelikle 
inşallah kimse 
işten çıkmayacak. 
İki ay çok az bir 
süre. Bu indirim, 
2019 yılının 
tamamına yayılır 
sa 2023 hedefle 
rimizin önü 
açılmış olur" dedi. 
Mobilya sektö 
rünün Türkiye'de 
19 sektörün lokomo

tifi olduğunu 
söyleyen Güleç, 
"Mobilya sektörün
deki olumlu 
gelişme, diğer sek
törleri etkiliyor. 
Bu sene inşallah 
Türkiye olarak, 
mobilya ihracatımız 
3 milyar dolan 
aşacak. 16 yıllık is
tikrarla, dünyada 
mobilya ihraca 
tında 12'nci sıraya 
yükselmiştik. 
Bu indirim 2019 
yılında da devam 
ederse, sıralamada 
ilk 10'a gireriz" 
dedi.

Is arayanlar Batsa Işımam BaluşmasHıa akın etti
İş arayanlarla 
işverenleri aynı 
çatı altında 
buluşturan Bursa 
İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Buluşması 
Merinos AKKM'de 
başladı. BursalIların 
ilgi gösterdiği fuara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş da katıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi (BKK), 
Bursa Çalışma ve İş 
Kurumu (İŞKUR) 
tarafından düzenle
nen Bursa insan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması, bu 
yıl da iş arayanlarla 
işverenleri bir araya 
getiriyor. İnsan 
kaynaklan ve istih
dam alanında 
Türkiye'nin en 
kapsamlı

organizasyonlarında 
n biri olan fuara *10 
holding ve 20 
şirketler grubunun 
da yer aldığı' toplam 
191 firma 200 stantla 
katılıyor. Ziyaretçi
lerin firmalarla iş 
görüşmeleri 
yapmalarına imkan 
sunan organiza
syonda aynı za
manda Hakan 
Mengüç, Şermin 
Yaşar ve Ahmet Şerif 
Izgören'in katılımları 
ile 3 konferans ve 
rilecek. Ayrıca kişi 
sel gelişime katkısı 
olması amacıyla 
sertifikalı 30 seminer 
düzenlenecek. Zi
yaretçilerin fuar 
alanına, konfer
anslara ve sertifikalı 
seminerlere ücretsiz 
olarak girebileceği 
dev organizasyonun

açılışı, Merinos 
AKKM'de yapıldı. 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel 
Müdürü Cafer 
Uzunkaya, Bursa 
Vali Yardımcısı 
Abidin Ünsal, Bursa 
Çalışma ve İş Ku
rumu İl Müdürü 
Feyzullah Eren 
Türkmen ile Bursa

Kent Konseyi 
Başkanvekili Şuayip 
Toprak'ın da yer 
aldığı açılışta 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, vasıflı 
insan gücünün 
önemine dikkat 
çekti. Başkan Aktaş, 
insan gücünün 
en iyi şekilde

değerlendirilmesi, 
belirli eğitim ve 
tecrübe süreç
lerinden sonra doğru 
yönlendirmelerle 
en yüksek verimin 
alınmasıyla 
kalkınmanın da 
hızlanacağını kay
detti. Bu noktada 
potansiyel iş gücünü 
oluşturacak kişilerle 

iş dünyası ara 
sında yakın ilişkiler 
kurulmasının çok 
önemli olduğunu 
ifade eden Başkan 
Aktaş, "Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
destekleriyle 
gerçekleştirilen 
Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması tam 
da bu amaca hizmet 
için yapılıyor" dedi. 
Bursa'nın önde 
gelen firmaları ile iş 
arayan veya kariyer 
gelişimini hedefle 
yen vatandaşların 
etkinlik sayesinde 
bir araya geleceğini 
vurgulayan Alinur 
Aktaş, "Firmalar, 
açacakları stantlar 
ve seminer 
programlarıyla 
işgücüyle 
buluşacak” dedi

Kiralık
130 TONLUK ZEYTİN 

HAVUZLU MAĞAZAHC 
14011123+1

UUĞALGAZU DAİRE 
SAHİBİNDEN KİRALIKTİR 
05362238262 |

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE 
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Türkiye'nin İhracatta öne çıktığı veriler hazırland ı
"Discover the 
Povver" sloganıyla 
oluşturulan 
veriler, Türkiye'yi 
uluslararası are
nada tanıtmaya 
devam ediyor. 
Tvvitter'da yer alan, 
gönüllü ihracat 
elçileri tarafından 
TİM'in Discover the

Potential 
kampanyasına 
destek olmak için 
açılan @TurkeyDT- 
Power hesabı, 
"Discover the 

Povver" (Gücü 
Keşfet) sloganı 
altında Türkiye 
ile ilgili tanıtım 
çalışmalarına yeni

lerini ekledi. 
Paylaşılan görsel 
lerde Türkiye'nin 
uluslararası are
nadaki sebze ve 
meyve ihracatından, 
sağlık turizmi ve 
askeri ihracatına 
kadar birçok öne 
çıkan veriye ait 
çalışma hazırlandı.

Faize 9 ayda 100 milyar lira öfleıliler
Bankaların mevdu
ata ödediği faiz 
tutarı eylül sonunda 
2017'nin aynı döne
minde göre yüzde 48 
artarak 98 milyar 
678 milyon liraya 
yükseldi. Bu yılın 9 
ayında bankacılık 
sektörü kullandırdığı 
kredilerden 204 
milyar lira faiz geliri 
elde etti. Sektör 4,1 
milyar lira ile net 
karda en yüksek 
eylül ayı rakamına 
ulaştı.
Bankacılık sektörü 
eylül sonu itibarıyla 
mevduata 98 milyar 
678 milyon liralık 
faiz öderken, 
kullandırdığı kredil
erden de 203 milyar 
632 milyon lira faiz 
geliri elde etti. 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
verilerinden der
lenen bilgilere göre, 
bankacılık sek
törünün dönem net 
karı eylül sonu

itibarıyla 42 milyar 
175 milyon lira 
seviyesinde 
gerçekleşti. Bu 
rakam geçen 
yılın 9 ayında 37 
milyar 180 milyon 
lira düzeyinde 
bulunuyordu. 
Sektörün net kar 
bir yıllık süreçte 
yüzde 13,4 artış 
göstermiş oldu. 
Bankalar 4 milyar 
129 milyon liralık 
net karla en yüksek 

eylül ayı rakamını 
elde etti. Geçen yılın 
eylül ayında 3 milyar 
900 milyon lira net 
kar elde eden sektör, 
karını yüzde 5,9 
artırdı.
Bankalar mevduata 
98,7 milyar ödedi 
Sektörünün toplam 
faiz gideri, bu yılın 9 
ayında 2017'nin aynı 
dönemine göre 
yüzde 55,2 artarak 
148 milyar 121 mi
lyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde 
bankaların mevduata 
verdiği faiz tutarı 
yüzde 48 artışla 98 
milyar 678 milyon 
liraya ulaştı. Bu 
rakam 2017'nin eylül 
sonunda 66 milyar 
691 milyon lira 
düzeyinde bulu 
nuyordu.
Bankalar geçen bir 
yıllık dönemde mev
duata 31 milyar 987 
milyon lira daha 
fazla faiz ödediğini 

ortaya koydu, öte 
yandan sektörün 
toplam faiz gider
lerinin yüzde 66,6'sı 
mevduata verilen 
faizlerden oluştu. 
Bankalar kredilerden 
203,6 milyar liralık 
faiz geliri sağladı 
Bankaların elde 
ettiği toplam faiz 
geliri eylülde so
nunda 2017'nin aynı 
dönemine göre 
yüzde 44 artarak 
177 milyar 635 
milyon liradan, 255 
milyar 766 milyar 

liraya yükseldi. 
Söz konusu gelirlere 
en büyük katkı 
kredilerden alınan 
faizlerden geldi. 
Böylece bankalar 
yılın ocak-eylül 
döneminde 
kredilerden 203 
milyar 632 milyon 
lira faiz geliri 
sağladı.
Söz konusu gelirin 
41 milyar 636 milyon 
lirası tüketici kredi
lerinden, 7 milyar

754 milyon lirası 
kredi kartlarından, 
27 milyar 165 milyon 
lirası taksitli ticari 
kredilerden ve 127 
milyar 78 milyon 
lirası diğer krediler
den alınan faizlerden 
oluştu. Net faiz geliri 
110 milyar 
liraya dayandı 
Bankacılık sek
törünün eylül 
sonunda faiz 
giderlerinin faiz 
gelirinin altında 
kalması ile net faiz 
geliri 107 milyar 
645 milyon lira 
düzeyinde 
gerçekleşti. 
Sektörün net faiz 
gelirleri geçen yılın 
eylül sonunda 82 
milyar 178 milyon 
lira seviyesinde 
gerçekleşmişti. Bu 
da 2018'in eylül so
nunda, geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla net faiz gelir
lerinde yüzde 31'lik 
artış elde edildiğini 
ortaya koydu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

51310 55
513 18 79

Telefon Anza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

Gar. Kom. 513 12 05 513 11 74 VAPUR- FERİBOTKAYMAKAMLIK 513 13 53
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

C.Savcı Yrd.
Emniyet MQd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sid. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 26154 00
Pemukkale 
DENİZ UÇ Adi

• 13 OO 20
513 SS *13

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

Pegasus Akml» Seyahat 
METRO
Aydın Turtan
SOzer Turtan
Kanberofilu-Esada*
Anıtur 
Kamil Koç _______

513 12 13
•13 20 77

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

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

DAĞITICILAR________

312 O1 33

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37 

' 513 75 58HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66 Mogaz
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast

517 34 00
513 23 20 RELEDİYE Ergaz 

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Saö.Ocafiı 
Tomokay Tomografi
Acıbadem

513 10 05
513 65 20
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 BOtanlor Likitgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 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

AKçagaz 
Totalgaz

514 7U
514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Baysa Petrol

•13 1O 7S 
013 30 33

013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6212 
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

Matbaacı 11 k-Yay inci lı k-Reklam cı lı k Tesisi 
istiklal Câcf Bora Sök. No:5/A GEMİIK 

(Dini bayram Günleri ye Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
YOL 

ARKADAŞIM 2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
ÇAKALLARLA 

DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30
CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

Vefat ve Teşekkür
Ailemizin yeri doldurulamaz büyüğü 

Hacı

İMAM ASLAN
30 Ekim 2018 tarihinde vefat etmiştir.

Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayarak 
acımızı paylaşan, telefonla arayarak başsağlığı dileyen, 

çelenk gönderen, cenaze törenimize katılan, taziyelerini bildiren 
tüm aile yakınlarımıza dost ve arkadaşlarımıza 

teşekkür eder, Merhuma Allah’tan rahmet dileriz.

ASLAN AİLESİ adına M.ÇETİN ASLAN 1ı
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Eski Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler, Saadet Partisi’nin 
Gönül Kahvesi’nde düzenlediği 
söyleşide Gemliklilerle buluştur 
\du.Haberi sayfa 2’de

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6 Kasım 2018 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Yaralanan Mustafa D. Hükümet Konağındaki polisleri sığınarak canını kurtardı...

fiiipe gündüz silahla adam yaraladılar
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İmza Günü
Pazar günü, pastırma sıcaklarının en 

güzelinin yaşandığı bir saatte, Manastır 
da bulunan ‘Gönül Kahvehanesinde 
eski CHPH Belediye Başkanı Fatih" 
Mehmet Güler, Saadet Partililerin düzen 
lediği söyleşi ve imza gününde vatan 
daşlarla biraraya geldi.

Uzun uzun yazmaya gerek yok.
2009 yerel seçimlerinde halkın oyuyla 

göreve gelen Fatih Mehmet Güler, beledi 
yede yaşanan yolsuzluk nedeniyle değil, 
bir fetöcüler çetesi komplosu ile görevin 
den uzaklaştırıldı. Devamı sayfa 4’de

İbrahim Akıt 
Caddesi Gürle 
Otel girişi önlerinde 
dün saat 14.30 
sıralarında meydana 
gelen olayda, Şaban 
A. adlı kişi elinde 
silah ile Mustafa. 
D’yi kovalayarak 
bacaklarından 
vurdu ve kaçtı. 
Tabancadan 
çıkan kurşunlar 
bu arada Gazhane 
Caddesi köprü 
başında park 
halindeki bir aracın 
kaportasına ve 
Şirin Plazanın giriş 
kapı sındaki duvara 
isabet etti. Silah 
seslerini duyan 
esnaf ve yolda 
yürüyenler bir

anda korkulu 
anlar yaşadılar. 
Olay yerine çok 
sayıda polis gön
derilirken, incele 
me ekipleri ise

yaptıkları 
tesbitte 5 kurşun 
çekirdeği buldu. 
Yaralı Mustafa D işe 
Hükümet Konağın 
daki polisler tarafın 

dan çağrılan ambu
lansla hastaneye 
gönderilirken, 
Şaban A. ise yaka 
lanarak sorguya 
alındı. Haberi 2’de

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN
/^L GÜVENİLİR ADRESİ
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y SiGORTaCILIK
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•Şube : Dr, Ziya Kaya Mah. Sağlık Sok. No: 10IB GEMLİK
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Saadet Partisi’nın konuğu olan eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler kitaplarını imzaladı

Yerel seçimler ne
deniyle eski Beledi 
ye Başkanlarını zi
yaret eden Saadet 
Partisi yöneticileri, 
görevi sırasında 
belediyede yolsuz 
luk yapıldığı gerek 
çesıyle içişleri 
Bakanlığı’nca göre 
vinden alınan eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i 
bu kez imza günü 
için Gönül Kahve 
si’nde Gemliklilerle 
imza gününde 
buluşturdu. Pazar 4 
günü saat 16.oo da 
yapılan imza günü ve 
söyleşide konuşan 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, bir 
dönem Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
yapan Fatih Mehmet 
Güler’in görevinden 
alınarak bir daha 
görevine iade edilme 
diğini, hakkında 
açılan birçok dava 
dan beraat ettiğini, 
devam eden dava 
lan da olduğunu be
lirterek, aynı dönem 
de birçok kamu 
görevlisinin de buna 
benzer hukuksuzluk 
ve adaletsizlik ile 
karşı karşıya kaldık 
larını, bunun ise 
zulum olduğunu 
belirterek, siyasi 
parti olarak Kendi

sine ‘geçmiş olsun’ 
dedi. Söyleşide 
.konuşan Güler, 2009 
yerel «seçimlere 
CHP’den aday 
olduğunu ve seçile 
rek göreve başlama 
sından bir buçuk yıl 
sonra hakkında ku
rulan kumpas ile 
görevden alındığını 
belirterek, yaşanan 
süreci en ince ayrın 
tılarına kadar izleyen 
lere anlattı.
Güler, görevden 
alınmasından sonra 
uzun bir süre hukuk 
mücadelesi başlattı 
ğım, başından geçen 
leri bir kitap haline 
getirerek anlattığını 
ve anlatmaya devam 
ettiğim söyledi.
Güler, ilk kez bir 
siyasi partinin ken
disiyle söyleşi düzen 
meşinden mutluluk 
duyduğunu belir
tirken, “CHP’den 
seçilmiş olmama 
rağmen benim ile 

böyle bir söyleşi 
yapmadılar. Ben yine 
de doğru bildiklerimi 
söyleme ye devam 
edeceğim. ” dedi. 
“Başından geçen 
hukuksuzluk ve 
adaletsizlikler ne
deniyle partimden 
gerekli desteği 
göremedim ” diyen 
Fatih Mehmet Güler, 
“Vatandaşlar CHP 
nin bu konudaki 
suskunluğu karşısın 
da birşeyler yapmış 
tırki bunlar başkanı 
desteklemiyorlar 
diye düşünebilirler. 
Aradan 5 yıl geçti. 
Mahkemeler benim 
göreve iademe karar 
verdi. Ancak, karar 
verildiğinde benim 
hizmet sürem sona 
ermişti. Mahkemele 
re başka kararlar da 
verdi. Yerimi hukuk
suz olarak işgal eden 
başkanvekili 3 yıl 
koltukta haksız otur
tuldu. Halkın seçtiği 

belediye başkanı kirli 
oyunlarla yapılan 
darbe ile makamın 
dan uzaklaştırılmış 
tı. Sandıkla gelen 
Fatih Mehmet Güler 
darbe ve organizas 
yon ile götürdüler. 
Bir süre sonra bu 
kez Fetöcü darbe 
girişimi yapıldı. 
Bu darbe girişimi so
nunda beni sorgu
layan ve tutuklatmak 
isteyen Savcı Serdar 
Noyan, O’nu bu gö 

-reve getiren başsav 
4c/ Zekeriye Bayezıt,
Bursa Başsavcısı 
Nurettin Canata, 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput Fetöden 
tutuklandı. Beni 
göreve iade etme 
yen sorgulayan 
müfettişler, fetöden 
tutuklandı.’’ dedi. 
Güler, Fetocülerin 
darbe girişimde 
bulundan paralel 
yapılanmadan ilk kez 
kendisinin söz 
ettiğini, 2 ayda bir 
görevi iade edilmesi 
gereKıığı naıae îd 
kez görevden bu 
çete tarafından uzak 
laştırıldığım belirte 
rek, şöyle konuştu: 
“Peki Fetö beni 
görevden indirdikten 
sonra kendinden ol
mayan birini o 

makama aday yapar 
mı? O koltuğa otur
tur mu? Hiç tutuklan 
mamış, hiç ceza 
almamış bir beledi 
ye başkanı birçok 
mahkemelerde be
raat etmiş belediye 
başkanı Türkiye de 
ilktir. Bir benzeri 
yoktur.” dedi.
Güler, Bodrum 
Belediye Başkanının 
101 gün tutuklu kal 
diktan sonra göre 
vine iade edildiğini, 
Güneydoğuda birçok 
örgüt suçundan 
hapis yatan belediye 
balkanlarının ceza
evinden çıktıktan 
sonra göreve iade 
edilmesine karşın 
kendisinin iade 
edilmediğini söyledi. 
“Ben göreve iade 
edilmezken, iade 
edilmem hakkında 
mahkeme kararlan 
olmasına karşın bir 
başkası hukuka, 
aykırı olarak koltuk 
ta oturtuldu.
Bunun örneği dünya 
da yok. Fetö kendin
den olmayan biri için 
acfamı tutar mı ? 
Elimde yazdığım ki
taptan sonra yeni 
belgeler çoğaldı. 
Yeni bir kitap yazıyo 
rum. Bu kitabı yerel 
seçimler önceki 
Refik Yılmaz aday 
olursa bastıraca 

ğım” dedi. 
Yılmaz’ın yurt dışına 
«inde bir kilise 

efterine yazdığı 
yazıyı ve Fetöcü 
olduğu bilinen bir 
derneğe, imar 
planlarında eğitim 
alanı olan Umurbey 
de arsa verdiğini, bu 
arsaya fetöcü Yüce 
Bilgili okullarının 
özel eğitim alanına 
?çevirmek istedik- 
erini, kolej yapaca 
ğım ancak, mecliste 
CHP ve MHP’lilerin 
oylarıyla önerinin < 
geçirilmediğini, 
çocuklarını fetöcü- 
lerin Fatih Kolejinde 
okuttuğunu, ancak 
bu kişi hakkında 
fetöcülükten bir şey 
yapılmadığını 
hatırlattı. Bir tek 
fetöcü siyasetçinin 
ortaya çıkarılma 
dığını söyledi. 
Güler, “Kitabımı 
CHP Iilerle birlikte 
anlat mış olsaydık, 
seçim önceki 
CHP’ avantajlı 
olacaktı. İl ve 
ilçe yöneticilerine 
kırgınlığım var. 
Partiye kızgınlığım 
yok” dedi. 
Güler, soru ve ce
vaplardan sonra 
kitabını imzaladı. 
İmza günü ve 
söyleşiye büyük 
ilgi oldu.

Yaralanan Mustafa D. Hükümet Konağındaki polisleri sığınarak canını kurtardı...

Cüpe gündüz silahla adam yaraladılar

Dün saat 14.30 
sıralarında ilçemiz 
merkezinde silahlar 
yine konuştu. 
Yüzlerce kişinin 
gözleri önünde 
Şaban A. adlı kişi 
elinde silah ile 
Mustafa. D’yi ko
valayarak bacakla 
rından vurdu ve 
kaçtı. 
Olay, İbrahim Akıt 
Caddesi Gürle Otel 
girişi önlerinde

meydana geldi. 
Görgü tanıklarının 
ifadesine göre, 
Şaban A. ile 
Mustafa D. belirtilen 
alanda karşılaştılar. 
Aralarında çıkan 
tartışma sonucu 
yanında getirdiği 
silahını çeken 
Şaban A. Mustafa 
D.’ye ateş 
etmeye başladı. 
Bacağından 
yaralanan Mustafa

D. deniz yönüne 
doğru kaçmaya 
başladı. 
Tabancadan çıkan 
kurşunlar bu arada 
Gazhane Caddesi 
köprü başında park 
halindeki bir aracın 
kaportasına ve Şirin 
Plazanın giriş kapı 
sındakl duvara isa
bet etti. Bu arada 
silahlı kişiden can 
havliyle kaçan Zehir 
lakablı Mustafa D.

Hükümet Konağına 
girerek polise sığına 
rak canını kurtardı. 
Eli silahlı zanlı 
Şaban A. ise Gazha 
ne Caddesi üzerin 
den kaçarak 
kayboldu.
ESNAF KORKTU 
Silah seslerini 
duyan esnaf ve 
yolda yürüyenler bir 
anda ne olduğunu 
anlayamadılar. 
Film sahnelerini

aratmayacak olayla 
rı görenler korkulu 
anlar yaşadılar. 
Silah seslerini 
duyanlar polise 
haber verince olay 
yerini çok sayıda 
polis geldi. 
Polis çevredeki 
işyerlerinin kamera 
larına el koyarak 
kopyaladı. Olay yeri 
inceleme ekipleri 
İse yaptıkları tes- 
bltte 5 kurşun

çekirdeği buldu. 
Bu arada yaralı 
Mustafa D ise 
Hükümet Konağın 
daki polisler tarafın 
dan çağrılan ambu
lans ile Devlet Has- 
tanesi’ne Mustafa D 
yi yaralayan Şaban 
A. ise polis tarafın 
dan kısa sürede 
yakalanarak sorgu 
ya alındı. Olayla il
gili soruşturma 
başlatılMI
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Bursa'da tacat içki operasiionn! Bursa'da
Bursa'da polisin 
düzenlediği ope 
rasyonda 115 şişe 
gümrük kaçağı içki 
ele geçirildi. 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Mü
cadele Şube Müdür 
lüğü ekipleri, Edir 
ne'den Bursa'ya 
gümrük kaçağı içki
lerin olduğu bir ara 
cm geldiği istihbara 
tını alarak harekete 
geçti. Gece saatle 
rinde yapılan ope 
rasyonda toplamda 
115 adet gümrülT 
kaçağı içki ele 
geçirildi.

W®IIRjis

can nazarı!

Bursa'da bir 
alışveriş merkezi 
otoparkında tarihi 
eser niteliğinde 
kitap ele geçirildi 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
"tarihi eser" 
niteliğinde bir 
kitabın bir alışveriş 
merkezi otopar 
kında satılacağı 
bilgisinin alınması 
üzerine harekete 
geçti. Olay yerine

Bursa Atatürk Caddesi'nde seyreden araca 
aynı yönde seyreden başka bir otomobil 
çarptı. Olay, Osmangazi İlçesi Atatürk Cad
desi üzerinde meydana geldi. Edinilen bil
giye göre Neslihan A. kontrolündeki 16 J 
7328 plakalı otomobile, aynı yönde seyre
den ve alkollü olduğu iddia edilen Barış T. 
(36) kontrolündeki 16 LTF 33 plakalı otomo
bil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan Nes
lihan A. kontrolündeki otomobil, yol 
kenarında bulunan otobüs durağına daldı. 
Kazada durakta bulunan İlayda T.(3), Za
hide Kasap ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs 
yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi 
üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri Zahide Kasap'ı sıkıştığı oto
büs durağından kurtardı.Olay yerinde 
yapılan ilk müdahalelerin ardından 
yaralılar, çevrede bulunan çeşitli has
tanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık duru
munun iyi olduğu öğrenilirken alkollü 
olduğu iddia edilen Barış T. polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.

İntikal eden ekipler, < tarih, eser olduğu 
bir araç içerisinde değerlen dirilen kitaba el koyarak 

araç içerisin de bu-
lurian 3 şahısı 
gözaltına aldı.

Bursa’da feci Kaza:
II II II

1 ölü 2 yaralı

Bursa merkezli 10. 
ilde, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
"askeri mahrem 
yapılanmasına 
yönelik operasyon 
da gözaltı sayısı 
27'ye yükseldi.
İl Emniyet Müdürlü 
ğü Terörle Mücadele 
(TEM) Şubesi ekip
leri, aralarında 
"mahrem imamla 
muvazzaf teğmenle 
rin de bulunduğu 8 
kişiyi daha gözaltına 
aldı. Böylece gözaltı 
sayısı 27'ye yük
seldi. Şüpheliler 
emniyet müdürlü 
ğüne getirildi.
TEM Şubesi ekipleri, 
TSK'ya sızan ya da 
örgüt tarafından 
sızdırılan 
şüphelilerin deşifre

edilmesine yönelik 
operasyonlarda 
daha önce gözaltına 
alınan ve etkin 
pişmanlıktan 
faydalananların 
ifadelerinden 
hareketle 30 örgüt 
üyesinin ismine 
ulaşmıştı.

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
aralarında 14 
mahrem imam ve 4 
muvazzaf teğmenin 
de bulunduğu 
şüpheliler hakkında 
çıkarılan yakalama 
kararının ardından 
polis ekipleri, 2

Kasım Cuma günü 
Bursa, İstanbul, 
Ankara, İğdır, 
Şırnak, Hatay, 
Trabzon, Çorum, 
Van ve Kocaeli'deki 
adreslere eş 
zamanlı operasyon 
düzenlemiş,19 kişi 
gözaltına alınmıştı.

İnegöl'de bir otomobilin kırmızı ışıkta duran 
motosiklete çarpması sonucunda 1 kişi 
öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü 
kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis 
yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan 
Yeniceköy Köprüsü'nde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, henüz ismi 
öğrenilemeyen 16 ABA 294 plakalı otomo
bil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen Doğan 
Balcı, Mevlud Kılbaş ve Ferit Ulucan'ın üze 
rinde bulunduğu motosiklete süratli bir 
şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle moto
siklette bulunan 3 kişi metrelerce araçla 
birlikte sürüklendi. Daha sonra sürücünün 
durmasıyla gençler yere düştü. 3 gençten 
ikisi ağır yaralanırken 1 kişi ise hafif şekilde 
yaralandı.
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Güne Bakış HtlniMııiirtıaintfV

Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

İmza Günü...
Fatih Mehmet Güler, soruşturmanın se

lameti açısından görevden alındı ama 2 ay 
da bir iadesi gerekirken, hiç tutuklanma 
dığı halde, birgün bile cezaevine girmediği 
halde görevine 18 kez iade edilmedi.

5 yıllığına seçildiği belediye görevini 1.5 
yıl kadar yapabildi. Yerine kirli oyunlarla 
bir başkanvekili seçildi.

O’nu görevinden uzaklaştıranlar, yapılan 
başkanvekilliği seçimlerinde kendini satıh 
ğa çıkarmış kişilere makam ve maaş vere 
rek yapılan seçimlerde koltuk sahibi oldu-* 
lar.

Güler hakkında bu kişelerce yapılan şika 
yetler sonucu birçok dava açıldı, çoğu 
sonuçlandı, ana dava devam ediyor.
Aradan 7yıl geçti dava bitmedi.

Ama, Gülerin başlattığı hukuk süreci 
sonuçlandığında yargı göreve iadesine 
karar verdiğinde iş işten geçmişti.

Çünkü o’nun seçimle sınırlı olan başkan 
lık süresi sonunda karar çıkarıldı.

Başkan vekilliği koltuğuna oturan kişinin 
ise hukuksuz olarak koltukta oturduğunu, 
yine yargı karar verdi.

Gülerin görevden uzaklaştırılması konu 
sunda iadesi için çalmadığı kapı kalmadı.

Ankara ya gitti, bisikletle Başkente Adalet 
için pedal çevirdi.

Davalar açtı.
Yıllar süren bu mücadelesini "Başkan 

Düşürüldü" adlı bir kitapta topladı.
Yargıda kendini bir çok konuda akladı. 

Alamadığı maaşlarını ve açtığı tazminatları 
sonucu geri aldı.

Devletten paralarını aldı.
Şimdi de yeni bir kitap yazdığını söylüyor.
Saadet Partisi’hin düzenlediği imza 

kampanyası dikkat çekici değil mi?
Fatih Güler, bu süreçte partisinin kendi

sine sahip çıkmadığını her ortamda dile ge
tirdi.

İmza günü öncesi yapılan söyleşide 
başından geçenleri anlatan eski başkan, 
görevden uzaklaştırılıp bir daha göreve 
iade edilmemesinin Türkiye de bir ilk 
olduğunu örnekleriyle anlatırken, uzak
laştırmanın bir fetöcü komplo olduğunun 
artık net olarak anlaşıldığını söyledi.

Bu komplo içinde yalnız savcılar, kay
makam ve valiler ile müfettişler mi var? 
Anladık onlar fetöcü çıktı ve tümü ceza
evinde. Cezalarını çekiyorlar.

Ama bunun siyasi ayağı nerede?
Güler konuşmasında bunları da anlattı.
Kendinden sonra koltuğuna oturan 

başkanvekili Refik Yılmaz’ın da bu kişilerle 
ve fetönün kendisine övgülerden söz etti. 
O kitabı ben şimdiden merak ediyorum.

Yaşananlar kitaba sığmaz tez yapılmalı.
Yeni kitabında topladığı yeni belgelerle 

yazdığını bunu Refik Yılmaz aday yapılırsa 
bastırıp dağıtacağını söyledi.

feriı 'kitabı merak ediyorum.
Bence bunlar bir tez olmalı.
Yolsuzluk diyenlerin döneminde Belediye 

den götürülen 970 milyon bir günde nasıl 
kasaya kondu? Gariban memur o parayı 
nerede buldu? Kimdi bu işin arkasındaki 
müteahhitler neden açıklanmıyor.

iktidarlığının boşal 
tıldığı ve başarısız 
lıkla sonuçlandığı 
Ak Parti'nin ülke 
mizi yönetemediği 
koşullarda bu kriz 
bu sorunları daha 
da derinleş tirecek. 
Ak Parti hükümeti 
ülkemizin hiç bir 
sorununu çözeme 
di. Kasım ayının 
ikinci yarısında çok 
ciddi iflaslar bek
leniyor." şeklinde 
konuştu.
"ANDIMIZ 
YASAKLANA 
MAYACAK" 
Vatan Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Meltem Ayvalı ise 
konuşmasında;
"Vatan Partisi ger 
çekleri görür, ona

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, 6 
başlıkta açıklanan 
vergi indirimlerinin 
iç piyasaya güven 
ve moral aşılaya 
cağını söyledi. 
Başkan Ağdemir; 
Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Al- 
bayrak tarafından 
inşaat, mobilya, 
otomotiv ve 
beyaz eşya, gibi 
lokomotif sektör
lerde açıklanan 
vergi indirimle 
rinin önemli bir 
ticari hareketlilik 
oluşturacağını 
ifade etti.
Yıl sonuna 
kadar gerçekleş 
tirilecek vergi in
dirim uygulama 
larıyla piyasalarda

ihtiyâç duyulan 
güven ve moralin 
yükseleceğini 
belirten Başkan 
Ağdemir, vatan 
daşın alım 
gücünün de 
artmasıyla 
birlikte ekono
mideki çarkların 
hızlanacağını 
vurguladı.
GTSO Yönetim

Kurulu Başkanı 
Ağdemir, "Sektör
lerimizin talep 
ve önerileri 
doğrultusunda 
vergi indirimle 
riyle iç piyasanın 
hareketlenmesine 
olanak sağlayan 
Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’a 
ve hükümetimize

teşekküllerimi 
sunuyorum. 
Altı başlıkta 
uygulanan vergi 
indirimlerinin sek
törlerimiz adına 
hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 
Türkiye alınan 
tedbirlerle emin 
adımlarla yoluna 
devam edecektir" 
dedi.

Vatan Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
Olağanüstü Kurulta 
yı'nda Çetin Çakır 
oğlu partinin yeni 
ilçe başkanı seçildi. 
Vatan Partisi Genel 
Başkan Yardımcı 
lan Meltem Ayvalı 
ve Yıldırım Koç'un 
da katılım sağladığı 
kongresi saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. 
"AK PARTİ i! 
HÜKÜMETİ 
YÖNETEMİYOR" 
Kurultayın açılış 
konuşmasını Vatan 
Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Yıldırım Koç yaptı. 
Koç konuşmasında 
Ak Parti'yi sert 
sözlerle eleştirdi: 
"Türkiye, tarihin en 
büyük krizi ile karşı 
karşıya. Daha önce 
bu ülke pek çok 
ekonomik kriz 
yaşadı, ancak bu 
kriz bunlardan çok 
daha derin ve etki
leri henüz yeni 
hissedilmeye başla 
nan bir kriz. Enflas 
yonla hissediliyor, 
işsizlikle hissedin 
yor ve Ak Parti'nin

göre meyzilenir ve 
Türkiye'nin rotasını 
çıkarır. O yüzden, 
bu sorumluluğu, bu 
görev bilincini, 
omuzlarımızda his
setmek zorundayız. 
Biz var olduğumuz 
sürece, Türkiye 
yeniden Atlantik 
rotasına giremeye
cek, Türkiye yeni 
den Amerika ile 
barışmayacak. Biz 
var olduğumuz süre 
ce açılım dosyaları 
yeniden açılamaya 
cak. Kimse tekrar 
HDP ile PKK ile 
Türkiye'yi masaya 
oturtamaz. Biz var 
olduğumuz sürece 
PKK ile FETÖ ile kol 
kola İktidar formül
leri başarılı olama

yacak. Biz var oldu
ğumuz sürece andı 
m ız yasaklana 
mayacak." dedi. 
İLÇE 
BAŞKANLIĞI NA 
ÇETİN ÇAKIROĞLU 
SEÇİLDİ
Vatan Partisi Gemlik 
ilçe Başkanı Çetin 
Çakıroğlu olurken, 
Çakıroğlu'nun yöne 
tim kurulu listesi ise 
şu şekilde: Hülya 
Kara, Birol Türker, 
Saadet Selvi, 
Salih Çakır, Seher 
Deliçay, Nazım 
Ertük, Halil öztürk, 
Ihsan Rauf Otabat- 
maz, Ramazan 
Koşum, Yılmaz 
Danacı, Burhan 
Yakutlu Serpil 
Türker.
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Gemlikspor basket
bol A Takımı 
büyük erkekler 
katagorisinde evinde 
oynadığı ilk maçını 
kazanarak taraftarına 
galibiyet hediye etti, 
fîk İki haftaryı de
plasmanda oynayan 
ve bir galibiyet bir 
mağlubiyet alan tem
silcimiz, üçüncü 
hafta da ilk kez 
seyircisi Önüne çıktı. 
Baştan sona büyük 
çekişme içerisinde 
geçen Karşılaşmaya 
Gemlikspor Mehmet 
ERSÖZ, Koray 
GÜNEŞ, Sinan ATA
LAR, Olcay OBUZ ve 
İbrahim TOKGÖZ 
beşiyle başladı, 
ilk periyotta sayı 
bulmakta zorlanan 
temsilcimiz kaptan 
İbrahim ile 11 sayı 
üretirken, rakibin 15 
sayısına engel 
olamayınca, periyot

11-15 Derinsporun 
üstünlüğü ile sona 
erdi. İkinci periyotta 
tarafların sert 
savunması 
karşısında skor 
bulmakta zorlanan 
ekipler devre arasına 
21-22 rakibin 
üstünlüğü ile girildi. 
Üçüncü periyotta 
hızlı hücumlar ile 
sayılar bulan temsil
cimiz skor avantajını 
yakaladı ve final 

periyoduna 40-37 
^önde girdi. Son 
periyotta tecrübe
siyle ayakta kalan 
taraf Gemlikspor 
oldu ve maçı 50-46 
kazanmasını bildi. 
Maçın en skorer ismi 
30 sayı ile kaptan 
İbrahim TOKGÖZ 
oldu. Gemlikspor 
Maç Kadrosu, 
İbrahim TOKGÖZ, 
Umut TOKGÖZ, 
Mehmet ERSÖZ,

Koray GÜNEŞ, 
Erhan AYAŞ, Olcay 
OBUZ, Barış YENER, 
Ali TAŞYILMAZ, 
Sinan ATALAR, 
Uğur YILMAZ Ömer 
ELMAS ve Enes

ŞEN.
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbrahim 
TOKGÖZ, "Üçüncü 
maçımızda İkinci 
galibiyeti almamız

sevindirici.
Altyapıdan yetişen 
oyuncularımızın 
ileride görev alacağı 
A Takımımız da 
önceliğimiz Gem
lik’tir. Yerel liglerde 

diğer şehirlerden 
oyuncu getirerek 
maçlara çıkarmanın 
Gemlik Gençliğine 
hiç bir katkısı yoktur. 
Ulusal liglerde 
transferler yapa
bilirsiniz ama yerel 
liglerde mutlaka 
Gemlik gençliği 
forma giymelidir.
6 katagoride 
oynayan bütün 
oyuncularımız 
Gemlik'lidir ve ilçe 
mizi en iyi şekilde 
temsiTediyoruz. 
Bütün oyuncularımı 
bu yorucu tempo 
içerisinde göster 
miş oldukları 
performanslarından 
dolayı tebrik ediyo
rum. Basketbolden 
daha Fazlası Gemlik
spor Basketbol 
Ailesi olarak her 
keşi sevgi ve 
saygıyla selamlı 
yorum” dedi.

M(P ue MHP ile aflaı adaylığı basuuralan başladı
2019 yılı Mart ayında 
yapılması beklenen 
yerel seçimler için 
AKP ve MHP 
örgütlerinde başvuru 
süreçleri başlatıldı. 
Adaylarını belirle 
yen siyasi partilerde 
seçim çalışmaları 
sürerken, adayları 
belli olmayan siyasi 
partilerdeki belirsiz
lik devam ediyor. 
Önceklgün, AKP 
Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan yaptığı 
açıkla mada yerel 
seçimler için 5 
Kasım 2018 günü 
aday adaylığı 
başvurularının 
başladığını bildirdi. 
AKP sözcüsü Ömer 
Çelik, yaptığı açıkla 
mada, bütün seçim 
çevrelerinde AKP 
adaylarının tespiti ve 
sıralamasında

Merkez Yoklaması 
usulü uygulanaca 
ğım, adaylık başvu 
rularının Belediye 
Başkanlıkları için 5 
Kasım 2018 ile 12 
Kasım 2018 tarihleri 
arasında, Belediye 
ve il Genel Meclisi 
Üyelikleri için 5 
Kasım 2018 ile 3 
Aralık 2018 tarihleri 
arasında alınacağını 
.söyledi. AKP sözcü 
sü Ömer Çelik, 
“Adaylık başvurula 
rında Büyükşehir ve 
İl Belediye Başkan 
Iıklan için Genel 
Merkeze veya Genel 
Merkeze iletilmek 
üzere İl Başkanlıkla 
rina, İlçe ve Belde 
Belediye Başkanlık 
lan için İl Başkanlık 
larına veya İl Başkan 
lıklarına iletilmek 
üzere İlçe Başkan 
lıklarına, İl Genel 
Meclisi ve Belediye

Meclisi 
için İlçe 
larına bizzat yazılı 
olarak yapılacaktır.
dedi.

MHP DE DURUM
Milliyetçi Hareket 
Partisinden yapılan 
açıklamada, Beledi 
ye Başkan Adaylığı 
ve Meclis Üyeliği ile 
ilgili sürecin başla 
dığı ifade edildi.
5 Mayıs ve 13 Kasım 
arasında başvuru 

ların parti binasına 
yapılacağını ifade 
eden MHP İlçe yöne
timi, başvuruların 
ardından sürecin 
hızlanacağını ve 
MHP'nin Gemlik'te 
seçimin favorisi 
olacağını iddia etti.

ÖZCANBAZ: 
ÖNCELİĞİMİZ 
ORTAK AKILDIR

Konu ile ilgili değer 
lendirme yapan MHP 

ilçe Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
"Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe
Teşkilatı, her yerel 
seçimde, oyunu kat
layarak Gemlik'in 
teveccühünü kazan 
mıştır. Bu yerel 
seçimde de, adayı 
mız ve yönetimimi
zle, Gemlik’te favori 
olacağız. Belediye 
Başkanlığını kazan 
mamızda, herhangi 
bir engel yok. Aday 

tanıtım törenimiz ve 
çahşmalanmız sonra 
sında da, tüm Gem
lik'in buna kanaat 
edeceğine inanıyo 
ruz. Gemlik'in 
sorunlanna, eksik
lerine ve öncelikleri 
ne hakim bir hareke
tiz. Beyannamemizi 
de buna göre hazırla 
yacağız. Bizim önceli 
ğimiz, her zaman 
ortak eklidir. Biz bir 
mahalleye hizmet ya
pacaksak, öncelikle 
mahallelinin fikirle 
rini alacağız. Adaylık 
süreci ile alakalı da, 
gelen talepler bizi 
süreci başlatmaya 
itti. Sürecin başla 
masınıri ardından, 
yol haritamızı belirle 
yeceğiz. Kararlan 
mızı vermeden önce, 
niyeti olan vatandaş 
/arımızı da değerlen 
dirmek istiyoruz" 
dedi.

ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02
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Bursa üreni, Türkiye kazandı!
Türk otomotiv sek
törünün ihracatı, 
ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 11 artarak 2,9 
milyar dolar oldu. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) verilerine göre, 
ekim ayında otomo
tiv endüstrisi bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 11 artışla 2,9 
milyar dolar ihracat 
gerçekleştirerek, 
aylık bazda 3,1 mil
yar dolarla rekor 
karılan mart ayından 
sonra en yüksek ik
inci rakama imza 
attı. Endüstrinin 
toplam ihracattan 
aldığı pay ise yüzde 
19 oldu.
Ürün grupları 
bazında bakıldığın 
da, otomotiv yan 
sanayi ihracatı 
ekimde yüzde 3 ar
tarak 939 milyon 
dolar, binek otomo
bil ihracatı yüzde 10 
yükselişle 1 milyar 
192 milyon dolar, 
eşya taşımaya mah

sus motorlu taşıtlar 
ihracatı yüzde 5 ar
tarak 471 milyon 
dolar ve otobüs- 
minibüs-midibüs 
ihracatı da yüzde 26 
yükselerek 178 mi
lyon dolar olarak 
gerçekleşti. 
Ülke bazında, en 
büyük pazar Alman 
ya'ya ihracat yüzde 2 
azalırken, ABD'ye 
yüzde 24, Polon 
ya'ya yüzde 15, 
Fas'a yüzde 40, 
Cezayir'e yüzde 122, 
Slovenya'ya ise 
yüzde 48 artış oldu. 
Önemli pazarlardan

Romanya'ya ihracat 
yüzde 12, Ispanya'ya 
yüzde 10, İran'a 
yüzde 74 düşüş 
yaşandı.
Binek otomobillerde 
en fazla ihracat 
yapılan ülke Fran 
sa'ya yüzde 4 azalış 
olurken, yine önemli 
pazarlardan Birleşik 
Krallık'a yüzde 33, 
Ispanya'ya yüzde 24, 
Polonya'ya yüzde 
50, Belçika'ya yüzde 
56, İsveç'e yüzde 41, 
Fas'a yüzde 64 ihra
cat artışı, Alman 
ya'ya yüzde 14, AB
D'ye de yüzde 53 

düşüş görüldü. 
Eşya taşımaya mah
sus motorlu 
taşıtlarda en fazla 
ihracat yapılan ülke 
Birleşik Krallık'a 
yüzde 22 artış 
gerçekleşirken, 
Slovenya'ya yüzde 
19, ABD'ye yüzde 89, 
Belçika'ya da yüzde 
39 artış,.buna 
karşılık İtalya ve 
Fransa'ya yüzde 
15'er ve Almanya'ya 
yüzde 18, Hollan
da'ya yüzde 19 ihra
cat düşüşü oldu. 
Otobüs-minibüs- 
midibüs ürün

grubunda ise en 
fazla ihracat yapılan 
ülke Almanya'ya 
yüzde 18 düşüş 
görülürken, bu ürün 
grubunda İtalya'ya 
yüzde 41, ABD'ye 
yüzde 85 artış, yine 
Romanya, Bulgaris
tan ve Çekya'ya da 
yüksek oranlı 
artışlar gerçekleşti. 
- Afrika ülkelerine 
yüzde 60 ihracat 
artışı yaşandı 
Ülke grubu bazında 
en büyük pazar 
Avrupa Birliğine 
ihracat, ekimde 
yüzde 13 artarak 2 
milyar 270 milyon 
dolar oldu. AB 
ülkeleri ihracattan 
yüzde 78 pay aldı. 
Alternatif pazarlar
dan Afrika ülkelerine 
yüzde 60 ihracat 
artışı yaşanırken, 
Ortadoğu ülkelerine 
ihracat yüzde 
41 geriledi.
Ülke bazında bakıl 
dığında en büyük 
pazar olan Alman 
ya'ya ekimde yüzde 
4 artışla 433 milyon 
dolar ihracat yapıldı.

İkinci büyük pazar 
İtalya'ya yüzde 3 
artışla 278 milyon 
dolar ihracat 
yapılırken, Fransa'ya 
ihracat ise yüzde 7 
azalışla 269 milyon 
dolar oldu. 
Açıklamada değer 
lendirmelerine yer 
verilen OİB Başkanı 
Baran Çelik, yılın 10 
ayını geride bırakan 
otomotiv endüstri 
sinde ihracatın 
yüzde 12,5 artışla 
26,3 milyar dolara 
ulaştığını belirtti. 
Çelik, Otomotiv sek
törünün ocak-ekim 
dönemi ihracat 
ortalaması 2,6 milyar 
dolar olduğunu 
kaydederek, "Ekim 
ayında binek otomo
biller ve otobüs- 
midibüs-minibüs 
ihracatı çift haneli 
artarken, çekiciler 
ihracatındaki yüksek 
oranlı artış da de 
vam etti. AB ülkele 
rine ihracat artışı 
yüzde 13 olurken, 
Afrika ülkelerine ise 
yüzde 60 arttı." 
ifadesini kullandı.

Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi
Bursa'da, jandarma 
ekipleri, trafikte 
kural ihlallerine 
yönelik helikopterli 
denetim gerçek 
leştirdi.
Alınan bilgiye göre, 
birçok noktada trafik 
uygulaması 
gerçekleştiren İl 
Jandarma Kçmutan 
lığı ekipleri, kural ih
lalleri nedeniyle 
meydana gelebile

cek kazaların önüne 
geçebilmek için he
likopterle havadan 
da denetim yaptı. 
Trafik yoğunluğunun 
yaşandığı Bursa- 
Yalova karayolunda 
kural ihlali yapan 
sürücüler, yer 
ekiplerine bildirildi. 
Söz konusu araçları 
durduran ekipler, 
22 sürücüye 
ceza kesti.

Kiralık
130 TONLUK ZEYTİN 
ınıunuMiOımge 

1401112 3+1
OOttALGAZLl DAİRE 

SAHİBİNDEN KİRALIKTIR 
0 5362238262

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE 

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE ŞAHİDİNDEN SATILIK 

0 535 37818 00

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

KRŞ(iD€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Zam şampiyonu çocuk kaftanı oldu
Tüketici fiyatları 
bazında ekimde en 
yüksek fiyat artışı 
yüzde 41,21 ile 
çocuk kabanında 
görüldü - Geçen ay 
fiyatı en fazla düşen 
ürünlerin başında 
ise yüzde 29,14 ile 
limon geldi.
Tüketici fiyatları 
bazında ekimde bir 
önceki aya göre en 
yüksek fiyat artışı 
yüzde 41,21 ile 
çocuk kabanında

oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, fiyat 
artışında çocuk 
kabanını, yüzde 
40,64 ile kadın 
kazağı, yüzde 40,16 
ile erkek montu 
izledi.
Ekimde fiyatı en çok 
artış gösteren diğer 
ürünler arasında 
yüzde 30,71 ile 
erkek botu, yüzde 
30,47 ile domates,

yüzde 21,26 ile 
kadın pardösüsü, 
yüzde 20,98 ile

çocuk spor kazağı, 
yüzde 19,20 ile etek, 
yüzde 19,18 ile kuru

üzüm, yüzde 18,96 
ile sabun yer aldı. 
EN ÇOK LİMON

UCUZLADI 
Geçen ay en fazla 
fiyat düşüşü ise 
yüzde 29,14 ile 
limonda gerçekleşti. 
Bunu yüzde 19,38 
ile salatalık, 
yüzde 14,01 ile 
muz, yüzde 12,43 ile 
uçak bileti ücreti, 
yüzde 5,90 ile 
havuç, yüzde 5,85 
ile mücevher, yüzde 
4,68 ile elma, yüzde 
4,39 ile otel ücreti 
izledi.

Vergi rekortmeni açıklandı!
Türkiye'nin gelir 
vergisi rekortmeni, 
2017 yılı için 53 
milyon 583 bin 488 
lira vergi tahakkuk 
ettirilen Şarık 
Tara oldu.
Türkiye'nin 2017 
yılı gelir vergisi 
rekortmenleri 
açıklandı. 
28 Haziran'da 
hayatını kaybeden 
Şarık Tara 53 
milyon 583 bin 
488 lira vergi 
tahakkuku ile 
Türkiye'nin gelir 
vergisi rekortmeni 
oldu.

RAHMİ KOÇ 
ÜÇÜNCÜ OLDU

Listede ikinci 
sıradakinin ismi 
açıklanmazken,

Rahmi Koç 45 mi oldu. Koç Holding REKORTMENİ
lyon 164 bin lirayla Yönetim Kurulu MERKEZ BANKASI
üçüncü sırada yer 
aldı. Dördüncü

Başkanı Ömer Koç 
21,9 milyon lirayla Kurumlar vergisi

sıradaki rekort listede 8. sırada rekortmeni ise 3
menin yine ismi yer aldı. milyar 91 milyon 367
açıklanmazken, 
Sinan Tara 29 milyon KURUMLAR

bin 707 lira vergi 
tahakkuk ettirilen,

269 binle beşinci VERGİSİ Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası 
(TCMB) oldu. Merkez 
Bankasını sırasıyla 
şu kurumlar takip 
etti:

-T.C. Ziraat Bankası - 
2.294.828.967,34 TL

-Türkiye Garanti 
Bankası-
2.081.589.217,14 TL

’-Akbank-
1.433.112.164,35 TL

-Türkiye iş Bankası - 
1.398.457.749,26 TL

-Yapı ve Kredi 
bankası - 
924.334.566,62 TL

-Türkiye Vakıflar 
Bankası -
799.684.743,09 TL

-Türkiye Halk 
Bankası - 
743.466.593,37 TL

-Botaş Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma - 
657.411.577,94 TL

-Türk 
Telekomünikasyon- 
595.841.686,92 TL

MÜKELLEFLERİN 
İLLERE göre 
DAĞILIMI
Türkiye geneli gelir 
vergisi mükelle
flerinden en fazla 
vergi tahakkuk eden 
ilk 100 mükellefin 
illere göre dağılımı;
İstanbul (87), Ankara 
(4), Gaziantep (4), 
Bursa (2), İzmir (1), 
Eskişehir (1) ve 
Burdur (1) olarak 
gerçekleşti.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom._____________513 12 06

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

_________ umsiM_________

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. HaaL 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 03
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem  280 44 44

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

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
IŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

DENİZ OTOBUsIT
Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (2,3) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5,3 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 813 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 70

513 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6213 

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)

IEI1İIIİIIIİİİİİ
VENÜS SİNEMASI

YOL 
ARKADAŞIM 2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇAKALLARLA 
DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
CADILAR 
BAYRAMI

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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OeMLl.K‘IWklİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ' |

YİĞİT İNŞAAT
-I 987

YAPI MALZeMGLGRİ 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

O

W:.

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

OjtJUTOlTZ T

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

' feffi CaS Sok No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
GemlikKKrfez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
matbaacilikvayincilik ^■»MCILII^Hfe>^0NVBTAMTIMHIZM^!±

http://www.yigitinsaatgemlik.com


YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
YENİ NESİL KOHTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

kavlak]
1 DOĞANIN HÂZİNESİ W 'I

GÜNLÜK 300 TON

MARMARA RÖI GFÇİ'NİN FN RİİVİİlA

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44Geinlik ABURSA 0224jF"^ J]
Şube 1: GEMLİK İSTİKLALCAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜŞube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ | Mmfc <1 jF

Gemlik Karfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
72018 Çarşamba ivw5V.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

40 Gemlilıli’D ses 
Tiirkhre'dellcıın 

llıcalı'nınkenuğuoltlıı 
Acun llıcah’nın sahibi olduğu 
Tv. 8’de yayınlanan "O Ses 
Türkiye" programının geçtiği 
miz haftaki konukları arasında 
40 Gemlikli vardı. Syf4’de

6.5 milyon liraya mal olan, dolgu ve meydan için törenle açılış yapıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Silahlar yine konuştu
Sevgili Gemlikliler.
Dün, ilçemizde yine silahlar ateşlene 

rek bir kişi vuruldu. ±
Gemlik’te her'silahın patlaması, 

sosyal medya ile genel medyada haber 
olarak yer alması, ilçenin imajında 
derin yara lar açılmasına neden oluyor.

Bir yandan bu imajı silelim derken, 
bakıyorsunuz hiç olmayacak bir ne
denle yine silaha sarılıyorlar.

Her kurşun aslında Gemlik’e sıkılmış 
oluyor. Önceki gün yine Gemlik’i vur
dular. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehlr Belediyesi ^Sahiller 
Daire Müdürlüğü tarafından yapılan ve hiz 
mete açılan Zeytin Dalı Meydan alanı 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tören 
de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, “Bursa’nın her şehri güzel 
ama Gemlik diğerlerin daha çok avanta
jlara sahip. Gemlik’te her alanda hizmet 
vermeye çalışı yoruz." dedi. Aktaş, Zeytin 
Dalı Meydam’nın iki aşamada 6.5 milyon 
liraya mal olduğunu söyledi. Haberi 2’de

Gemlikli genç 
fidana da 
öldürüldü

Adana’nın merkez 
Seyhan ilçesinde, 
alacak meselesi 
nedeniyle çıkan 
silahlı kavgada 
1 kişi öldü, 4 kişi 
yaralandı.
Gemlikli Mehmet 
Akif Yıldız çıkan 
çatışmada hayatını 
kaybetti.
İddiaya göre, 
Yeşiloba Mahalle- 
si’nde aralarında 
alacak meselesi 
yüzünden husumet 
bulunan iki grup 
arasında kavga 
çıktı.
Tabancaların da 
kullanıldığı kav
gada mermi 
isabet eden

Mehmet Akif Yıldız 
(26) olay yerinde 
hayatını kaybetti, 3 
kişide yaralandı. 
Olayda yaşamını 
yitiren Mehmet 
Akif Yıldız’ın 
demir doğrama 
işinde Adana da 
çalıştığı öğrenildi.

GEMLİK'TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİG0RT3CILIK

□ +90 532414 36 28
& +90'-224 512 22 39

t +902245122238
+90850 30422 39

TRAFİK SİGORTASI 
KASKO

EV VE İŞYERİ YANGIN ve
DEPREM SİGORTASI

* Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. istiklal Cd. No: 82IA GENLİK
İPKi HANVET

clinic

# Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/B GENLİK

® erdogansaglik@hotmail.com

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC ww.hanvetclinic.com

13 hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel:0S24 5135158 GEMLİK

ivw5V.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
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6.5 milyon liraya mal olan, dolgu ve meydan için törenle açılış yapıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
ve hizmete açılan 
Zeytin Dalı Meydan 
alanı düzenlenen 
törenle hizmete 
açıldı.
Dün saat 15.oo de 
yapılan törene Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gem
lik Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve Ve 
dat Büyükgölci 
gezli, mahalle muh 
tarlan, daire-müdür- 
leri ve vatandaşlar 
katıldı.
İstiklal Marşımızın 
söylenmesiyle 
başlayan törende 
Demirsubaşı 
Mahallesi Muhtarı 
Necmi Şanlı yaptığı 
konuşmada, Gem- 
lik’in güzelleşmesin 
de emeği geçen 
herkese 
teşekkür etti. 
Daha sonra söz 
alan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
denizinin havasın 
dan arka taraflarda 
oturanların bugüne 
kadar yararlanama 
dıklarını belirterek, 
"Kayıkhane sahilin
den buraya kadar 
geldiğimizde yolu 
kesiliyordu.
İnsanlar daracık bir 
kaldırımdan trafiğe 
karışarak diğer sahi 
le geçecekse bura 
dan devam etmek 

zorunda kalmakta 
dılar.” dedi.
Yeni proje ile her iki 
sahilin birbirine 
kavuştuğunu 
söyleyen Yılmaz, 
şöyle devam etti. 
“Yapım sürecinde 
işyerlerini boşaltan 
esnafımıza teşekkür 
ederim. Bursa da 
bir örneği olmayan 
modern, güzel bir 
imalata, onlarda 
elinin altına koymak 
suretiyle çay bahçe 
lerinin imalatını çok 
zor şartlarda 
gerçekleştirildi. 
İnanıyorum ki 
Bursa dan birçok 
insan bundan sonra 
inşallah çayını, 
kahvesini yudumla
maya buraya gele
cek.” dedi.
Yılmaz, bu tür 
yatırımların şehrimi 
zin değerini arttır 
dığını söyledi.

GEMLİK DAHA 
GÜZEL 
Daha sora Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş konuştu. 
Aktaş, Gemlik’in 
dünyanın en güzel 
şehirlerinden bir 
tanesi olduğunu be
lirterek şunları 
söyledi:
“Bursa’nın her şehri 
güzel ama Gemlik 
diğerlerin daha çok 
avantajlara sahip. 
Bir süre önce bili 
yorsunuz Kurşunlu 
da arıtma tesisimi 
zin açılışını yaptık 
35 milyon lira, 
ondan önce Kumla 
Arıtma Tesisini

açtık 45 milyon 
liraharcadık. 
Yaklaşık 80-90 
milyon lira harca 
dığımız Gemlik 
Arıtma Tesisinin 
yakında açılışını 
yapacağız. Bunların 
bir tane nedeni var. 
Burada 100 binden 
fazla insan yaşıyor, 
inşallah Gemlik’in 
nüfusu daha da ar
tacak ve Gemlik’in 
itibarı daha da yük 
selecek ve 
dolayısıyla bizim 
Gemlik’in denizini 
temiz tutmamız 
gerekiyor ki Gem
lik’in doğasını temiz 

tutmamız gerekiyor. 
Biz, Gemlik’te her 
alanda hizmet ver 
meye çalışıyoruz.” 
dedi.
Aktaş, ilçemize 
bağlı köy statüsün
deki köylerin mahal
lelere dönüştürülen 
yerlerin yollarının 
asfaltlandığını, 
beton parke taş 
döşeklerini söyledi. 
Ekonomik sıkıntı 
ların yaşandığı 
dünyada frenin dibe 
kadar basıldığı bir 
dönemde frenden 
ayağını çekmeden 
görevlere devam et
tiklerini, kentlerde 

her değişen yol as
falt çalışması, park 
yeşil alan, tarihi 
doku, kentsel 
dönüşüm ve parke 
taşı çalışması ve 
park yaptıklarını 
her alanda hizmet 
vermeye çalıştık 
larını söyledi. 
TURİZM ÖNEMLİ 
Gemlik’e yaptıkları 
hizmetleri anlatan 
Alinur Aktaş, turizm 
konusuna dikkat 
çekti. Turizm konu 
sunda ışık gördü 
ğünü söyleyen 
Aktaş, turizmin 
Gemlik’i de Bur 
sa’yı da ışıl, ışıl 

parlatacağına inan 
dığını söyledi. Avru
pa’da her şehrin 
meydanlarıyla anıldı 
ğını söyleyen Aktaş, 
“Meydanlar insan 
ların toplandığı 
merkezlerdir. Zeytin 
Dalı Meydanı’nın 
eski hali ile 2 tane 
fotoğraf görüyo 
rum. Ne kadar kötüy 
müş. Bugün ise pırıl 
pırıl. Buradaki 
kafeterya işletme 
çilerine de teşekkür 
ediyorum.
İleri ki günlerde 
daha fazla misafiri 
ağırlamaya başladık 
larında bırakın 
Gemlik’i, Orhangazi 
den Burşa’dan, - 
farklı ilçelerden 
şehirlerden gelen
leri gördüklerinde, 
o zaman yapılanı 
çok daha iyi anla 
yacaklar" dedi. 
Aktaş, Zeytin Dalı 
Meydanı’nın iki 
aşamada 6.5 milyon 
liraya mal olduğunu 
söyleyen Aktaş, 
Daha sonra İlçe 
müftüsü Dr. Mehmet 
Reşat Şavlı’nın 
okuduğu duadan 
sonra kesilen kur- 
dela ile Meydan 
hizmete sembolik 
olarak açıldı. 
Açılıştan sonra 
Halitpaşa Mahallesi 
ve Gençali Ma
hallesi muhtarları, 
Alinur Aktaş’a 
yaptıkları hizmet 
lerden dolayı 
birer buket çiçek 
armağan ettiler. 
Tavuklu pilav, ayran 
ve lokma tatlısı 
ikram edildi.
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II VII Dikkatsizliğin

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğünün yüz 
metre yakınında oto
büs durağında un
utulan şüpheli çanta 
paniğe sebep oldu. 
Bomba imha ekipleri 
çantayı fünyeyle 
patlatırken, trafik ve 
tren seferleri 
durduruldu.
Olay, Nilüfer 
ilçesinde bulunan 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü binasının 
önündeki otobüs 
durağında öğle 
saatlerinde mey
dana geldi.
Yoldan geçen

Bursa'da kasko ve 
sigorta şirketlerini 
dolandıran 22 kişi 
gözaltına alındı 
Edinilen bilgiye 
göre, il Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
dolandırıcılık ve 
sahtecilik suçla 
rımn çözüme 
kavuşturulması için 
operasyon başlattı. 
İl genelinde ehliyet

vatandaşlarca fark 
edilen otobüs 
durağındaki sahip
siz çanta polisi 
harekete geçirdi. 
Olay yerine çok 

siz araç kullanıp 
maddî hasarlı trafik 
kazası yapan 
şahıslara ulaşarak

yeni kaza yapılmış 
gibi evrak tanzim 
eden, tek taraflı 
maddî hasarlı

sayıda polis ekibi 
sevk edilirken, çevre 
güvenlik çemberi 
altına alındı. Olay a 
yerine gelen bomba 
imha ekipleri 

şüpheli çantayı 
fünye yerleştirdikten 
sonra patlattı. Bu 
sırada sefer yapan 
tramvay ve trafik 
durdurularak güven
lik tedbiri alındı. 
Uzaktan fünye ile 
patlatılan çantadan 
şantiye bareti ve 
şahsî eşyalar çıktı. 
Vatandaşlar şüpheli 
çantanın boş 
çıktığını görünce 
derin bir nefes aldı. 
Polis otobüs 
durağında unutulan 
çantanın sahibine 
ulaşarak içerisin- 
dekileri teslim etti.

hilancosu ağır oldu! 
1 ölü, 36 yaralı

kazalarda ise iki 
aracın karıştığı gibi 
evrak düzenledikleri 
belirlenen şüpheliler 
tespit edildi.
Bursa merkezli 4 
ilde yapılan ope 
rasyonda 22 kişi 
gözaltına alındı. 
Çok sayıda maddî 
hasarlı kazada usul
süzlük yaptığı belir
lenen şüphelilerin 
bu yöntem ile kasko 
ve sigorta şirket 
lerini dolandırdıkları 
tespit edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin ağacından 
düşenlerin sayısı artıyor. Son bir ayda 1 kişi 
hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı.
Bursa ve ilçelerinde zeytin hasadı devam 
ederken, kazalar da artıyor. İznik ilçesinde 
sırıkla zeytin silkelemek için ağaçlara mer
diven dayayan çok sayıda çiftçi 
dikkatsizliği sonucu düşerek zemine 
çakıldı. Hastanelik olan çiftçilerin çoğunun 
vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. 
Geçen ay Müşküle köyünde zeytin 
ağacından düşen Arif Kırkan (55) kalp krizi 
geçirerek hayatını kaybetmişti. Bir ayda 
İznik'te 36 kişinin zeytin ağacından düşerek 
yaralandığı öğrenildi.

aracıyla 
şarampole uçlu!

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Şube Müdürlüğü* 
Ekipleri tarafından 
lüks bir villanın 
aralarında 
bulunduğu çok 
sayıda adrese 
yapılan operas 
yonlarda gözaltına 
alınan 28 kişiden 
14'ü tutuklandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Narkotik Şube 
Müdürlüğü Ekip 
leri, Bursa ve 
İstanbul'da lüks 
bir villanın da 
aralarında 
bulunduğu çok 
sayıda adrese eş 
zamanlı operasyon 
yaptı. Şafak vakti 
yapılan baskınlar 
sonucunda 
uyuşturucu satı 
cısı olduğu belir
lenen

28 kişi gözaltına 
alındı.
Uyuşturucu ticareti 
yapan çete üyeleri 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adli 
makamlara sevk 
edildi. Şahısların 
adliyeye sevk 
edilmesi sırasında 

çok sayıda çevik 
kuvvet polisi 
görevlendirildi. 
Gün boyu 
savcılıktaki 
soruşturmaları 
devam eden sanıklar 
sorgularının 
ardından tutuklama 
talebiyle hakim 
karşısına çıktı.

Mahkemeye 
çıkarılan 28 
sanıktan 14'ü 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak 
suçundan yaka 
landı. 13 kişi ise 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılırken, 
1 kişi ise serbest 
bırakıldı.

İnegöl'de Arzu Torun (42) yönetimindeki 
otomobil, şarampole yuvarlandı. Sürücü 
Torun'un ağır yaralandığı kaza, güvenlik 
kameralarına yansıdı.
Kaza, Bursa- İnegöl yolunun İMOTİM mevki 
sinde meydana geldi. Bursa yönünden İn
egöl'e giden Arzu Tosun yönetimindeki 16 
ACZ104 plakalı otomobil, sürücüsünün di
reksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş 
yerinin istinat duvarına çarpıp, yaklaşık 30 
metrelik şarampole yuvarlandı. Araçtan 
toprak alana fırlayan sürücü Torun ağır 
yaralandı. Yaralı, çevredeki esnafın haber 
vermesi üzerine kaza yerine
sevk edilen sağlık eki binin ilk müda
halesinin ardından çevredeki vatandaşların 
da yardımlarıyla şarampol den yola 
çıkarıldı. Arzu Torun, ambulansla devlet 
hastanesine götürülerek tedaviye alındı. 
Yaralı sürücünün sağlık durumunun cid
diyetini koruduğu bildirildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına 
yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Silahlar yine konuştu...
Gemlik biliyorsunuz Bursa’nın Teksas’ı 

olarak anılan bir kent idi.
Biz bu imajın silinmesi için çabalarken, 

beklenmedik zamanlarda silahların 
yeniden ateşlenmesi ve medyada bu haber 
lerin yer alması, ilçemizin imajını düzeltmi 
yor, bozmaya devam ediyor.

Kıçı kırık olaylar nedeniyle tetikleri basan
lar, yalnız kendi nefislerini ve gururlarını 
düşünürken, bu kente ne kadar zarar 
verdiklerinin farkında değiller^

Son 10 yılda Gemlik’te uyuşturucu satış 
larının artması, uyuşturucuyla mücadeleye 
karşın bunun önünün alınmamasının ne
deni bu işte büyük rantın olmasıdır.

Burada görev aileye ve devlete düşüyor.
Aile çocuklarını sıkı denetleyecek ve 

uyuşturucu ile bağını öğrendiğinde önlem
lerini alacak.

Emniyet ise uyuşturucu baronlarından 
başlayarak, satıcısına ve yayıcısına kadar 
sıkı bir mücadele yürütecektir..

Önceki gün 5 el silahın vatandaşlarımıza 
isabet etmemesi bir tesadüftür.

Olayla hiç ilgisi olmayan biri vurulabilirdi.
Bu olaydan sonra aynı gece sabah saat 

01.30 sıralarında binleri yine bir işyerini 
tüfekle taradı.
İki olayın birbirleriyle bağı var mı?
Emniyet güçleri birinci olayın failini 

yakaladı.
Sorgulamada ikinci olayla bağın olup 

olmadığını mutlaka sorgulayacaktır.
Ve Gemlik’in imajını bozan bu olaylara 

karışanlar gerekli cezayı almalıdır.
foksa o'ıaflarm önü drmmaz.

II lifte Wlı laı Mınlmıllı
Acun llıcalı’nın 
sahibi olduğu 
Tv. 8’de yayınlanan 
“O Ses Türkiye” 
programının 
geçtiğimiz haftaki 
konukları arasında 
40 Gemlikli vardı. 
Acun llıcalı, Hadise, 
Beyazıt Öztürk, 
Seda Sayan ve 
Murat Boz’un jüri 
üyeliğini yaptığı 
yarışma sırasında 
konuşan Acun 
llıcalı Gemlik’ti 
yaşayan Teyzesi 
Hülya Aslan ve 
Gemlik Sanat Kültür 
Derneği üyesi 
40 Gemliklinin 
aralarında 
olduğunu söyledi. 
Kameraların Gem
liklilere dönmesin
den sonra Beyazıt 
Öztürk’ün Gemlik 
Lisesi’nde okul 
arkadaşı olan Bel
gin Koçaslan’ın 
annesi Süheyla 
Koçaslan’ın 
sahneye davet 
edilmesi üzerine

iiginç aniar yaşandı. He beyaz arasında 
Beyazıt Öztürk
(Beyaz)’ın Gemlik 
Lisesindeki 
arkadaşının annesi 
Süheyla Koçasian

duygusal anlar 
yaşandı.
Beyaz’ın sık sık 
Umurbey’deki evle 
rine gelerek, kızı

Belgin ile ders 
çalıştığını anlatan 
Süheyla Koçasian, 
Beyazıt Öztürk’e 
sarılarak hasret 
giderdi.
Bu arada Acun 
llıcalı da Gemlik 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin, Türk 
Sanat Derneği’nin 
Müziğinde başarılı 
çalışmaları överken, 
koroyu çalıştıran 
bestekar ve şef 
Erdinç Çelikkol’a 
da övgü ve 
saygılarını iletti.

REFİK YILMAZ ADAY OLAMAYACAK

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 2019 yerel 
seçimleri için aday başvuruları başladı.

Kısa bir süre sonunda adaylık başvuru 
lan kapanacak ve seçmeler yapılacak.

AKP^Genel Merkezi’nin açıklamalarından 
mevcut belediye başkâhlarınıiLaday olıha 
yacağı hükmünün getirilmesi Gemlik’i de 
ilgilendiriyor.

Gemlik’te Belediye Başkanlığı 7 yıldır 
AKP’nin elinde.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz 3.5 yıl baş 
kanvekili, 4 yıldır da başkan olarak görev 
yaptı.

Bu demektir ki yeniden aday olmak için 
belediyenin her türlü olanağını kullanan 
Yılmaz, aday gösterilmeyecektir.

Böylece AKP adayları içinde Yılmaz’ın 
çevresinde olup da adaylığını koyamaya
caklar da şimdi aday olabilecektir.

Dün görüştüğüm bir kaç AKP’li ile bu 
konuyu konuştum.

"Aday olacak mısınız?’’ dediğimde, “Baka 
hm kimler başvuracak” görelim dediler.

Yani bir bekleyiş var.
İstekli çok ama ortaya çıkan şimdilik az.
AKP Gemlik’i kolay feda edemez.
Mutlaka güçlü bir adayla yola çıkaracak 

ve Refik Yılmaz’ın ilçeye verdiği zararı gi
dermeye çalışacaktır.

Bekleyip göreceğiz.

BMwM&clisibugüntoDlaııw
Gemlik Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
toplantısını bugün 
Ömer Kahraman 
Meclis Salonunda 
yapacak 
Saat 17.oo de 
başlayacak olan 
Belediye Meclis 
toplantısında, 
gündemde belir
lenen maddeler 
görüşülerek 
karara bağlanacak. 
Meclisin 
açılmasından 
sonra daire müdür
leri tarafından 
verilen teklifler ele 
alınacak.
Bunlar arasında 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nün 
2018 yılı evsel atık 
toplama ve bertaraf 
tarifesi ele alınacak. 
Muhtarlar ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü ödenek 
arttırımı, istimlak 
Müdürlüğü’nün 
Hamidiye Mahallesi

ile Orhaniye 
Mahallesi’nde 
taşınmazlar ile ilgili 
talepleri, Hamidiye, 
Umurbey Mahallesi 
Altıntaş Mevkiinde 
1/1000 ölçekli uygu
lama imar planr 
hazırlanması İle 
ilgili görüşme 
yanında Umurbey, 
Osmaniye Mahal
lelerindeki 
1/1000 ölçekli 
planların yeniden 
değerlendirmeleri 
ve yeni plan

hazırlanması 
teklifi yer alıyor. 
Öte yandan, Ekim 
ayı toplantısında 
komisyonlara gön
derilen tekliflerin 
değerlendirmeleri 
mecliste de ele 
alınacak.
Küçük Kumla Ma
hallesi 230 ada 17 
parselde bulunan 
taşınmaz ile ilgili 
rapor, Osmaniye 
Mahallesi 1139 ada 
3 parsel ve 1133 
ada 6 parseldeki

taşınmaz ile ilgili 
rapor yine Hisar 
Mahallesi 614 ada 5 
-18-19-31 -32-53 
parseller ile ilgili 
rapor, Orhaniye 
Mahallesi 908 ada 
110 ve 111 nolu 
parsel lerdeki plan 
deği şikliği ile 
ilgili rapor ve 
Demirsubaşı 
mahallesi 221 ada 
16 parselde bulu
nan taşınmaz ile 
ilgili rapor ele 
alınacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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6EMLİKSPOR BASKETBOL GENÇ TAKIMIEVİNOE GALİP GELDİ
Gemlikspor basket
bol takımı Genç 
Erkekler katagori 
sinde evinde konuk 
ettiği kardeş kulübü 
Bursa Basket Sporu 
dostça geçen bir 
karşılaşma sonucun 
da 55-46 yenerek 
üçüncü maçında 
ikinci galibiyetini 
aldı. Bir yıllık aradan 
sonra tekrar takıma 
katılan guard Kaan 
SÖNMEZ'in üç 
sayılık atışı ile maça 
başlayan temsilcimiz 
ilk periyodu 1^-12 
önde tamamlaaı. İk
inci periyoda hızlı 
hücumlar ile başla 
yan Gemlikspor, 
attığı basketler ile 
devre arasına 23-20 
önde girdi. Üçüncü 
periyotta rakibin

savunması karşısın 
da sayı bulmakta 
zorlanan temsilcimiz 
bir ara geriye 
düşmesine rağmen, 
son dakikalarda 
Yiğit İLİ’nin üç 
sayılık basketleriyle 
final periyoduna 35- 
30 önde girdi. Son 
periyotta tecrübesini 
sahaya yansıtan 
taraf Gemlikspor 
oldu. Point guard 
Uğur YILMAZ ile 
oyun üstünlüğünü 

.pline alan temsil
cimiz, aktığı sayılar 
ile de farkı açtı. Uğur 
ve Kaan'ın asist- 
leriyle pota altında 
kaptan Umut 
TOKGÖZ ile Batuhan 
ÇIĞAN'ın sayıları 
sonrası maçı 55-46 
kazanan temsilcimiz,

cuma günü İnegöl 
Çarşı Spor deplasma 
mna gidecek. Gem
likspor Maç Kadro

su, Kaptan Umut 
TOKGÖZ, U.Eray 
SÜMER, Enes ŞEN, 
Kaan SÖNMEZ, Uğur

YILMAZ, Yiğit İLİ, 
Mehmet K.ERSÖZ, 
Ali Fırat KAYA, Ali 
GÜLENÇ, Batuhan 
ÇIĞAN, Çetin AKIN 
ve Gökay DONAT. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbrahim 
TOKGÖZ "Kardeş 
Kulübümüz olan 
Bursa Basket Spor 
ile dostça ve centil
mence bir maç 
oynadık. Kazananın 
ve kaybedenin 
olmadığı bij. mü
cadele oldu. Sayın 
Serkan SEVİLMİŞ
hocam hem karakteri 
hem de antrenörlüğü 
üst seviyede olan bir 
üstadımdır. Serkan 
hocam iki yıl önce 
herkesin bildiği gibi 
GEMLİKSPOR Bas

ketbol A Takımımızı 
74 takım arasından 
altılı final gurubuna 
taşıyarak Türkiye 
beşincisi yaptı. Bu 
başarı ve özverisi 
camiamız için son 
derece kıymetlidir. 
Hem insanlık hem de 
antrenörlük olarak 
kendisinden 
öğreneceğim çok 
şeyler var. İnancım 
şudur ki, ileride 
mutlaka bir gün 
GEMLİKSPOR 
olarak tekrar

;r beraber aynı % t 
benchte omuz 
omuza çalışacağız. 
Basketboldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" dedi.

mniZMDE B OBSftYI SEM IİKIİ filiniER UMSİHDECİK
Kocaeli ve 
Balıkesir’de 
düzenlenen atletizm 
müsabakalarında 
şampiyon olarak, 
1 Kasım 2018 tari
hinde Gaziantep’te 
düzenlenecek 
Türkiye 
Şampiyonasında, 
Marmara bölgesin
den Bursa’yı ve 
Gemlik’i temsil etm
eye hak kazanan 
Gemlik Belediye- 
sporun başarılı atlet
leri Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yıimâz’ı ziyaret etti. 
Başkanlık maka 
mında gerçekleşen 
ziyarette İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Duran’ın 
yanı sıra Belediye- 
spor Başkanı Hulusi 
Gandar, belediye 
meclis üyesi Bayram 
Polat ve Belediye- 
spor Atletizm 
Antrenörü Burhan 
Gümüş’te hazır bu
lundu.
Kısa sürede Türkiye 
çapında ses getiren 
dereceler elde eden 
sporcuları tek tek 
tebrik eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Belediye- 
spor kulübümüz | 
her yıl bizi 
gururlandırmaya 
devam ediyor. Genç 
sporcularımızın 
başarılarıyla mutlu

•oluyoruz" diye 
konuştu.
Yılmaz, Gemlik’te 
sporun ve sporcu
nun gelişimine

edeceğiz 
Günün anısına 
çekilen fotoğrafların 

ardından ziyaret 
sona erdi.

yönelik, hizmet, - 
destek ve tesis 
yatırımlarının da 
devam edeceğini be
lirterek, “Ülke

sporuna ve gençle 
rimize hizmet etmek 
için elimizdeki bütün 
imkânları seferber 
etmeye devam

SOFÖB 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

«3ÜL.ER İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
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Otomotiv ihracatı yüzde 11 arttı
Otomotiv sektörün
den müjdeli haber 
geldi. Otomotiv 
ihracatı, Ekim ayında 
yüzde 11 artışla 2,9 
milyar dolar oldu 
Türkiye ihracatının 
üst üste 13. kez 
şampiyon sektörü 
olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
otomotiv endüstri 
sinden ekim ayında 
bir başarı daha 
geldi. Uludağ Oto
motiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği. 
(OİB) verilerine göre, 
Ekim ayında otomo
tiv endüstrisi bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 11 artışla 2,9 
milyar dolar ihracat 
gerçekleştirerek 
aylık bazdaki en yük
sek ikinci rakama 
imza attı. Tüm za 
mantarın rekoru, 
Mart 2018 dönemin 
de 3,1 milyar dolar 
ile kırılmıştı.
Endüstrinin toplam 
ihracattan aldığı pay 
ise yüzde 19 oldu. 
OİB Yönetim Kurulu

büs-minlbüs

Başkanı Baran Çelik, 
"Yılm 10 ayını geride 
bırakırken otomotiv 
endüstrisi ihracatı 
mız yüzde 12,5 
artışla 26,3 milyar 
dolara ulaştı. İhracat 
ortalaması aylık 2,6 
milyar dolar olarak 
devam ediyor. Ekim 
ayında binek otomo
biller ve otobüs- 
midibüs-minibüs 
ihracatı çift haneli 
artarken, çekiciler 
ihracatındaki yüksek 
oranlı artış devam 
etti. AB Ülkelerine 
ise ihracatta yüzde 
13 artış kaydettik" 
dedi.

OİB Yönetim Kurulu devam etti. AB 
Başkanı Baran Çelik, * Ülkelerine ihracat 
yılın 10 ayını geride h artışı yüzde 13< 
bırakırken otomotiv olurken, Afrika
endüstrisi ihracatı Ülkelerine ise yüzde
mn yüzde 12,5 
artışla 26,3 milyar 
dolara ulaştığını kay 
detti. Baran Çelik 
"Otomotiv sek
törünün ocak-ekim
dönemi ihracat 
ortalaması 2,6 milyar 
dolar oldu. Ekim 
ayında binek otomo
biller ve otobüs- 
midibüs-minibüs 
ihracatı çift haneli 
artarken, çekiciler 
ihracatındaki yüksek 
oranlı artış da

60 arttı dedi 
Ürün grupları 
bazında 
bakıldığında, otomo
tiv yan sanayi 
ihracatı ekimde 
yüzde 3 artarak 939 
milyon dolar, binek 
otomobil ihracatı 
yüzde 10 artışla 1 
milyar 192 milyon 
dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu 
taşıtlar ihracatı 
yüzde 5 artarak 471 
milyon dolar ve oto-

midibüs ihracatı da 
yüzde 26 artarak 178 
milyon dolar oldu. 
Otomotiv yan 
sanayinde en fazla 
ihracat yapılan ülke 
olan Almanya'ya 
ihracat yüzde 2 
azalırken, önemli 
pazarlardan ABD'ye 
yüzde 24, Polon 
ya'ya yüzde 15, 
Fas'a yüzde 40, Ceza 
yir'e yüzde 122, Slo 
venya'ya yüzde 48 
ihracat artışı yaşan 
dı. Yan sanayinde 
yine önemli pazarlar
dan Romanya'ya 
ihracat yüzde 12, Is- 
f>anya'ya yüzde 10, 
ran'a yüzde 74 

düşüş yaşandı. 
Binek otomobillerde 
en fazla ihracat 
yapılan ülke olan 
Fransa'ya yüzde 4 
azalış olurken, yine 
önemli pazarlardan 
Birleşik Krallık'a 
yüzde 33, Ispanya'ya 
yüzde 24, Polon 
ya'ya yüzde 50, 
Belçika'ya yüzde 56, 
İsveç'e yüzde 41,

Fas'a yüzde 64 ihra
cat artışı, Al
manya'ya yüzde 14, 
ABD'ye de yüzde 53 
düşüş yaşandı. Eşya 
taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlarda en 
fazla ihracat yapılan 
ülke olan Birleşik 
Krallık'a yüzde 22 
artış olurken, 
Slovenya'ya yüzde 
19, ABD'ye yüzde 89, 
Belçika'ya yüzde 39 
ihracat artışı, buna 
karşılık İtalya ve 

.. Fransa'ya yüzde 
15'er ve Almanya'ya 
yüzde 18, Hollan
da'ya yüzde 19 ihra
cat düşüşü yaşandı. 
Otobüs-minibüs- 
midibüs ürün 
grubunda ise en 
fazla ihracat yapılan 
ülke olan Al
manya'ya yüzde 18 
düşüş görülürken, 
bu ürün grubunda 
İtalya'ya yüzde 41, 
ABD'ye yüzde 85 
artış, yine Romanya, 
Bulgaristan ve Çek 
Cumhuriyeti'ne de 
yüksek oranlı 
artışlar görüldü.

Yeni dönem başladı! Artık cepten tespit edilecek
Ticaret Bakanlığı'nca 
uygulamaya konulan 
Hal Kayıt Sistemi 
mobil uygulamasıyla 
vatandaşlar, satın 
aldığı meyve ve 
sebzenin üreticisi, 
üretim tarihi ile yeri, 
üreticiden tüketi 
ciye ulaşana kadar 
alış, satış birim 
fiyatları gibi her $ 
türlü bilgiyi cep tele
fonundan göre

biliyor.
Ticaret Bakanlı 
ğınca uygulamaya 
konulan Hal Kayıt 
Sistemi (HKS) 
mobil uygulamasıyla 
vatandaşlar, satın 
aldığı meyve ve 
sebzenin üreticisi, 
üretim tarihi ile yeri, 
üreticiden tüketiciye 
ulaşana kadar alış, 
satış birim fiyatları 
gibi her türlü bilgiyi 

cep telefonundan 
görebiliyor.
Ticaret Müdürlüğü 
Şube Müdürü 
Mustafa Kurt, 
yaptığı açıklamada, 
her vatandaşın HKS 
mobil uygulamasını 
cep telefonlarına 
indirmesi gerek 
tiğini söyledi.
Sistemin çok yararlı 
olduğunu belirten 
Kurt, tüketici aldığı 

ürüne ilişkin tüm 
bilgilere kolayca 
ulaşabileceğini 
aktardı.
Uygulama ile 
tüketicinin aklındaki 
tüm sorularında 
cevaplanmış 
olacağını anlatan 
Kurt, en önemli 
sinin ise fahiş fiyat 
artışlarsa tespit 
edebileceğini 
vurguladı.

Kiralık
130 TONLUK ZEYTİN 

HAVUllUMAĞAZAve
140 m2 3+1 

DOĞAIGAZII DAİRE 
SAHİBİNDEN KİRALIKTIR 
05362238262

KÜÇÜK KUMLA 
ÜZGUZELYALI SİTESİNDE

HAVUZLU EŞYALI 
2+1 DAİRE ŞAHİDİNDEN SATILIK

05353781800

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Yeni yılda hin liraya yükseliyor
Bankaların emek 
illere ödediği pro
mosyon tutarı yeni 
yılda bin liraya 
kadar yükselecek. 
Banka promosyonu 
hem emeklilerin 
hem de emekli 
adaylarının yüzünü 
güldürdü. Emekliler, 
bankaya '3 yıl 
maaşımı sizden 
alacağım' taahhüdü 
vererek promos 
yon alma imkanına 
kavuştu. Bankalar, 
promosyon 
hayata geçtiğinde,

emeklilere 
maaşlarına göre 
300,375,450 lira 
tutarında Ödeme 
yaptı.

REKABETİ 
YÜKSELTTİ

Ancak yaşanan 
rekabet, şimdilerde 
tutan 600 liraya 
kadar yükseltti.
Maaşa göre 330, 
415, 500 lira ödeme 
yapan da, 450 liraya 
varan promosyona 
ek olarak 1 yeni

fatura talimatına 50 
lira, 2 yeni otomatik 
fatura talimatına ise 
150 lira (bazı

bankalarda kredili 
mevduat hesabı da 
isteniyor) veren de 
var. Hatta emekliye

450 liraya varan, 
onu bankaya yön
lendiren gence 150 
lira ödeme yapan

banka da bu
lunuyor.

YENİ YILDA 
ARTACAK 
Bazı bankalar yeni 
promosyon 
kampanyaları için 
kolları sıvadı. 600 
TL promosyona 
ilave düşük faizli 
kredi fırsatı sunma 
hazırlığında olan 
banka da var, 
promosyon tutarını 
bin liraya yükselt
meyi planlayan 
bankada.

Piyasaları rahatlatacak hir düzenleme leiiıoıi
Hükümet, inşaat 
sektörü için yeni 
paket hazırlıyor. Bu 
ay tamamlanması 
gereken paketle 
stok sorunu çözüle
cek. Stoktaki konut
lar bir fona alına 
cak. Daha sonra 
tahvil veya sukuk 
çıkarılarak satıla 
cak. Hükümet, 
ekonominin loko
motifi inşaat sek
töründeki stok 
sorununa el atıyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, bu ay gayri- * 
menkul sektörü için 
yeni bir paket 
açıklanacak. Sek
tördeki konut stoku 
için varlık havuzu 
oluşturulacak. 
Stokların kurulacak

bir fon üzerinden 
menkulleştirilmesi 
planlanıyor. Emlak 
Bank bünyesinde 
kurulması plan
lanan fona fırmala 
rın konut stokları 
eklenecek. Daha 

sonra sukuk ya da 
tahville bunların 
menkulleştirilmesi 
sağlanacak. Gayri- 
menkullerin ise 
çeşitli kampanya lar 
la tüketiciye sunula 
cağı belirtiliyor.

Peki ülke genelinde 
ne kadar lık stok 
var? Uzmanların 
verdiği bilgiye göre, 
inşaatı biten konut 
sayısı 1 milyon. 
Bunların yüzde 
20'si kentsel

dönüşüm projesi. 
Yani sahibi belli, 
satılmayacak. 
Bunun dışında 
satışa açık 800 bin 
konut olduğu belir
tiliyor. Ayrıca 1.5 yıl 
içinde bitecek 1 mi
lyon konut da var. 
Sektörün yıllık bir
inci el satışı ise 650 
bin. İstanbul'da 
yaklaşık 187 bin 
inşaatı bitmiş, satış 
bekleyen konut bu
lunuyor. Bu 
konutların yaklaşık., 
65 bini derneklere 
üye markalı gayri
menkul geliştiren 
firmaların bünye 
sinde bulunuyor. 
Bu konutların bir 
kısmının havuza 
dahil edileceği be

lirtiliyor.
Başkanı Altan 
Elmas, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat 
Albayrak ile yapılan 
toplantının son 
derece verimli 
geçtiğini belirterek, 
şunları söyledi: 
"Bakanımız sek
törün meselelerine 
çok hâkim. Ken
disinin sek
törümüze desteği 
tam. Enflasyonla 
mücadele 
programına biz de 
destek veriyoruz." 4 
GYÖDER Başkanı 
Doç. Dr. Feyzullah 
Yetgin ise İstanbul 
Finans Merkezi'nde 
inşaat çalışma 
larının devam 
ettiğini belirtildi.

Facebooksayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Sevcı Yrd. 
Emniyet Mûd.

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

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

ULAŞIM Özel id. Md. 513 15 07
Pamukkal*
DENİZ UÇAâl
PaçasuB Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanberofilu-Eaadaç
Anıtur
Kamil Koç___________

612 OO 26
613 66 13
613 12 12
613 20 77

612 Ol 63

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

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

HASTANELER
naiK cyııını ıvıuu. □ ı o ı o
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Mer.Sag.Ocağı 
Tomokay Tomografi
Acıbadem

513 10 68
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

5134521 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 51457 96
Körfez Tekel 
Çıner Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel
Manestır Taksi

513 18 21
513 2467
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 OTOBÜSÎT

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

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
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Boyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6214 

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 
Istıkiar Cad: Bora Sok. No:5/A GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEllİllllEIISMİ
VENÜS SİNEMASI

YOL 
ARKADAŞIM 2 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇAKALLARLA 
DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30
CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

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

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83
GemlikKErfez
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AKP’de ilk aday 
adayı Süleyman 

geyik
2019 yılı Mart ayı sonunda yapıla 
cak olan yerel seçimlerde, AKP’den 
ilk belediye başkan aday adaylığı 
için Süleyman Çevik başvuruda bu
lundu. Haberi sayfa 4’de

CHP milletvekili Orhan Sarıbal’a konuşan Fıstıklıklar bu kez Birlik Başkanını dinlediler.

Asa, Kumla ve Fıstıklı’da
ortaklarıyla konuştu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Marmarabirlik’ten ek kota
2018/2018 üretim kampanyasında 

hızlr bir şekilde atımları sürdüren Mar- 
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, dün yaptığı açıklama ile 
ortaklara ek rekolte beyanı verebilecek
lerini açıkladı.
Birlik’in depolarında küçük taneli zey

tinin bol bulunmasına karşın, depolara 
konacak iri taneli zeytin atımlarında 
başlangıçta sorunlar yaşandı.

Bu yıl bölgemiz zeytininde baş göste 
ren hastalık nedeniyle, Birlik zeytin 
atımlarında titiz davranıyor. Dev. 4’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, Fıstıklı Meydanı’nda üreticiler 
le biraraya geldi. Asa, "Üreticilerimizle bir 
araya gelerek ürün alım sürecini değer 
lendirdik. Sorun üreten değil, çözüm 
odaklı bir anlayışla üreticimizin her zaman 
yanında olduğumuzu ifade ettik. Üretici 
kazanırsa Marmarabirlik kazanır anlayışı 
ile hiz metlerimizi sürdürüyoruz. Üretici
lerimiz bir yılı değil, geleceği dü 
şünmelidir" diyerek üreticilerini de koope 
ratiflerine sahip çıkmaya davet ederek, 
sözlerini tamamladı. Haberi sayfa 2’de

Makinaya sıkışan
ısci kurtarılamadı
İlçemizde bulu
nan bir boru 
fabrikasında 
meydana gelen 
iş kazasında 
Metin Topoğlu 
adlı işçi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, çelik 
üretim makinala 
rında çalışan 
Metin Topoğlu, 
makinaya sıkı 
şarak göğsün 
den ağır yaralan 
dı. Topoğlu’na

öğrenildi.
Metin Topoğlu’nun 
kaza geçindiği 
öğrenilince 
yakınları ve 
arkadaşları 
hastaneye akın etti. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlandı.

ilk müdahale 
fabrikada yapıldı. 
Daha sonra, 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Top 
oğlu’nun tüm ça
balara karşın kurta 
ulamayarak yaşa 
mini kaybettiği
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CHP milletvekili Orhan Sarıbal’a konuşan Fıstıklıklar bu kez Birlik Başkanını dinlediler.

Asa, Kumla ve Fıstıklı da ortaklarıyla konuştu
Fıstıklı Meydanı’nda 
üreticilerle biraraya 
gelen Başkan Hi- 
damet Asa'ya, Birlik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman 
Bostancı, Gemlik 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Entegre 
Tesisler Müdürü 
Ertuğrul Doganalp 
ve AR-GE Müdürü 
Mustafa Fındık 
eşlik etti.
Başkan Asa ve be
raberindekiler önce 
Küçükkumla'daki 
üreticilerle de bir 
araya geldi. Daha 
sonra gittikleri 
Yalova Fıstıklı 
Köy'ünde gerçekle 
şen ziyaret ile ilgili 
bilgi veren Marmara 
birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Hi- 
damet Asa, "Üreti 
çilerimizle biraraya 

gelerek ürün alım 
sürecini değerlendir 
dik. Sorun üreten 
değil, çözüm odaklı 
bir anlayışla üretici 
m izin her zaman 
yanında olduğumu 
zu ifade ettik.

ÜRETİME TEKNİK 
DESTEK

Fıstıklı Köyümüzde 
üretimde yaşanan 
sıkıntılar, daha 
kaliteli ürün yetiş 
tirilmesi ve zirai 
mücadele konula 
rında sıkıntıların 
yaşanmaması için 
Uludağ Üniversite 
Ziraat Fakültesi ile 
işbirliği yapılarak 
budama, gübrele 
me, sulama ve 
bakım konuların da 
üreticilerimize 
eğitim desteği 
verilecektir" diye 
konuştu.
Asa, ziyaret sırasın

da telefonla görüştü 
ğü Yalova Armutlu 
Tarım İlçe Müdürü 
Ahmet Söğüt ile 
zeytin sineği ve 
diğer zirai mücade 
le konuların da 
çalışmalar yapılma 
sı kararını aldıkları 
nı üreticilerine 
bildirdi.
Asa, "Yalova'ya 
bağlı zeytin üretimi 
yapılan köylerde 
feromen tuzakların 
kurulması, takibinin 
yapılması için her 
köyden en az üç 
gönüllü çiftçinin 

oluşturulması ve 
işbirliği başlatılması 
yönünde Tarım İlçe 
Müdürlüğün ihtiyacı 
olan ekip, ekipman 
desteği verilmesi 
konusunda görüş 
birliğine vardık.
Zeytin üretimi 
emek ister. Zeytin 
alın teridir, zeytin 
gelece ğimizdir. 
64 yıllık mazisi 
olan bir birliğimiz 
var. Üreticilerimizle 
hep birlikteyiz.
Onların yaşadığı 
her sıkıntı yı ben de 
onlar gibi her gün 

yaşıyorum. Bizi 
tanıyanlar bilir 
halen köyde yaşıyo 
rum. Sizin gibi bir 
zeytin üreticisiyim. 
Sizden biriyim. Sîz
lerin alın terini, 
zeytine verdiğiniz 
emeğin değerini 
çok iyi biliyorum" 
dedi.

ASA, ÜRETİCİ 
GELECEĞİ 
DÜŞÜNMELİ

Marmarabirlik'in 
TSE sofralık zeytin 
standartlarından 

ödün vermeden, 
atımlara da ara 
verilmeden devam 
edildiğine dikkat 
çeken Asa, 12 
Ekim'de başlayan 
ürün alım sürecine 
de değindi.
Asa, "Bu sene ürün 
erken karardı ve biz 
de bununla birlikte 
üreticimizin yanın 
da yer alarak ürün 
alım dönemini 
erken başlattık. 
Marmarabirlik bir 
üretici kuruluşudur. 
Üretici kazanırsa 
Marmarabirlik kaza 
nır anlayışı ile hiz 
metlerimizi sürdürü 
yoruz. Üreticilerimiz 
bir y ılı değil, 
geleceği düşün 
melidir" şeklinde 
konuştu.
Asa, üreticilerini de 
kooperatiflerine 
sahip çıkmaya 
davet ederek, söz
lerini tamamladı.

Marmarabirlik ortaklarından ek rekolte beyanı istedi
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Ortaklarımız; rekol 
te beyanı ve azami 
teslimat miktarları 
na ilave olarak, 
ihtiyaç duyulan 180- 
230 dane arası 
sofralık ve yağlık 
zeytini kooperatif 
terine teslim ede
bilecekler. Rekolte 
beyan miktarını 
veya kooperatifçe 
tahsis edilen azami 
teslimat miktarını 
dolduran ortaklar
dan ilave olarak ana 
taahhüdünü geç 
memek üzere, tah
sis edilen teslimat 
miktannın yüzde 30 
u kadar 180-230 
dane arası sofralık 
zeytin, tahsis edilen 
azami teslimat 
miktarının % 50 si 
kadar yağlık zeytin 
alınacaktır. Yağlık 
zeytin azami tesli
mat miktarının dışı 
na alınmıştır. ” 
şeklinde açıklama 
da bulundu. 
Başkan Asa, 
“Yapılan atımlara 
bakıldığında iri 
darie oranının 180-

230 dane arasında 
olduğu ve bugüne 
kadar yapılan 
atımlarımızın içinde 
yüzde 32’sini oluş 
turmaktadır. Her ne 
kadar iri danenin 
olmadığı söylense 
de, alım oranlarına 
baktığımızda yük
sek miktarlarda 
alım yapıldığını 
görmekteyiz. ” dedi.

YOĞUN İSTEK 
OLDU
Yönetim Kurulu 
Başkan Asa, “Ortak 
/arımızdan gelen 
yoğun talep üzeri 
ne, yönetim kurulu 
olarak aldığımız 
karar doğrultusun 
da, azami teslimat 
miktarını dolduran 
üreticilerimizin 
mağduriyetlerinin 
giderilmesini amaçlı 
yoruz. Yeni uygu
lama kapsamında 
alınacak ürünlerin 
bedelleri kampanya 
sonu belirlenecek 
bir tarihte ödenecek 
tir. Ortaklarımız, ana 
taahhüdünü geçe
meyecek şekilde 
teslimat haklarının 
yarısı kadar daha

yağlık ve yüzde 
30’u kadar da 180- 
230 dane ürün tes
lim edebilecek olup, 
yapacakları bu kap
samdaki teslimatla 
rı, Marmarabirlik’in 
fiziki imkanları 
doğrultusunda, 
yönetim kurulumuz 
ca ikinci bir karar 
alınan kadar devam 
edecektir. Alınan bu 
karar, Marmarabir
lik’in ortaklarımızın 
yanında olduğunun 
bir göstergesidir. ” 
diye konuştu.
12 Ekim’de başla 
yan 2018-2019 ürün 
ahm kampanyasını 
da değerlendiren 
Başkan Asa, bugün 
itibarıyla 171.7 mil 
yon TL karşılığında, 
22 bin ton ürün 
alındığını kaydetti.

Bu kampanya döne
minde Marmarabir
lik’in 52 bin ton alım 
planı olduğunu 
hatırlatan Başkan 
Asa, “Ortaklarımız 
her yıl düzenli bir 
şekilde teslimat 
yapmanın ne kadar 
önemli olduğunu bu 
kampanya dönemin 
de çok iyi anlamış 
olduklarını düşünü 
yoruz.” dedi 
Başkan Asa, ürün 
atımlarında sadece 
bu yıl değil, gelecek 
yılların da önemine 
değinerek, şunları 
söyledi; 
GELECEĞİ DE 
DÜŞÜNÜN 
“Marmarabirlik’in 
geleceğini düşün 
memiz gerekir. Mar
marabirlik olarak 
satışlarımıza 

orantılı bir şekilde 
52 bin ton ürün alım 
planı yapılmıştır. 
Eğer plansız bir 
şekilde ucu açık 
alım yapılırsa ve 
sadece bu yılı düşü 
nürsek, seneye 
ürün alım kampan 
yası döneminde 
büyük sıkıntı yaşa 
rız. Alım planının 
üzerinde alınacak 
her kg, birsoıiraki 
yılda yapılacak 
kısıtlama anlamına 
gelecektir. Ürün 
alı m ları na başlama 
dan önce bölge 
rekoltesi, gelen 
rekolte beyanları ve 
kooperatiflerin 
depo kapasitesine 
göre alım planı 
yapılmıştır. İsteye 
nin istediği kadar 
ürün vermesi 
mümkün değildir. 
Çünkü kooperati
flerimizin bölge 
rekoltesi 170 bin 
ton, gelen rekolte 
beyanı 70 bin 500 
ton’dur. Ortakları 
mız takdir edecek
lerdir ki, bu miktann 
tamamının alınması 
mümkün değildir.” 
Başkan Asa,

“Otaklanmızın alım 
politikalanmızdan 
memnun oldukları 
nı, rekolte beyanını 
veya azami teslimat 
miktarlarını doldur 
muş olan ortaklan 
mız, ‘ürünümüzü 
alın, bedelini de ne 
zaman isterseniz 
ödeyin’ demekte
dirler. Bu da, 2018- 
2019 ürün alım 
kampanyasında 
Marmarabirlik alım 
lannın ne kadar 
önemli bir hale 
geldiğinin bir 
göstergesidir. Mar
marabirlik bölgede 
tek alıcı konumun 
da kalmıştır. Bu 
kampanyanın çok 
zor olacağını birçok 
defa dile getirmiş 
tik. Yükün büyük 
kısmını Marmarabir
lik olarak ortaklan 
miza destek ola
bilmek adına 
üzerimize aldık. 
Ortaklarımız da, ku
rumun geleceği için 
bu zor yılda koope 
ratiflerine sahip 
çıkarak yükün bir 
kısmını da kendi 
üzerine almalıdır.” 
ifadelerini kullandı.-
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fOıılı^ ıı Bursa'da okul
Bursa'da üç kişilik 
bir aile yolda 
yürürken farkına 
varmadan parayı 
düşürdü. Bir 
başkası düşen 
parayı bulup sahib
ini aradı. O anlar ise 
bir iş yerinin güven
lik kamerasına 
saniye saniye 
yansıdı.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
meydana geldi. 
Nereden geldikleri 
belli olmayan üç 
kişilik bir aile, 
yoldan otomobiller
ine giderken bir mik
tar parayı yere 
düşürdü.
Arkasından gö
zlükçüde bulunan 
bir müşteri parayı 
yerde fark edip 
etrafındakilere sor 
du. Fakat paranın 
sahibini buluna

mayınca, duyarlı 
vatandaşlar gözlük 
çüye parayı teslim 
ettiler. O anlar ise 
gözlükçünün güven
lik kamerasına 
yansıdı. Parayı 
bulan adam gözlük 
çüye parayı getirdi 
ğinde içerideki 
müşterilerden birisi 
parayı kendisinin 
düşürdüğünü 
söylese de, iş yeri 
sahibi güvenlik

kamerasından 
baktığında paranın o 
kişiye ait olmadığını 
ve düşürenlerin üç 
kişilik bir aile 
olduğunu tespit edip 
parayı vermedi. 
Ihlas Haber Ajansı 
mikrofonlarına 
konuşan gö
zlükçünün sahibi 
Mesut Gülmez, 
"İşyerinde çalışırken 
bir hayırsever müşte 
rim kapının önünde

bir miktar para 
buldu. Gelen giden 
olursa "size söyler" 
diyerek parayı bize 
teslim etti. O sırada 
dükkânda bir 
müşterim vardı. 
"Benim param" diy
erek sahiplenmek 
istedi. Ondan sonra 
emin olamadım 
"güvenlik kamerası 
görüyordur, bir 
bakalım" dedim. 
Baktık ki vatandaşa 
ait değilmiş. Karne 
raya baktığımızda üç 
kişilik bir aile parayı 
kapının önünde 
düşürüyor ve 
karşıda duran 
arabasına binip 
gidiyorlar. İnşallah 
yerine ulaşır para" 
dedi.
Gülmezin çağrısıyla 
birlikte şimdi kayıp 
paranın sahibi 
aranıyor.

yolunda korkutan 
kaza!

Bursa'da seyir halindeki otomobil ve servis 
minibüsünün çarpıştığı kazada anaokuluna 
öğrenci taşıyan servis minibüsü devrildi. 
Öğrenci servisinde bulunan bir çocuk hafif 
şekilde yaralandı.
Kaza merkez Osmangazi İlçesi Güneştepe 
mahallesinde gerçekleşti. U.Ç. idaresindeki 
16 AAL 266 plakalı servis minibüsüyle karşı 
istikametten gelen A.Ç.'nin kullandığı oto
mobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle oto
mobil hurdaya dönerken, öğrenci servis
minibüsü devrildi. Kazayı minibüs

II II II■ I I II II II II ■ ■ ■■ ■ ■IMımrttoıııMrtaWII şoförünün oğlu hafif sıyrıklarla atlattı. 
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma 
başlattı.

Orhangazi ilçesi 
Yalova-Bursa kara 
yolu Karsak boğazı 
otoban girişinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
sürücüsünün 185 
promül alkollü 
olduğu belirlenen 
bir otomobil kon
trolden çıkarak 
kavşaktaki bariyere 
çarptı. Bariyerin 
parçalanıp ok gibi 
otomobile 
saplandığı kazada 
sürücü şans eseri 
hafif yaralı olarak 
kurtuldu.
Kaza, Orhangazi- 
Bursa karayolu, 
Karsak boğazı 
Gebze Orhangazi 
İzmir Otoyolu 
kavşağı girişinde 
meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre 
A.ö.(44) idaresin-

deki 16 GF 124 
plakalı otomobil 
Orhangazi is
tikametinden Bursa 
istikametine doğru 
seyir halindeyken, 
Gebze-Orhangazi- 
Izmir Otoyolu 
kavşağında kontrol 
den çıktı.
Bariyerin parçalanıp 
ok gibi otomobile 
saplandığı kazada

sürücü şans eseri 
hafif yaralandı.
185 promil alkollü 
olduğu tespit edilen 
otomobil sürücüsü 
A.Ö.'ye ilk müdahale 
çevreden yetişen 
diğer sürücüler 
tarafından yapıldı. 
Hurdaya dönen oto
mobilden çıkarılan 
sürücü A.O. olay 
yerine çağrılan

ambulansla Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak 
burada tedavi 
altına alındı.
Bariyerlere giren 
otomobil çekici 
yardımı ile 
bulunduğu yerden 
kaldırılırken, jan
darma ve polis 
ekipleri kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı.

Antrenman izleyen 
çifte otomobil 
carnri: 1 yaralı

Bursa'da Osmaniyespor'un antrenmanını 
araçlarının içinde izleyen çifte başka bir 
otomobil çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl Ahmet 
Türkel çevre yolunda meydana geldi. Şa 
ban K. ve eşi Elif K., Osmaniyespor'un tesis 
lerde antrenman yaptığını görünce araç 
larını yol kenarında durdurarak antrenmanı 
izlemeye başladı. Osmaniyespor'un araç 
içinden antrenmanını izleyen çiftin otomo
biline Sinan C. yönetimindeki otomobil 
çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan 
atlatırken Şaban K'nın eşi Elife K yaralandı. 
Yaralıların yardımına yoldan geçen diğer 
sürücüler ile Osmaniyespor tesislerinde 
bulunan yöneticiler yetişti. Araç içerisinde 
çıkartılan yaralı kadın yere alınarak ambu 
lansan gelmesini bekledi. Kaza yerine am
bulansla Elife K. İnegöl Devlet Hastane 
kaldırıldı. Her iki aracın hurdaya döndüğü 
kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızların 
akıl oyunları 

kameraya 
yansıdı!

İnegöl'de, evde kimse 
olmadığı sırada kapıya 
gelerek, paspas ve çiçek
lik altında anahtar arayıp, 
kapıları zorlayan 3 kadın 
güvenlik kamerası 
tarafından görüntülendi. 
Bursa'da hırsızların akıl 
oyunları kameraya 
yansıdı!
İnegöl'ün kırsal Yeniköy 
Mahallesi'ne gelen 3 ka 
dınj sokaklarda gezerek 
içinde kimsenin olmadığı 
evleri belirledi. Hırsızlık

şüphelisi kadınlar bir 
evin güvenlik kamera 
sına yansıdı. Görün
tülerde evin kapısına 
gelen kadınlardan biri 
gözcülük yaparken, 
diğeri girişteki çiçeklik 
ve paspasın altını kontrol 
etti, anahtar aradı.
Kapıları zorlayan kadınla 
rın evlere girip girmediği 
belirlenemezken, güven
lik güçleri şüphelileri 
yakalamak için 
çalışmalarını sürdürüyor.
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filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Marmarabirlik’ten ek kota
Hidamet Asa, önceki gün Gemlik’e gele 

rek, Marmarabirlik’in ortaklarından zeytin 
almadığını iddia eden Yalova’nın Fıstıklı 
Köyü’ne gitti.

Fıstıklı zeytin üreticisi daha önce CHP 
Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardım 
cısı Orhan Sarıbal’ı konuk etmiş, zeytinci 
nin sorunlarını anlatırken, Marmarabirlik’in 
zeytin atımlarında “anzah” diyerek, zeytin
leri geri çevirmesinden yakınmıştı.

Sanbal, köylülerin bu sorununu basına 
taşımış ve Marmarabirlik yöneticilerine Suri 
ye’nin Afrin şehrinden Türkiye’ye sokulan 
51 bin ton zeytinden alınıp alınmadığını 
sormuştu.

Bu konunun basında çıkmasıyla, Hidamet 
Asa ve Birlik’e bağlı kooperatiflerin başkan 
lan Sarıbal’a tepki göstererek, Marmarabir
lik’in 1 kilo bile Afrin’den zeytin almadıkları 
nı söylediler.

Bu ateşi yakan, Fıstıklı Köyü zeytin üreti
cileriydi.
İki tarafında aünler sürenjıtısmasından 

sonra Marmarabirlik’in atımlarda eskiye gö 
re daha yumuşadığı gözlendi.

Önceki gün Gemlik’e gelen Asa, önce 
Küçük Kumla’ya uğradı.

Zeytin üreticileri Birlik Başkanıyla neler 
konuştu bizler, orada olamadığımız için bil 
miyoruz. Bize gelen haberler birlik basın 
bürosundan geldiği için biz onların gönder 
diği haberleri sizlere duyuruyoruz.

Bu nedenle, Hidamet Asa’nın Fıstıklı’ya 
ğfımesıriı önemsiyorum.

Doğru olanı yapmış.
Sorunu üretici ile görüşerek çözmeye 

çalışmış.
Marmarabirlik’ten gelen başka bir haber 

ise daha önemliydi.
Birlik, yeni alım kampanyasında ortaklar

dan aldığı rekolte beyannamelerinde kotayı 
doldurmayan üreticilerden ek beyan verme 
terini istedi.

Ancak, burada verecekleri zeytinin bare 
minin 180-230 tane ile sınırlı olması dikkat 
çekici.

Bu yıl 52 bin ton zeytin alacağını duyuran 
Marmarabirlik, bugüne kadar ortaklarından 
171.7 milyon lira karşılığı, 22 bin ton zeytin 
aldığını açıkladı.

Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerin bö- 
gesindeki zeytin rekoltesinin 170 bin ton 
olmasına karşın, Marmarabirlik’e ortakların 
70 bin ton beyanname verdiği biliniyor.

Asa, bu ürünün tamamının Birlik tarafın 
dan alınmasının olanaksız olduğunu belir
tirken, 52 bin ton zeytin alınacağının 
planlandığını söyledi.

Asa, “Ortaklarımızın alım politikalarımız 
dan memnun olduklarını, rekolte beyanını 
veya azami teslimat isterseniz ödeyin’ 
miktarlarını doldurmuş olan ortaklarımız, 
‘ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman de
mektedirler. ” diyor.

Bunun nedeni ise piyasada zeytin alan 
fazla tüccann olmamasıdır.

Darda olan üretici, Marmarabirlik’e bu söz
leri söylemesinin nedeni ekonomik sıkıntı 
tandır. Üretici bu yıl darda. Birlik’i yanında 
görmek istiyor.

2019 yılı Mart ayı 
sonunda yapılacak 
olan yerel seçim
lerde, AKP’den ilk 
belediye başkan 
aday adaylığı için 
Süleyman Çevik 
başvuruda bulundu. 
Çevik, dün başvuru 
dosyası ile AKP İlçe 
başkanlığına gitti. 
Süleyman Çevik, 31 
Mart 2019 günü 
yapılacak seçimler 
için aday adayı 
olduğunu bildirdi. 
İtçe Başkanı Yaşar 
İslam, Çevik’e 
başarılar diledi.

SÜLEYMAN ÇEVİK 
KİMDİR

Süleyman Çevik, 
Gemlik'te 23 Nisan 
1971 tarihinde

Kamulaştınlanalanlanıesilleniyor
Gemlik Belediyesi, 
Demirsubaşı Ma
hallesi, Semerciler 
Yokuşu köşesinde 
gönüllü takas yön
temiyle kamulaş 
tırarak yıkımını 
tamamladığı alana 
20 yaşında çınar 
ağacını dikti. 
Kamulaştırma 
çalışmaları 
sonrasında ortaya 
çıkan boşalan 
alanlarda belediye 
tarafından bir yan
dan açık otoparklar 
oluşturulurken, 
bazı açılan yeni 
alanlar da yeşil 
alanhaline geti 
riliyor.
Gemlik Belediye 
meclisi kararıyla 
kamulaştırılmasına 
karar verilen 
Demirsubaşı

dünyaya geldi. 
İlkokulu Şehit 
Cemal İlkokulunda 
okudu. Daha sonra 
Gemlik Ortaoku
lunda bitirdi.

Mahallesindeki eski 
Demiriz Eczane 
sinin bulunduğu 
alanda yapılan 
kamulaştırma ve 
takas yoluuyla devir 
işlemleri sonucu or
taya çıkan arsa

Bursa Tophane 
Teknik Lisesi 
Makine Ressamlığı 
bölümünden mezun 
olan Çevik, Yüksek 
Okulu Eskişehir

Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlü 
ğünce yeniden 
düzenlenerek 
halkın kullanımına 
açılıyor.
Buraya başka böl
gelerden sökülen 

Anadolu Üniver
sitesi Uluslarası 
ilişkiler ve Siyaset 
Bölümünden 
mezun oldu.
Yüksek Lisansını, 
İstanbul Esenyurt 
Üniversitesinde 
“Yönetim ve Orga
nizasyon alanında 
yapmak” yaptı. 
Süleyman Çevik 
Tarım, hayvancılık 
ve hizmet sektör
lerinde hizmet 
vermekte.. Bal üre
timi ve ticaretiyle 
ilgilenen Süleyman 
Çevik, bu alanda 
çalışmalar 
yapmakta.
AKP Gemlik ilçe 
teşkilatı üyesi olan 
Çevik evli ve dört 
çocuk babası.

20 yaşındaki 
zeytin ağacı 
dikilerek yeni bir 
çevre düzenlemesi 
yapıldı. Çalışmaları 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
izledi.

K AŞÇDt fi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


8 Kasım 2018 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 5

6. Gemlik Tenis Turnuvası yanıldı
1 Ekim- 4 Kasım 
tarihleri arasında 
Gemlik Atamer 
Hotel’in tenis 
kortunda tenis 
antrenörü 
Hüseyin Kıyak 
organizas 
yonunda ve özel 
Hatem Okulları, 
Solaksubaşı, 
Efendioğlu ve 
Atamer Hotel 
sponsorluğunda 
6. sı düzenlenen 
Gemlik Tenis 
Turnuvasına 24 
kadın, 32 erkek ve 
gençlerden 10

olmak üzere 
toplamda 66 sporcu 
62 maç yaparak 
turnuvada yer aldı. 
Turnuvada sporun 
birleştirici 
gücünün en 
güzel örneği 
yaşayan seyirci 
lerle, müsabaka 
larda sporcular tatlı 
rekabet beraberinde 
güzel dostlukların 
ve kardeşlik ortamı 
nın gelişiminde 
katkı gösterdiler. 
Turnuvada derece 
yapan sporculara 
ödüllerini sponsor

ların temsilcileri 
tarafından aldılar. 
Erkeklerde: 1. dr 
Murathan Gülal

olurken 2. Berat 
İlker Işık 
Bayanlarda:
1. Ece Ay olurken

2. Behiye Atalay 
Genç erkeklerde:
1. Alp Koç olurken
2. Uygar Uysal

genç bayanlarda: 
I.Ecenaz Karakaş 
olurken 2. Elvan 
Özen oldu

(a HlHetlis Bisianı HiicahH oMü
Milli Eğitim Bakanlı 
ğının tarafından 
2016-2017 eğitim 
öğretim yılı 
“Demokrasi Eğitimi 
ve Okul Meclisi Pro
jesi" kapsamında 
Gemlik II Öğrenci 
Meclisi Başkanı 
seçimi Gemlik 
Mesleki ve Teknik 
And. Lisesi Salo
nunda yapıldı. 
Saygı Duruşu ve İs
tiklal Marşının okun 
masının ardından 
Okul Müdürü Hüse 
yin Er ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran birer 
konuşma yaptılar 
ilçe Milli Eğitim 
Mehmet Duran 
yaptığı konuşmada; 
ilçemiz geneli okulla 
rımızda yapılan 
öğrenci temsilcileri

seçiminden sonra 
ilçe öğrenci temsilci
leri seçimi için 
toplanıldığını ifade 
ederek, 2004 yılın 
dan bu yana okullar 
da okul öğrenci tem
silcisi seçimi 
yapılmaktadır. 81 il, 
il temsilcilerini seçe
cekler ve 81 il tem
silcisi Türkiye öğren 
ci meclisi temsilci 

liğini oluşturacaklar 
dır. Bu uygulamanın 
amacının öğrencile 
rimizin demokrasi, 
hoşgörü, çoğulcu 
luk, oy kullanma, 
seçme ve seçilime 
kültürünü kazandır 
mak olduğunu be
lirterek, ilçe temsil 
ciliği başkanlığına 
aday olan öğrencile 
rimize başarılar 
diledi.
Daha sonra aday 
olan başkan adayları 
farklı konuları ele 
alıp, seçildiğinde 
yapacağı çalışmalar 
hakkında seçmen
lere hitap ettiler.
İlçe Meclis 
Başkanlığı seçim 
sonucunda 
kullanılan 28 oydan 
14 oyunu alan Gem
lik Anadolu İmam

Hatip Lisesi öğrenci 
Mahmut Mücahit 
DURMUŞ başkanlığa 
seçilirken Gemport 
Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Beyza FET başken 
yardımcılığına 
seçildi.
Umurbey Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencisi İrem 
Yurdakul da yapılan 
seçimde 3.oldu.
Gemlik ilçe Öğrenci 
Meclis temsilciliğine 
seçilen Mücahit 
Durmuş sonuçtan 
çok memnun 
olduğunu ifade 
ederek, Gemlikte 
18500'e yakın öğren 
cinin, istek ve öneri
lerini ilgili makam
lara iletmede 
aracılık yapmaya 
çalışacağını söyledi.

KONGRE İLANI 
GEMLİK GİBİT VE RUMELİ 

TÜBKLEBİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMa 
nFRNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel 
kurul toplantısı 25 Kasım 2018 Pazar 
günü saat 20.oo de dernek merkezimizde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı 2 Aralık 2018 Pazar günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulu 

faaliyet raporunun okunması
5- Yönetim ve denetim kurulunun 

ayrı ayrı ibrası
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-GülerAjans

CftEÜD KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
pUrUn ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ

■D huivAD OLAN Ş°FÖR ALINACAKTIR.
MlftNITUn 0 224 514 02 02

Cİ
BYEGM

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

ABONEOLDUNUZMU?
—ffiıııııııııi!iıııııi!irffiffi!Mi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AJAMS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK * YÂYINCILIK REKLAMCILIK
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Bu tsa'ıa yeni oıııaıılM sanaıl hölnesl t uralmıor!
BURSA'nın Orhaneli 
ilçesinde, 500 milyar 
dolarlık maden 
rezervi belirlenen 
alanda kurulması 
S (anlanan Maden 

ıtisas Organize
Sanayi Bölgesi 
(OSB) için Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) sürecinin 
tamamlandığı 
bildirildi. Maden 
Mermer Üretici ve 
Sanayici İş Adamları 
Derneği (MADSİAD) 
Başkanı Erol 
Efendioğlu, bölgede 
45'ten fazla fabrika 
kurulacağını 
açıkladı.
Dağ ilçesi 
Orhaneli'nde, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi'n 
den 2 profesör 
öncülüğünde, 10 
akademisyenle 
yapılan çalışmalar

KURULACAK1da büyük miktarda 
mermer, kömür, 
krom, altın ve nikel 
rezervleri tespit 
edildi. Yaklaşık 10 ay 
süren çalışmada 
105 milyar dolarlık 
bölümü mermer 
olmak üzere, 
toplamda 500 milyar 
dolarlık maden 
rezervi belirlendi.

'45-48 FABRİKA

Bunun üzerine 
bölgede Maden OSB 
kurulması için 
çalışma başlatıldı. 
MADSİAD Başkanı 
Erol Efendioğlu, 
söz konusu alanda 
Maden OSB 
kurulması için yola 
çıktıklarını söyle 
yerek şöyle konuştu:

"Burada mermer var, 
kalsit var, feldspat 
var. OsmanlI 
zamanında bile 
bölgede madencilik 
vardı. 'Türkiye'nin ilk 
Maden OSB'ni 
Orhaneli'ne kuralım' 
diyerek harekete 
geçtik. Bu projenin 
ÇED aşaması bitti, 
kamulaştırma 
aşamasına geldik. 
Burada devletimiz

den yardım 
isteyeceğiz. Bu OS- 
B'de çevreci bir üre
tim yapılacak ve bu 
da Türkiye'ye çok 
güzel bir emsal ola
cak. Zaten yeşil Bur- 
sa'da bize yakışan 
çevreci emsaller 
oluşturmaktır. Bu
raya 45-48 fabrika 
gelecek. Burada 
ciddi bir istihdam 
oluşacak. 
Orhaneli'nden 
Bursa'ya ciddi bir 
göç var. O göçü bu 
OSB ile tersine 
çevireceğiz."

'YERLİ VE MİLLİ 
YATIRIM'
Orhaneli.Belediye 
Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu da MAD
SİAD ile rezervler 
hakkında yürüttük
leri projenin sonuna 
geldiklerini ifade 

ederek şöyle dedi: 
"Burada 500 milyar 
dolarlık rezerv var. 
Orhaneli'nin yer altı 
kaynakları çok 
zengin. Rezerv ve 
çeşitlilik olarak 
çok bol. Mermerin 
dışında; krom, 
kömür, nikel ve 
altın madeni oldukça 
fazla miktarda bu
lunuyor. Bunlann 
hepsinin toplamı 
500 milyar dolan 
hakikaten geçiyor. 
Bu 500 milyar 
dolan özellikle 
vurgulamak istiyo
rum. Çünkü 
Türkiye'nin 2023 yılı 
ihracat hedefi 500 
milyar dolar 
olduğundan onu 
çağrıştırsın diye 
bunu yapıyorum. 
Kurulacak OSB'de 
yatırımlar tamamen 
yerli ve milli olacak."

BTSO'dan gıda sektöründe ihracat atağı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), Gıda Ur-Ge 
Projesi kapsamında 
27 Kasım-1 Aralık 
tarihlerinde 33 ülke
den 160 iş insanını 
BursalI firmalarla bir 
araya getirecek. 
BTSO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, gıda sek
törünün temsilcileri, 
ihracatlarını BTSO 
liderliğinde "Bursa 
Food Point" kurum
sal kimliği adı 
altında artırmaya 
devam ediyor. 
Ticaret Bakanlığı ve 
BTSO destekleriyle 
hazırlanan Gıda Ur- 
Ge Projesi 
kapsamında, yurt 
dışı pazarlama, alım 
heyeti, eğitim ve 
danışmanlık faaliyet
leri gerçekleştirerek 
ihracat yolunda 
önemli gelişmeler 
kateden firma tem
silcileri, yeni bir alım 
heyeti organizasy
onuna odaklandı.

Üyeler, 27 Kasım-1 
Aralık tarihlerinde 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde (AKKM) 
düzenlenecek alım 
heyeti organizasy
onunda ürünlerini 
yabancı alıcılara 
tanıtacak. Firmalar 
yabancı konuklara 
üretim tesislerini de 
gezdirecek.
- İhracat odaklı 
büyüme 
Açıklamada 
değerlendirmelerine 
yer verilen BTSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Aytuğ Onur, 
Ur-Ge projeleriyle 
firmaların ihracat 
potansiyelini ve 
rekabet güçlerini 
artırmayı hedefle 
diklerini belirtti. 
Onur, 14 ayrı Ur-Ge 
projesiyle Türki 
ye'nin en fazla Ur- 
Ge projesi yürüten 
kuramlarından olan 
BTSO'nun özellikle 
gıda sektörünün 
ihracatını artırmaya

yönelik önemli pro
jelere imza attığını 
ifade etti.
Gıda şektöründeki. 
üretim tecrübesiyle 
bir marka olan 
Bursa'nın bu başarı 
sim dış ticarete 
yansıtmasını istedik
lerini vurgulayan 
Onur, şunları kay
detti:
"BTSO olarak sek
törlerimizin ihracat 
odaklı büyümesini 
istiyoruz. Ur-Ge pro
jelerimiz 
firmalarımıza yeni 
ufuklar kazandırıyor. 
Küresel Fuar Acen

tesi ve Ticari Safari 
Projesi'nin yanı sıra 
Ur-Ge projelerimizle 
şirketlerimizin ihra
cat odaklı büyüme 
yolculuğunda 
yanlarında olmayı 
sürdüreceğiz.
BursalI firmaları 
mızın üretim ve ihra
cat kabiliyetlerindeki 
artış, ülkemizin eko 
nomik parametreleri 
ne olumlu yansı 
maya devam 
edecektir."
BTSO Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Kon 
şeyi Başkanı Burhan 
Sayılgan da alım 

heyeti programının 
Bursa gıda sektörü 
temsilcilerinin 
ihracatlarını 
artırmaları adına 
bir fırsat oldu 
ğunu bildirdi.
Ortadoğu ve 
Körfez ülkeleri başta 
olmak üzere önemli 
yabancı alıcıların 
Bursa'ya gele 
ceğini belirten 
Sayılgan, şu ifa 
deleri kullandı: 
"Konsey olarak sek
tör temsilcilerimizin 
ihracata açılmasına 
büyük önem veri 
yoruz. Gıda Ur-Ge

Projesi üyelerimiz 
geçtiğimiz sene 
ihracatlarını yüzde 
34 artırırken, bu 
oranı yüzde 50'nin 
üzerine çıkartmayı 
hedefliyoruz. 
BTSO Yönetim 
Kurulumuzun 
destekleriyle 
sektörümüze 
son 2 yılda ivme 
kazandıran 3 
önemli ahm heyeti 
programına imza 
attık. Konseyimizin 
çalışmaları doğrultu 
sunda yeni projele 
rimizi sürdüreceğiz. 
Kasım ayının so
nunda yapaca 
ğımız ahm heyeti 
organizasyonu, 
sektörümüzün 
ihracat odaklı 
büyümesine güç 
katacak. Bursa'nın 
önde gelen gıda 
üreticilerinin yer 
alacağı alım 
heyetinde 
firmalarımızı 
nitelikli alıcılarla 
buluşturacağız."

KflŞCDC B€Kf,€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK__________

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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İŞKUR istihdamda 1 milyonu aştı
Türkiye İş Kurumu etmeye devam ~ Mil y -g ı eğitim programları,
(İŞKUR), yılbaşın ediyor. W WBMw İl fe* • mesleki eğitim
Türkiye iş Kurumu 
(İŞKUR), yılbaşın
dan bu yana 1
milyondan fazla 
kişinin istihdamına 
aracılık etti.
İstihdamın korun 
ması ve artırılması, 
işsizlerin mesleki 
niteliklerinin 
geliştiril mesi, 
işsizliğin azaltılması 
ve özel politika 
gerektiren grupların 
iş gücü piyasasına 
kazandırılmasını 
amaçlayan İŞKUR, 
istihdama aracılık

Bu yıl sonunda
1 milyon 250 
bin kişiyi işe 
yerleştirmeyi hede
fleyen Kurum, 
yılbaşından bu yana 
1 milyondan fazla 
kişinin iş sahibi 
olmasını sağladı. 
Bu doğrultuda, 
Kurum person
elince bu yılın 
dokuz aylık 
bölümünde 4 mi
lyon 234 bin 52 
bireysel görüşme,

Si
a

Eğitim ve kurslar
dan 355 bin kişi 
faydalandı 
Bir yandan iş

476 bin 733 iş yeri 
ile 21 bin 231 okul 
ziyareti gerçekleş 
tirildi.

arayan ile işvereni 
buluşturan İŞKUR, 
diğer taraftan 
yürüttüğü işbaşı

kursları ve
girişimcilik 
eğitimleriyle iş 
gücünün niteliğini 
artıracak 
uygulamaları hayata 
geçiriyor.
Kurum bu kap
samda, bu yılın 
ocak-eylül döne
minde 75 bin 436 
işbaşı eğitim 
programı, 
girişimcilik eğitim 
ile mesleki eğitim 
kursu düzenledi

Sefahatlere servet harcandı!
Bu yılın ikinci 
çeyreğinde yurt 
içinde ikamet eden 
15 milyon 47 bin 
kişi seyahate 
çıkarken, toplam 
seyahat harcama 
lan geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,1 artarak 7 
milyar 370 milyon 
645 bin lira oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Nisan-Haziran 2018 
dönemine ilişkin 
"Hanehalkı Yurtiçi 
Turizm" verilerini 
açıkladı.
Buna göre, nisan- 
haziran dönemini 
kapsayan ikinci 
çeyrekte seyahate 
çıkanların bir ve 
daha fazla

geceleme kaydıyla 
ülke içinde 
yaptıkları toplam 
seyahat sayısı, 
2017'nin aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 6,1 artarak 18 
milyon 813 bin

olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde seya
hate çıkanlar 111 
milyon 118 bin 
geceleme yaptı. Or
talama geceleme 
sayısı 5,9, seyahat 
başına yapılan orta

lama harcama ise 
392 lira oldu.
Yurt içinde ikamet 
eden 15 milyon 47 
bin yerli turistin 
yaptığı seyahat 
harcamaları, yılın 
ikinci çeyreğinde 

geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,1 artışla 7 
milyar 370 milyon 
645 bin lira olarak 
kayıtlara geçti. 
Seyahat 
harcamaları, kişisel 
veya paket tur 
harcamaları 
şeklinde yapıldı. 
Yurt içi turizm 
harcamasının yüzde 
92,9'unu (6 milyar 
846 milyon 654 bin 
lira) kişisel, yüzde 
7,1'ini (523 milyon 
991 bin lira) ise 
paket tur 
harcamaları 
oluşturdu.
Seyahate çıkış 
sebeplerine 
bakıldığında, 
yakınları ziyaret 

amacıyla yapılan 
seyahatler yüzde 
65,6 ile ilk sırada 
yer aldı. Bunu, 
yüzde 25,8 ile "gezi, 
eğlence, tatil" ve 
yüzde 4,2 ile 
"sağlık" takip etti. 
Bu dönemde 
seyahate çıkanlar 
79 milyon 
364 bin geceleme 
sayısıyla en çok 
"arkadaş ve 
akraba" evinde 
kaldı. Konaklama 
türlerine göre 
geceleme sayısında 
ikinci sırada 14 
milyon 605 bin 
gecelemeyle "kendi 
evi" yer alırken, 
bunu 9 milyon 238 
bin geceleme sayı 
sıyla "otel" izledi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 1®®
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM ~

HASTANELER
Devlet Hastanesi ' 517 34 00
Sshll Dev. Hsst 513 23 29
Mer.Sağ.Ocagı . 513 10 68

। Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

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

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

BELEDİYE

186
513 45 03.
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

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

51457 96
5132325 

513 4521-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTObOT
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

HAPDB-FERİBOT
Yalova. (226) 8*14 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhiaar (262) 655 60 31

OTOPÜS T

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

DAĞITICILAR

Gemlik Kjrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ffllHHftlİÖ

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
■Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akcan Petrol 
MAR-PET 
.Tuncay Otogaz 
^oyza^otro^^^^

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
313 1O 70
313 30 33
013 16 40
013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6215 

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 Câ(f Bora Sok. No:5/A GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
YOL 

ARKADAŞIM 2 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
ÇAKALLARLA 

DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30
CADILAR 
BAYRAMI 

11.30-14.00-16.15- 
18.30-20.45 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

İNŞAATYİĞİT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI MALZ€M€LeRI 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

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

REKlAMCIUK0RG^İZASV°N2^™H™^ra

GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ____ ]

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com


YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

iKAVLAKİGÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İSLEME KAPASİTESİ

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK:UmurbeyMh.YalovaYoluCd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA:UrnurbeyMh.YalovaYo!uCd.No:44 Gemllk-BURSA A 0224 F
Şube): GEMLİK İSTİKLAl CAD.Şube2:0K$IJEN88-ISTANBULYÖNÜ $ube3 :OK5ÜEH68-İZMİRY0n0 I 4aL <B

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK www.kavlak.com.il

GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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GTSG yönetimi 
lafer isıK’ı 
ziyaret etti

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri, dün Ankara’da 
Bursa Milletvekili Zafer Işık’ı 
ziyaret ederek, yeni görevi ne- 
deniyle kutladılar. Syf4’de

| İyi Parti Gemlik Kurucu İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı, Belediye Başkanı adayı olunca görevini Birol Mumcu’ya devretti IMMii
Güne Bakış

w Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İYİ Parti’de Başkan değişti
Önceki akşam İYİ Parti İlçe Başkanh 

ğı’nda nöbet değişimi vardı.
İYİ Parti’nin ilçemizde kuruculuğunu 

yapan Dr. Adnan Bıyıklı, 2019 yılında 
yapılacak yerel seçimlerde Belediye Baş 
kanı adayı olacağı için görevi bıraktı.

Bu göreve parti örgütü içinden değil, 
Bursa dan bir geçici başkan atandı.
Birol Mumcu, İl Başkan Vekilliği göre 

viniyürütürken, Gemlik’e atanmasının 
nedeni, İyi Parti Gemlik teşkilatında or
taya çıkan anlaşmazlıklardı. Dev. 4’de

İyi Parti Gemlik İlçe Başkanlığında yeni ilçe 
Başkanı Birol Mumcu, görevi eski Başkan 
Adnan Bıyıkh’dan görevi devraldı. Devir 
töreninde konuşan İl Başkan Yardımcısı 
Haluk Hısımcıl yaptığı konuşmada, Birol 
Mumcu’yu geçici olarak Gemlik’te görevlen 
dirdiklerini belirtti. Üniversite yaşamından 
sonra Kumla’da kaldıklarını belirten Mumcu, 
yaz aylarında Kurşunlu’da yaşadığını be
lirterek, Gemlik’te olan bağlarımız hiç bir 
zaman kopartmadığını söyledi. Haberi 2’de

Mnlmııw
Türkiye Cumhu 
riyetinin kuru
cusu, 1. Cum 
hurbaşkanı 
Mustafa Kemal 
Atatürk, ara 
mızdan ayrılı 
şının 80. yıldö 
nüm ünde 10 
Kasım Cumar 
tesi günü bü 
tün yurtta ve 
dış temsilcilik
lerimizde dü 
zenlenen tören 
lerle anılacak. 
İlçemizdeki 
tören 10 Kasım 
günü saat 9.oo 
Atatürk Anıtı’na 
Kaymakam, Garni
zon Komutanı 
ve Belediye 
Başkan inin çelenk 
sunması ardından, 
saat 9.05’de ise 
saygı duruşu, 
İstiklal Marşının 
okunması

Bayrağın göndere 
çekilip, yarıya 
indirilmesi 
devam edecek. 
Atatürk’ü anma 
programına 
Manastır Yunus 
Emre Kültür 
Merkezi’nde 
devam edilecek.

. GEMLİK’TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ > ?

SAĞLIK
SİGORTMIUK

□ +905324143628
& +90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 3042239

TRAFİK SİGORTASI

EV VE İŞYERİ YANGIN ve 
DEPREM SİGORTASI

• Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. İstiklal Cd. No: 82/A GEMLİK 
• Şube : Dr. Ziya Kaya Nah. Sağlık Sok. No: 10/8 GEMLİK

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

13 han vetclinicgemlik © hanvetveteıinerdinic 

Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı

>2 erdögansaglik@hotmail.com Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.il
9_Kas%25c4%25b1m_2018_Cuma%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:gansaglik@hotmail.com
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R İyi Parti Gemlik Kurucu İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı, Belediye Başkanı adayı olunca görevini Birol Mumcu’ya devretti

İyi Parti de Mumcu dönemi başladı

yi Parti Gemlik İlçe 
Başkanlığında yeni 
ilçe Başkanı Birol 
Mumcu, görevi eski 
Başkan Adnan 
Bıyıklı’dan görevi 
devraldı.
Önceki gün İlçe 
Başkanlığında 
düzenlenen devir 
teslim törenine, 
Bursa İl Başkan 
Vekili Haluk Hısım 
cıl, Genel İdare Ku
rulu üyesi Haşan 
Toktaş, Kurucu Ku
rulu üyesi Abdullah 
Alagöz, Bursa 
Nilüfer, Osmangazi, 
Orhangazi İlçe 
baş kanları ve 
partililer katıldı. 
Devir töreninde 
konuşan İl Başkan 
Yardımcısı Haluk 
Hısımcıl yaptığı 
konuşmada, Birol 
Mumcu’yu geçici 
olarak Gemlik te 
görevlendirdiklerini 
belirterek, 
şunları söyledi: 
"Gemlik Bursa’nın 
en değerli mücev 

herlerinden bir tane 
sidir. Gemlik bir za
manlar BursalIların 
gelip serinlediği, 
eğlendiği yerlerden 
biriydi. Gemlik 
Bursamızda olduğu 
gibi yavaş yavaş 
yıkılışa doğru 
gidiyor. Bunun için 
değişim gerekli. 
Türkiye çok garip 
günlerden geçiyor. 
Artık demokrasi 
adalet, eşitlik, hak 
götüre. Dolayısıyla 
bu şartlar altında 
sizleri kutluyorum. 
Baskı ve korkulu bir 
döneme girdik. Bu 
dönemde özellikle 
kadın üyelerimizi 
takdir ediyorum. 
Ortaya çıkmak mü
cadele etmek, bizim 
için çok önemli bir 
şey. Bizler, onlar 
kadar müslümanız, 
onlardan daha fazla 
milliyetçiyiz, demok 
rasiye onlardan 
daha fazla inanıyo 
ruz ve çok daha 
dürüstüz, iyiyiz 

dolayısıyla bütün 
görevlere talibiz. 
Adnan Başkanı 
mızda bu konuda 
çok yeterli ve çok 
güvendiğimizi 
kişidir. Kazana bile 
ceğine inandığımız 
adaylarımızdan biri. 
Kendilerine başarı 
lar diliyorum. Yüzde 
11.2 olan oyumuzu 
burada çok daha 
arttıracağınıza güve 
niyorum.” dedi. 
Daha sonra söz 
alan GİK üyesi 
Haşan Toktaş, Gem
lik’te ilçe teşkilatını 
açarken yarım 
kalmış hesabını 
tamamlayacaklarını 
söyleyen Tokbaş 
şöyle konuştu: 
“Yarım kalan hesabı 
görmek üzere 
görevini bırakan Dr. 
Adnan Bıyıklı yerine 
Genel Başkanlık ve 
İl başkanlığınca 
atanan, geçmişte 
benim il başkan 
yardımcılığı görevi 
ni yapmış olan, nice 

yıllar yöneticilik 
yapan Birol Mumcu 
nun büyük fedakar 
lık yaparak il baş 
kanvekilliği görevin 
den Gemlik İlçe 
Başkanlığı göre 
vine geldi. Birol 
arkadaşımız Gem
lik’in yabancısı 
değildir. Burada 
birçok Gemlikliyim 
diyenden daha çok 
Gemliklidir. Birol 
Mumcu arkadaşımı 
zın İlçe Başkanı 
olması yarım kalmış 
bir hesabın tamam 
/anmasında fayda 
sağlayacaktır.” 
Haşan Toktaş, daha 
sonra günün siyasi 
olaylarını anlattı.
İlçe Başkanı 
Mumcu ise öz geç 
mişini anlatırken, 
Orhangazi Çeltikçi 
doğumlu olduğunu, 
orta ve liseyi Gem
lik’te bitirdiğini 
söyledi. Üniversite 
yaşamından sonra 
Kumla’da kaldıkla 
rını belirten Mumcu, 

yaz aylarında 
Kurşunlu’da 
yaşadığını balirtti. 
Gemlik’te olan 
bağlarımız hiç bir 
zaman kopartma 
dım diyen Mumcu, 
“Gemliklilik bana 
yapıştı. Gemlik’in 
ihtiyacı olduğu için, 
Gemlik’i kazanma 
mız için Adnan 
ağabeyimizin yanın 
da olmak için Gem- 
lik’e geldim. Yerel 
seçimleri birlikte 
kazanacağız. ” dedi. 
Adnan Bıyıklı ise 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Yaklaşık bir yıl- 
önce yola çıktık. Bu 
günlere geldik. 
Bundan sonra 
bayrağı çok daha 
güçlü bir siyasi 
Birol kardeşimize 
devredeceğiz.” 
dedi. Gemlik’te İyi 
Partinin dağıldığı, 
parçalandığı şeklin 
de gazetelerde 
haberler çıktığını 
söyleyen Bıyıklı* 

her partide zaman 
zaman anlaşmaz 
tıkların olduğunu 
söyledi. “Bunlar 
gereksiz ve lüzum
suz hesaplarla bizi 
yıpratmaya çalıştı 
lar. Biz, kesinlikle 
dimdik ayaktayız. 
Niye böyle olduğu 
nu ben size söyle
mek istiyorum. 
Gemlik halkına 
havale ediyorum. 
Çünkü karşılarında 
güçlü bir rakip var. 
Doktor olarak bunu 
çözmeye hazırım 
ben” dedi.
Adayların olması 
gerektiğini söyle 
yen Bıyıklı, arkadaş 
larına güvendiğini 
bütün adayların 
Gemlik’in değeri 
olduğunu belirtti. 
Daha sonra yeni 
İlçe Başkanı Birol- 
Mumcu Adnan 
Bıyıklı’ya bir demet 
çiçek sundu. 
Bıyıklı çiçeği 
bayan arkadaş 
larına verdi.

H e c liste taksitli to ni u ko nu t sat ı s I a r ı o n a yİ an Jı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Kasım 
ayı olağan ilk top 
lantısında, gün
deme eklenen mad 
de ile Gemlik Bele 
diyesi’nin yaptırdığı 
ikinci etap toplu 
satışların taksitli 
satılması konusu 
daha önce hazırla 
nan tüzüğü eklendi. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
meclisi’nde gün
demde daire müdür 
lerinin tekliflerinin 
görüşülmesinden 
sonra, komisyonlar
dan gelen raporlar 
görüşüldü.
Bu arada, Meclise 
Başkanlık Divanına 
verilen bir önerge 

de, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Cihattı Mahalle
sinde yaptırdığı 
ikinci etap toplu 
konutların taksitle 
satılması konusu 
daha önce meclisçe 
kabul edilen toplu 
konut satışlarının 
belirlenen tüzüğüne 
eklenmesi kabul 
edildi.

Meclis üyelerinden 
CHP li Galip Gür, 
yaptığı konuşmada, 
tüzük hazırlanırken, 
Belediye Başkanın) 
uyardıklarını ancak 
dinletemediklerini 
belirterek, “Bizim 
söylediğimiz 
doğruluğu ortaya . 
çıktı. Bunu o gün de 
yapabilirdik” dedi. 
MHP li Mahmut

Solaksubaşı da, 
birinci etap satışlar 
la ilgili başkandan 
bilgi istedi.
Refik Yılmaz yaptığı 
açıklamada, kura ile 
satışların yapıldığı 
nı, bu konuda 
cayanların olduğu 
nu, görüşmelerin 
sürdüğünü, ayrılan 
lar yerine birinci ve 
ikinci yedekler ile 

satışların tamam 
lanacağını söyledi. 
Solaksubaşı’nın 
konuşurken 
Belediye 
Başkanvekili Kadir 
Erol’un müdahale 
etmesi tartışmaya 
neden oldu. Buna 
kızan Solaksubaşı, 
meclis salonunu ., 
terketti.
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (D Tarih Öğretmeni

DEVRİMCİ ATATÜRK
Yitirişimizin üzerin 

den 80 yıl geçti.... 
Büyüklüğünü her 
geçen gün daha iyi 
anlamaktayız... 
Dünyanın insana 
şaşkınlık veren eseri 
T.C. ni kurması, 
bağımsızlığımızı 
sağlaması, devrim
ler! gerçekleştirerek 
uygar devletler 
arasına sokması her 
ölümlünün 
yapabileceği işler 
değildir. Yarattığı 
eser Ingiliz, Fransız 
ya da Rus devrimci
lerinin eserine hiçbir 
bakımdan benzemez. 
Bu ülkelerden hiçbiri 
dile, yazıya dokuna 
bilmeyi akıllarının 
uçundan bile 
geçirmemiştir. Ne 

ünlü İngiliz devlet 
adamı Cromwell, ne 
Fransız Robespierre 
ve ne de Lenin İle 
arkalarından gelen
ler, önderlik ettikleri 
ulusu, bilim felse
fesi, düşünce yön
temi, kısaca söyle 
mek gerekirse alın 
yazılarını değiştirme 
yoluna götürmeye 
cesaret 
edememişlerdir.
Atatürk, bunu 

yapan ve büyük bir 
başarıyla sonuca 
erdiren eşsiz kişidir. 
Sivas kongrelerinde 
“Amerikan Mandacı 
lığı”nı savunanlara 
karşı, hem de büyük 
çoğunluğun savun 
duğu bu düşünceyi 
reddederek Misak-ı 

Milli’yi tüm dünyaya 
ilan etmiş, sonra da 
uzun mücadeleler 
sonunda tüm dünya 
ya kabul ettirmiştir. 
Bağımsızlık o’nun en 
büyük karakteridir. 
Türk ulusunun onu
runu herşeyin üstün 
de tutardı, ödün ver
mezdi bu konuda.
Bir anıyla bunu 
perçinleyelim. 
“İnönü İtalya’ya bir 
seyahat yapacağı 
sırada Atatürk: 
- Sen Türkiye’nin 
başbakanısın. Mus- 
solini’de İtalya’nın 
başbakanıdır. Arada 
hiçbir fark 
tanımayacaksınız” 
demişti. 
“Yolda idik. İlk veri 
len program da

Mussolini tren istas 
yonuna gelmiyordu. 
İnönü, Roma’da 
yerleşince kaşılıkiı 
ziyaretler yapılacaktı. 
Türk heyeti eğer 
program değişmezse 
yarıyoldan mem
lekete dönüleceğini 
İtalya yöneticilerine 
haber verdiler.
Trende bir telaştır, 
paniktir gitti... 
Roma’ya vardığımız 
zaman Italyan Başba 
kanı Mussolini, 
sırtında resmi frakı 
(elbisesi), başında 
silindir şapkası ile 
Türkiye Başbakam’nı 
bekliyordu...” 
(Kahraman Yusufoğ 
lu, Çankaya Yolunda, 
Yılmaz Yayınevi-İs- 
tanbul 2015, Syf 133) 

Yabancı ülkelere 
veya uluslararası 
konferanslara giden 
arkadaşlarına: 
- Sesiniz benim se 
simdir, unutmayınız, 
derdi. Herkes de ona 
hesap vereceğini 
bilerek protokol ve 
saygınlık eşitliği 
üzerinde titiz 
davranırdı.

Günümüzde bu 
İlkelere ne kadar 
uyulduğunu söyle
mek biraz güç olsa 
gerektir...

Ülkenin çağdaş 
uygarlık düzeyine 
ulaşmak ve bağımsız 
bir ülke haline gelme 
si için o’nun döne
minde gerçekleşti 
rilmiş olan dönüşüm 
ve değişimler çok 
büyüktür. Laikliğin 
kabulü, din ve dünya 
işlerinin birbirinden 
ayrılması, medrese, 
tekke, zaviye ve şeri 
mahkemelerin kapa 
tılması, dini hukuk 
kurallannın kaldırıl 
ması, medeni 
hukukun kabulü ile 
başlayan bir seri dev 
rimler gerçekleştiril 
meye başlanmıştır. 
Çok kadın almak 
kaldırılmıştır. 
Çağdaş aile düzeni 
benimsenmiştir. Yeni 
yazı Arap harflerinin 
yerini almıştır. Yeni 
giyim tarzı benim
sendi. Batı takvimi, 
ölçüler değiştirildi. 
Ekonomik 
bağımsızlığımızı 

sağlamak için fab
rikalar açıldı.
Madenler aranmaya, 
demiryolları 
yapılmaya başlandı. 
Bunların hepsi kısa 
bir yaşam süresi 
içine sığdırıldı.

Son siyasal zaferi 
ve başarısı bir damla 
Türk kanı akıtmadan 
yalnız diplomatik 
görüşmeler ve 
anlaşmalar sonu
cunda tüm Hatay’ı 
sınırlarımız içine 
katması olmuştur.

Mustafa Kemal 
bunları yapar ve 
büyük bir başarıyla 
sonlandıran büyük 
bir dehadır. 
Tüm yaptıklarını 
“Milletin bağrında 
temiz bir nesil 
yetiştiriyor. Bu eseri 
ona bırakacağım ve 
gözüm arkada 
kalmayacak” 
diyerek emanetini 
Türk gençliğine 
bırakmıştır....

Rahat uyu Atam! 
Türk gençliği emane
tini sonsuza dek 
yaşatacaktır...

Uludağ Üniversitesi deiıaıı
atamaları tamamlanılı

ARAMIZDAN AYRILIŞININ 
80. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA

ANIYORUZ
ANAÇEV 

itnanöiul;agnaşTgi(ımttaKrı 
GEMLİK ŞUBESİ

Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nde 
(BUÜ) 5 fakültenin 
dekanlık devir tes
lim törenleri 
tamamlandı. Son 
olarak İlahiyat ve 
Güzel Sanatlar 
fakültelerinde görev 
teslimlerin tamam 
lanmasının ardın 
dan yeni dekanların 
hepsi göreve 
başlamış oldu.
Yüksek Öğretim Ku
rulu (YÖK) 
tarafından BUÜ 
Güzel Sanatlar, 
İlahiyat, Veteriner, 
İnegöl İşletme ve 
Sağlık Bilimleri 
fakültelerine yeni 
dekanlar tayin 
edildi. Önceki hafta 
görevine başlayan 3 
dekanın ardından

İlahiyat ve Güzel 
Sanatlar Fakülte- 
si'nin yeni dekanları 
da görevlerini 
devraldı.
ilahiyat Fakültesi 
Dekanlığı devir tes
lim töreni fakültenin 
dekanlık katında 
gerçekleştirildi.
Törene katılan Rek
tör Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, göreve yeni 
atanan Prof. Dr. 
Bilal Kemikli'ye 
hayırlı olsun dilek
lerini iletirken, eski 
dekan Prof. Dr. Ab- 
dülrahman Çetin'e 
de hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Makamlardaki tüm 
görevlerin geçici 
olduğunu söyleyen 
Rektör Ulcay, "Bu 
bir bayrak yarışıdır.

Görev süresi 
boyunca bizlerle 
birlikte uyumlu bir 
şekilde çalışan 
Abdülrahman 
hocamıza çok 
teşekkür ediyoruz. 
Hakkını helâl 
etmesini istiyoruz. 
Bizler de hakkımızı 
helâl ediyoruz. Yeni 
dekanımız Sayın 
Bilal Kemikli 
hocamıza da 
başarılar diliyoruz. 
Teslim aldığı hizmet 
bayrağını çok daha 
ileriye taşıyacağına 
inanıyoruz. İnşallah 
hep birlikte güzel 
çalışmalara imza 
atacağız ve üniver
sitemizi, fakültemizi 
daha iyi yerlere 
taşıyacağız" diye 
konuştu.
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

İYİ Parti de Başkan değişti 
Adnan Bıyıklı 2014 yerel seçimlerinde 

MHP’den Belediye Başkan adayı oldu.
MHP’nin 9 bin 700 dolaylarındaki oyunu 

20 binlere çıkardı.
MHP, Gemlik’te AKP’den sonra 2. parti 

oldu.
Adnan Bıyıkh’nın 2014 seçimlerindeki 

aldığı oy MHP’nin aldığı en yüksek oy 
oldu.

Bunun nedenlerine girmeyeceğim.
Önümüzdeki yıl seçimlerinde MHPde 

ışık görmeyen Bıyıklı, bu partiden ayrı 
/anların kurduğu İYİ Parti’de yerini aldı.

Bıyıklı, hem Gemlik İlçe Başkanı, hem de 
müstakbel belediye başkan adayı idi.

Yerel seçimlere yaklaşım 5 ay kala, İYİ 
parti ilçe teşkilatlarında yönetim kurulları 
istifa ettirilerek, yerlerine yenileri 
görevlendiriliyor.

Gemlik’te bu sırada sorunlar yaşanmaya 
başlandı.

Parti içinde bir grup, aralanndan Bıyıklı 
dan sonra başkan olacak kişiyi seçtiler.

Ancak, bir grup bunu kabul etmedi.
Bıyıklı ile ters düştüler.
Bu nedenle iki grup arasında restleşme 

yaşandı.
Muhalif grup İlçe başkanlığına Nilüfer 

Toprakçı’nın getirilmesine yeşil Işık yaktı, 
Bıyıklı ise bunu kabullenmedi ve kendine 
yapılmış bir hareket olarak görünce İl de 
zorunu çözmek için geçici olarak İl 
Başkan Yardımcısı Birol Mumcu’yu Gem
lik İlçe başkanlığına görevlendirdi.

Böylece iki grup arasındaki sertleşme 
yumuşatılacaktı.

Ancak önceki günkü toplantıya muhale
fet eden grubun katılmadığı gözlendi.

İyi Parti de devir teslim töreni dar olan 
ilce binasında sıkış, tıkış yapıldı.

İlden ve ilçelerden gelenler de olunca 
salon doldu.

İyi Parti’nin geçici başkanı olan Birol 
Mumcu, kendini bildik bileli Gemlik 
olduğunu kabul eden biri.

Orhangazi Çeltikçi Köyü doğumlu olma 
sına karşın çocukluğu ve gençliği Gem- 
Vffte, 'Aayttnane de geçmiş.

İlk, orta ve liseyi Gemlik’te okumuş, yük
sek öğretimden sonra yolları Gemlik ile 
ayrılmış.

Yaz aylarında Kumla’ya gelir gider 
olmuşlar, şimdi ise yine yaz aylarında 
Kurşunlu da kalan bir siyasetçi, yönetici.

Siyasi partilerde birinci gündem yerel 
seçimler. Bu nedenle İyi Parti’nin biran 
önce sahaya inmesi gerekiyor.

Adnan Bıyıklı kendine güveniyor ve 
inanıyor.

Önümüzdeki seçimler 2014 yılının koşul 
lannda yapılmayacak!

Milliyetçi oylar bölünecek.
CHP’nin oyları Bıyıkh’ya gitmeyecek.
CHP adayını çıkardı, şimdi gözler MHP 

ve AKP’de. Bütün adayların belli olmasın 
dan sonra büyük yarış başlayacak.

2019 yılı Mart ayı 
sonunda yapılacak 
olan yerel seçim
lerde, AKP’den İlk 
belediye başkan 
aday adaylığı için 
Süleyman Çevik’in 
başvuruda bulun 
masından sonra 
dün de emlak ve 
inşaatçı Mehmet 
Kaptan’ın adaylığa 
başvurduğu 
öğrenildi. 
Gazetemize açıkla 
ma yapan Mehmet

Kaptan, ‘‘Başvuru 
dosyamı hazırladım. 
Bugün İlçe Başkan

lığına başvurarak 
aday olacağım. 
AKP’nin her

kademesinde 
hizmet yaptım. 
Gemlik’I daha güzel 
bir şehir yapmak 
için aday oluyorum. 
Diğer aday arkadaş 
lara da başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Mehmet Kaptan, 
daha önceki 
Belediye Baş 
kanlığı ve 
milletvekilli 
seçimlerinde 
de aday adayı 
olmuştu.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri, 
dün Ankara’da 
Bursa Milletvekili 
Zafer işık’ı ziyaret 
ederek, yeni 
görevi nedeniyle 
kutladılar.
GTSO Başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
Meclis Başkanı 
Haşan Yıldırım ile 
yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri, 
genel seçimlerde 
AKP’den Bursa 
Milletvekili seçilen 
Gemlikli 
hemşehrimiz Zafer 
Işık’a ‘Hayırlı 
olsun’ ziyaretinde 
bulundular. 
AKP Grup toplantı 
salonunda Gem
liklileri karşılayan 
Zafer Işık’a,

KAYIP

eski İçişleri 
Bakanlarından 
Bursa Milletvekili 
Efkan Ala, Bursa 
Milletvekili Refik 
Özen de eşlik etti. 
Görüşmelerde, 
Işık’a Gemlik 
ile ilgili tablolar 
armağan edilirken, 
Gemlik’teki 
sanayici ve tarım 
ile ilgili sorunlar 
anlatıldı, çözüm 
konusunda

kendilerinden 
destek istendi. 
Işık ve Gemlik 
heyeti, daha 
sonra Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanhğı’na 
giderek burada 
Bakanın yerine 
Bakan Yardımcısı 
ile görüşerek, 
Gemlik’teki zeytin 
ve zeytincilik 
sorunlarını 
kendilerine ak

tararak, Bakanlık 
tan destek istendi. 
TBMM’deki 
görüşmelerini 
tamamlayan 
GTSO heyeti, 
Anıtkabir’e de 
giderek, 
Atatürk’ün manevi 
huzurunda saygı 
duruşunda 
bulundular ve 
Anıtkabir’i 
gezerek, ilçemize 
döndüler.

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ESMA AYDIN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk milletinin kahramanı 
h/lustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yj, 

saygı ve özlemle anıyoruz.
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“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var:
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek, çalışmak demektir”

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 80. yılında minnet, 

özlem ve saygıyla anıyoruz

AYDINLAR
Mad. Taş. San. Tic. A.Ş.

AYTAŞ AYDINLAR
Nak. Haf- LtcLŞti. İnş. Trz. San. Ve Tic. L+cJ.Ş+i.

AY BETON ORT. AYDINLAR
TAŞ DÜNYASI

www. aydın larmaden. com
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UUUÖNPERİ^Zi

Benim naçiz vücudum elbet bir gün 
toprak olacaktır ancak; Türkiye Cumhuriyeti 

ilelebet payidar kalacaktır.

1881-193oo
ARAMIZDAN AYRILIŞININ 

80. YILINDA ATA’MIZI SAYGI, SEVGİ VE 
ŞÜKRANLA ANIYORUZ...

ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 

TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
A.Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42

Tel: 0 224 220 90 73 Osmangazi / BURSA
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ARAMIZDAN AYRILIŞININ 
80. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA 

ANIYORUZ

PAŞA OTEL
“GEMLİK

★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIKA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal. Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 

Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 

RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK
Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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AYRINTI
Erhan İZGİ

YİNE BİR ON KASIM
Böylesi bir günde 

ne düşünürsünüz? 
Atatürk’ün 
ölümünden dolayı 
duyduğunuz üzün
tüyü, mutsuzluğu, 
acıyı dile ge
tirirsiniz. Yanlış da 
değil bu düşünce; 
ama benim gön
lümde başka bir on 
Kasım var 
Atatürk’le ilgili.

Dünyada 
ölümünün ardından 
80 yıl geçmesine 
karşın hâlâ halkı 
tarafından unutul
mayan, özlemle 
anılan kaç lider 
vardır?

Bence yoktur. 
Sadece Atatürk

vardır.
Çünkü Anıtkabir 

10 Kasımda dolup 
taşacak eskiden 
olduğu gibi, milyon
larca insan Türki 
ye’nin dört bucağın 
dan sel olup 
akacaktır Anka 
ra’ya. Bu sevgi Türk 
ulusunun Atasına 
olan saygı ve 
hayranlığındandır. 
Her geçen gün bu 
sevgi daha da 
büyüyecektir.

Birileri üzülecektir 
bu duruma, varsın 
üzülsünler!

Yıllardan beri 
Atatürk ve İnönü 
için iki ayyaş diyen
ler kimlerdi?

Çanakkale 
Savaşlarında ve 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşında Atatürk 
yoktu sözünü kim
ler söylemişti? 
Peki, bu savaşlar 
kimin liderliğinde 
kazanıldı?

Türk ulusu bu 
savaşları can 
vererek, kan dök
erek kazandı; ama 
Atasının önderliğin 
de. Dünya tarihi bu 
gerçekleri en küçük 
ayrıntısına kadar 
yazıyor. Birileri he 
kadar yok saymak 
isterse istesin, 
boşuna.

Tarih bilgisi ol
mayan ve tarihimizi 

de öğrenmek iste
meyenler ileri geri 
konuşuyor. Ne 
OsmanlI tarihini ne 
de Cumhuriyet tari
hini biliyorlar.
Bütün dünya 
Mustafa Kemal’in 
askeri dehasını,de
vlet adamlığını, ileri 
görüşlülüğünü ve 
cesaretini, O’nun 
yüzyılda bir 
dünyaya gelen 
üstün yetenekli, 
nadir insanlardan 
biri olduğunu kabul 
ediyor; ama birileri 
bu gerçekleri 
sürekli yadsıyor.

Kendini bilmezler 
yıllardan beri 
Atatürk’ün kurduğu 
cumhuriyetikenarın 
dan köşesinden bir 
kurt gibi niçin 
kemirmeye çalışır? 
Cumhuriyetin bütün 
kazanımları niçin 
tek tek yok edilmek 
istenir? Geçmişe, 
Osmanlıya niçin 
özlem duyulur?

OsmanlI artık 
gerilerde kalmış, 
kullanım süresi 
çoktan bitmiş bir 
kredi kartı gibidir. 
Zamanı bir film 
şeridi gibi geriye 
sarıp tekrar 
yaşayabilir misiniz? 
Elbette ki hayır!

Ülkemde bin
lerinin onu yok 
sayması, değersiz, 
sıradan biri gibi 
göstermek istemesi 
boş bir çabadır. 
Cumhuriyet tarihini 
düşünüyorum.

Nice devlet 
adamları, 
cumhurbaşkanları 
gelip geçmiş. 
Yaşadıkları 
dönemde mutlaka 
bu ulus için her biri 
elinden geleni 
yapmıştır. Ama 
hangisi Atatürk gibi 
belleklerde çivi gibi 
çakılmış, gönüllere 
yerleşmiştir? 
Böylesi özelliklere 
sahip bir insanı yok 

saymak, adını unut
turmak, yaptıklarını 
görmezden 
gelmek ne büyük 
vefasızlıktır.

Dünya ülkelerinin 
birçoğunda hey 
kelleri dikilmiş, 
bağımsızlık ve 
özgürlüğün sem
bolü olmuş, 
vatandaşlarını 
ümmet olmaktan 
kurtarıp birey 
olmalarını sağlamış 
bir devlet adamını 
unutmak, unuttur
mak gerçekten 
mümkün mü? Ne 
yapılırsa yapılsın 
Türk halkı 
Atasından asla 
vazgeçmeyecektir. 
Hiçbir güç onu 
milletinin gönlün
den söküp 
atamayacaktır.

Türk ulusu 
yaşadıkça Atatürk 
daha büyük bir 
sevgiyle ve coş 
kuyla anılacaktır. 
Bu böyle biline...

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi 
benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir”

1881-193»
UNUTI/IADIK... UNÜTMAYACAĞIZ... UNUTTURMAYACAĞI!...

ARAMIZDAN AYRILIŞININ 80. 
YILDÖNÜMÜNDE ÖZLEM VE SAYGIYLA

ANIYORUZ...
Gemlik Körfez

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans



1881-193»
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 
aramızdan ayrılışının 80. ^ılında minnet 

özlem ve saygıyla anıyoruz

GEMLİK TİCARET VE SANA Yİ ODASI
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Bursa organ nağışıııda çıtam yüksemi
Milyon nüfus başı 
na kadavradan 
donör sayısında 
(pmp) şu anda 21 
seviyesinde olan, 
yıl sonunda 23- 
24'leri hedefleyen 
Bursa'nın, bu başa 
rısıyla Türkiye 
ortalamasının 3 
katına yaklaştığı 
bildirildi.
İl Sağlık Müdürü 
Özcan Akan, yaptığı 
açıklamada, şehir 
olarak şu anda 
organ bağışında 21 
pmp (milyon nüfus 
başına kadavradan 
donör sayısı) se
viyesinde oldukla 
rını anımsattı.
En son 2016 yılında 
22 pmp’yle Türkiye 
rekoru kırdıklarını 
hatırlatan Akan, 
"Şu anda 21 pmp 
seviyesindeyiz. 
İnşallah yıl sonunda 
23-24'leri hedefliyo 
ruz. Bu rakam, 
oldukça önemli.
Avrupa

ortalamalarının 15- 
16 olduğunu düşü 
nürsek Bursa'nın 
Türkiye ortalama 
sının 3 katına 
yakla şan bir 
başarıyla 23-24'lere 
ulaşma sini 
olağanüstü bir 
başarı olarak görü 
yoruz." dedi 
Akan, bu başarının 
10 yıllık süreçte 
ciddi bir çalışmanın 
ürünü olduğunu 
vurgulayarak, 
şöyle devam etti: 
"Çünkü 10 yıl 
öncesinde Bursa, 
organ bağışında 
Türkiye ortalama 
sının çok altın 
daydı. Türkiye 
ortalaması 3,2 
iken, biz 1,8'ler

l deydik. Şimdi . 
1,8'lerden 23- 
24'lere ulaşıyoruz. 
Almanya, Ingiltere, 
Hollanda'yı, Avrupa 
ülkelerinin bir 
çoğu nu geçmişiz. 
Önümüzde Ispanya,

Fransa, Kanada ve 
ABD var. Şu anda 
dünyada da 
hakikaten ciddi bir 
yer edinmiş durum 
dayız. İnşallah 24- 
25'ler seviyesine 
ulaştığımızda belki 
dünyanın ilk 10'u 
arasına girmiş 
olacağız. Bu da 
ülkemiz adına 
gerçekten gurur 
verici bir durum." 
Akan, organ nakil 
merkezlerinin 
sayısının yetersiz 
liğine rağmen bunu 
başarmış olmayı 
çok değerli bulduk 
larını vurgulayarak, 
"İki tane nakil 

merkezimiz var. 
İnşallah şehir has
tanesi ve Ali Osman 
Sönmez Hastanesi 
de devreye girince 
bu ayıyı 4'e çıkar 
mayı hedefliyoruz. 4 
nakil merkeziyle 
yakaladığımız bu 
başarıyı sürdürmek 
istiyoruz." dedi. 
Bursa'da insanların 
organ naklinin öne
mini kavradığını 
aktaran Akan, 
"Yani bu bilincin 
istediğimiz sevi 
yeye gelmiş olması 
önemli. Yıllar önce 
biz bu programlara 
başladığımız zaman 
kimse organlarını 

bağışlamak iste 
miyordu ama 
bugün ilimizdeki 
her iki kişiden 
biri organlarını 
bağışlamak istiyor. 
Bizim için bu, çok 
anlamlı. Bununla 
toplumumuzda 
organ bağışı bil
incinin yerleştiğini 
anlıyoruz." ifa 
desini kullandı. 
Organ bağışıyla 
ilgili çalışmalara 
ilk başladıklarında 
dini referans 
almadıklarını 
aktaran Akan, 
şunları kaydetti: 
"O yüzden 
oranlarımız 
5-6'lar seviye 
sinde seyredi 
yordu. Toplumu- 
muzun dini has
sasiyetlerini 
göz önünde 
bulundurduğu 
muzda, insanlar 
bağışladığı 
organların nereye 
gittiğine emin 

olamıyor. Mesela 
'Bağış yaptığım 
kişi günah işlerse 
ben bundan bir 
zarar görür müyüm, 
vebalini ben alır 
mıyım?' gibi 
endişeleri vardı. 
Ya da organ 
bağışının Islami 
açıdan hükmü nedir 
bilinmiyordu. Haklı 
olarak bunu bizim 
izah etmemiz 
gerekiyordu. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığının 
açıkladığı fetvalar, 
arkasından bizim 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden dini 
otoritelerin de 
görüşlerini almış 
olmamız, ilaveten 
kentteki din 
görevlilerinin 
tamamını bu 
konuda eğitmiş 
olmamız, bu 
konudaki başarımızı 
bir anda 2-3'e 
katladı."

■ M ■___

YİĞİT INŞAAT
YAPI MALZeMeLGRİ 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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GEMLİK BASKET VEFA SPOR LİDER
Gemlik ekibi Mu
danya spor salo
nunda oynanan 
müsabakada Vatan 
Sporu 96:92 yenerek 
liderlik koltuğuna 
oturdu.
Gemlik ekibi mü 
sabakaya Sinan, Nu
rullah, Cihat, Ercan 
ve Murat dan oluşan 
5’li ile başladı, 
ilk saniyeler de 
Nurullah’ın elinden 
bulduğu sayı ile 
başlayan Gemlik 
ekibi periyotu 7 sayı 
fark ile galip 
tamamladı.
2. çeyreğe 21:28 
önde başlayan Gem
lik Basket Vefa Özer 
Basşezginin elinden 
bulduğu -4 de 4 3lük

ile periyotu 15:27 
galip bitirdi. 3. 
Çeyrekte Vatan Spor 
Muhammet ve

Mustafa’nın elinden 
bulduğu sayılarla 
periyotu 28:17 önde 
tamamlasa da son

çeyreğe 64:72 
yenik girdi. 
Son çeyrekte skor 
avantajım koruyan

Gemlik Basket Vefa 
spor periyotu 28:24 
kaybetse de 
müsabakayı 92:96 
kazanmasını bildi.

1. PERİYOT 21:28 
2. PERİYOT 15:27
3. PERİYOT 28:17 
4. PERİYOT 28:24 
Gemlik Basket Vefa 
Spor adına Özer 
Başsezgin 24 sayı, 
Murat Boyacı 21 
sayı, Nurullah Targıt 
13, Ercan Tepecik 10 
sayı, Sinan Yılmaz 
10 sayı, Cihat Cansız 
4 sayı, Osman 
Ağdemir 4 sayı, 
Gökhan Hayırlı 2 
sayı, Cem Gündüz 2 
sayı, Ali Tanver 
Yazıcıoğlu 2 sayı ve

Buğra Arslan 
2 sayı ile oynadı. 
Vatan Spor adına 
Muhammet 
özhan 28 sayı ve 
Mustafa Eskici 
26 sayı ile 
müsabakanın en 
skorer oyun 
cular oldu. 
Gemlik Basket Vefa 
spor 5. Hafta so
nunda 4 galibiyet 
1 mağlubiyet ile 
toplamda topladığı 
9 puanla lider 
koltuğuna oturdu. 
6 hafta Karşılaş 
masında 14 Kasım 
2018 Çarşamba 
günü Çekirge spor 
salonunda Fastline 
Gençlik Spor Kulübü 
ile karşılaşacak.

. . ._ ~ i i ■ n~ i ruınmMnouıuısHraETi
Gemlik Kent Kon
seyi Kadın Meclisi 
2-8 Kasım Lösemili 
Çocuklar Haftası 
kapsamında Bursa 
Lösev’i ziyaret etti. 
Ziyarette Gemlik 
Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı 
Çiğdem Türe ve 
yönetimi, yapmış 
oldukları el emeği 
göz nuru maske ve 
panoları da Lösemi 
hastası çocuklara 
ulaştırılmak üzere 
görevlilere teslim 
etti.

Ziyarette konuşan 
Gemlik Kent Kon
seyi Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe, “Özellikle 
eğitim çağında bu 
hastalıkla mücadele 
edenlerin yanla 
rında olduklarını 
hissettirerek, onları 
psikolojik olarak 
güçlü tutmanın çok 
önemli olduğunu 
ifade ederek, tüm 
toplum bireylerinin 
LÖSEV konusunda 
empati yaparak 
olaya yaklaşması

gerektiğini, 
hastalıkla mücadele 
için maske 
takmanın aslında

bir korunma yön
temi olduğunu ve 
dışarıdan gelebile 
cek farklı hastalık

taşıyan mikropların 
vücuda girişinin 
maske ile 
engellediğini

söyledi. Lösemi 
hastalığının bulaşıcı 
hastalık olma 
dığını belirten 
Türe, “Lösemili 
çocuklarımız gerçek 
bir kahramandır. 
Aldıkları ilaçlarla, 
gördükleri tedavi ve 
zorlu süreçleri 
atlatarak gerçek 
kahramanlar 
olmuşlardır” 
diye konuştu.
Günün anısına 
çekilen fotoğ 
raflarla birlikte 
ziyaret sona erdi.

(AEİİD KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
yUrUli ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ

ARANIYOR OLAN ŞOFOR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02 ABONE OLDUNUZ MU?

milmiiimmiSm ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER Adi AN S
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız s, Gemlik Körfez — Güler
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Ha oturanlar iiMaB iste en yüksek ram ıranı
Türkiye'de 20 mil 
yon kişi ya kiralık 
evlerde yaşıyor ya 
da iş yeri için 
mülk sahibine 
kira ödüyor.
Kira, hem vatandaş 
için hem de esnaf 
ve işletmeler için 
önemli bir gider. 
Ekim-kasım ayları 
kira kontratlarının 
yoğun şekilde 
yenilendiği dönem. 
Her yıl yenilenen 
kiranın ne kadar 
artacağı ise hep 
kafaları karıştırıyor. 
Ancak bunun yasal 
bir sının var ve bu 
sınır 1 Temmuz 
2012'de çıkan yeni 
Borçlar Kanunu ile 
belirlenmiş du

rumda.

ÜFE'YE BAKILIYOR 
Taraflar anlaşsa da 
zam bu sınırı 
aşamaz. Borçlar Ka- 
nunu'nun 344'üncü 
maddesinde konu- 
tiçin kira artışının, 
Türkiye istatistik 
Kurumu'nun (TÛİK) 
açıkladığı Üretici 
Fiyat Endeksi'ne 
(ÜFE) göre yapıla 
cağı belirtiliyor. 
ÜFE, her ay 
açıklanan enflas 
yonla karıştırılma 
malı. En çok yanlış 
bu konuda 
yapılıyor. 'ÜFE ve 
TÜFE (Tüketici Fiyat 
Endeksi) ortalaması 
alınacak' diyen de

konuyu yanlış 
biliyor demektir. 
12 AYLIK 
ORTALAMA 
ÜFE'de aylık veya 
yıllık orana değil, 
12 aylık ortalamaya 
bakılacak, bu rakam 
da 4 Kasım'da 
yüzde 23.73 olarak 
açıklandı, bir önceki 

ay bu oran 
yüzde 21.36'ydı. 
Sözleşmesi bu ay 
bitecek olanlar 
yüzde 23.73'le ye
nileyecek. 1000 
liralık kira 1237 lira 
olacak. Yıllıkta ek 
maliyet 2848 lira. 
Yüzde 23.73 tavan 
artış. Yani mülk

sahibi ve kiracı 
daha düşük bedele 
de anlaşabilir.
Ama daha 
yüksek artış için 
yargı yolu açık, bu 
konuda Yargıtay'ın 
emsal kararları 
mevcut.

YENİ DÜZENLEME

BEKLENİYOR 
Yeni ekonomi 
Programı'nda 
(YEP), kira artışının 
ÜFE yerine TÜFE'ye 
endeksleneceği yer 
almıştı. 12 aylık 
ortalama TÜFe'ye 
göre kira artışı 
uygulaması 
başlamış olsaydı 
kira artışı en çok 
yüzde 14.90 ola 
bilecekti. Bu du
rumda yılda 1059 
lira kiracının 
cebinde kalacaktı. 
Öte yandan borçlar 
Kanunu'ndaki kira 
artış maddesinin 
uygulanması 
işyerleri için 
2020 yılında 
yürürlüğe girecek

Artık "cepten" ulaşılabilecek
İstanbul Mobil 
Otopark Projesi 
(İSTMOP) şehir 
genelinde çekilen 
ve bağlanan 
araçların tüm 
süreçlerinin mobil 
sistemler 
üzerinden yürütül - 
düğü uygulama 
kullanıma sunuldu. 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü, şehir 
içinde hatalı park 
sonucu trafikten 
çekilen ve bağlanan 
araçların nereden, 
ne zaman, hangi se
beple çekildiği bilgi

lerine ulaşımı sağla 
yan ve çekilen ara 
cin bulunduğu oto 
parkın iletişim bilgi
leriyle otoparkın 
konumuna yol tarifi 
sunan mobil uygu 

lamayı hayata 
geçirdi. Zaman ve iş 
gücü kaybını azalt 
mayı hedefleyen 
projeyle, kayıt işlem 
lerinin sahadan 
yapılmasıyla süreç

leri hızlandırmak ve 
vatandaşa hizmet 
kalitesini arttırmak 
amaçlandı. Proje 
hakkında açıklama 
yapan Başkomiser 
Emre Şen, trafikten 
aracı çekilen sürü 
cülerin kaygısını 
gidermek için 
çekim işlemlerinden 
sürücülerin haberi 
olması amacıyla 
projeyi 
geliştirdiklerini 
söyledi. Trafiğin 
akışını sağlamak 
için, hatalı park 
eden araçların 
çekici yardımıyla 
trafikten çekildiğini 

belirten Şen, şöyle 
konuştu: "Sürücü 
ler bazen park 
edilmesi yasak olan 
yerlere, trafiğin 
akışını engelle 
yecek şekilde 
otobüs durak 
larına, yangın 
musluklarının 
önüne, kavşaklara 
park edebiliyorlar. 
Bu ve benzeri du
rumlarda trafiğin 
akışını sağlamak 
amacıyla araçları 
çekici yardı mıyla 
çekmek durumunda 
kalıyoruz.
Sürücüler, araçları 
nı park ettikleri

yerde bulamayınca 
aracın nerede 
olduğuyla ilgili 
bir merak ve 
korku duygusuna 
kapılıyorlar.
Polisin aracı 
çekmesi iyi ihtimal 
çünkü aracın 
çalınma ihtimali de 
var. Bu gibi durum
larda sürücünün 
kaygısını gidermek 
amacıyla araç 
çekim işlemlerinin 
anında sürücü ve 
araç sahiplerinin 
haberi olması 
amacıyla mobil 
uygulama 
geliştirdik."
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 15$
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 5İ310 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

HASTANELER

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

DENİZ OTObCsIT

Tomokıy Tomografi

Sahil Dev. HaaL

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

121 
186 

513;45 03 
514 00 95 
513 12 86 
513 11 74 
513 13 53 
513 10 57 
513 13 08 
513-11 33 
513 10 95 
513 37 42 
513 15 07 
513 14 14 
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE
Santral 51345 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

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

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

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

DAĞITICILAR
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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÜK SİYASİ GA'ZETEEİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6216 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■İISİHMÜ
VENÜS SİNEMASI

ÇAKALLARLA 
DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 

RAFADAN TAYFA 
11.45-13.30- 
17.30-19.15

YOL 
ARKADAŞIM 2 

15.15.-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


ATATÜRK'Ü ÖLÜMÜNÜN 
80.YIUNDA HASRET VE SEVGİYLE 

ANIYORUZ.

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No: 5 Gemlik / BURSA 
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Esna! Odası Enflasyonla 
mücadele içinin ar 

düzenliyor
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası 28-29-30 Kasım günleri, 
Kapalı pazar yerinde esnafların 
katılacağı 3 gün sürecek in
dirimli ürünlerin satılacağı bir 
fuar düzenliyor. Haberi 4’de

CHP İlçe Örgütü kahvaltılı toplantı düzenleyerek yerel seçim çalışmalarını başlattı.

Sertaslan “Uğurlu gelecek, uğur la gelecek”
sloganı ile seçim çalışmalarını haşlattı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmaiL com

Güne Bakış

“Atatürk’ü sevmek bir ibadettir”
10 Kasım günü, Atamızın ölümünün

80. yıldönümü törenlerinde milyonlar 
Anıtkabir’in başında buluştu.

Büyük kurtarıcı ve Cumhuriyetimizin 
kurucusuna olan sevgi ve saygısını, 
minnet borcunu yerine getirebilmek için 
akın, akın Türkiye Ankara’ya gitti.

O’nu unutturmak isteyenler, O’nun kur 
duğu cumhuriyetin ulusal bayramlarını 
küçükseyen, içini boşaltmak için çabala 
layan, 10 Kasım Anma günlerine gelme 
yenler, Ankara’daki tabloyu iyi okuma 
lan lazım. Devamı sayfa 4’de

"Gemlik’e Uğurlu Gelecek” sloganı İle 
yerel seçim çalışmalarını başlatan Cumhu 
riyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı 
dün kahvaltı düzenledi. Yoğun katılımının 
olduğu kahvaltıda, Belediye Başkan adayı 
Mehmet Uğur Sertaslan ve CHP ilçe 
Başkanı Cemil Acar yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Sertaslan, "Gemlik’e 
Uğurlu Gelecek” sloganı ile başlattıkları 
çalışmaların "Uğurlu Gelecek, Uğur’la 
Gelecek” sloganı ile devam ettiğini söyle 
di. Acar, "Bu seçimi Mehmet Uğur Sert 
aslan ile kazanacağımıza inanıyorum. 
Hepinizin de canı gönülden inanmasını is
tiyorum” dedi. Haberi sayfa 3’de

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünde milyonlar Anıtkabir’e aktı 

Atamız saygı ve sevgi seliyle anıldı 
Türkiye Cumhuri yeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 
80. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Gemlik’te de düzenlenen törenlerle anıldı. Haberi 2’de
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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünde milyonlar Anıtkabir’e aktı

Mamız saygı ve sevgi seliyle anıldı

Türkiye Cumhuri 
yeti Devleti’nin ku
rucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışı 
mn 80. yılı, yurt 
genelinde olduğu 
gibi Gemlik’te de 
düzenlenen tören
lerle anıldı.
10 Kasım Cumartesi 
günü Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen 
törene, Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Garnizon 
Komutanı Veteriner 
Albay Aziz Sevimli, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali ul 
ger, İlçe Jandarma 
Komutanı Barış 
Bozkurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
İlçe Emniyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce’nin yanı sıra 
daire amirleri, sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri, siyasi 
parti başkanla» ve 
yöneticileri ile çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Protokole ait çelenk 
lerin Atatürk Anıtı’ 
na sunulmasının 
ardından, saatler 
Saat 09.05’te siren
ler eşliğinde yapılan 
saygı duruşu ve İs
tiklal Marşı’nın okun 
masıyla buradaki 
tören sona erdi.
KÜLTÜR 
MERKEZİ’NDE 
PROGRAM 
Atatürk’ü Anma

törenlerinin ikinci 
bölümüne Manastır 
Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nde devam 
edildi.

CHP’DEN 
ALTERNATİF 
KUTLAMA
Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen 
anma töreninden 
sonra, CHP İlçe 
Başkanlığı da 
Alternatif tören 
düzenledi.
Bu yıl ki Anma 
Törenine geçtiğimiz 
yıllardan daha 
büyük katılım oldu. 
Törene, CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertasian, İlçe Yöne 
tim Kurulu üyeleri, 
kadın ve gençlik 
kolları ve belediye 
meclis üyeleri ile 
partililer ve

vatandaşlar katıldı. 
Anma töreninde 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
“10 Kasımlar yas- 
günü değil, müca 
dele günüdür.” 
dedi.
Basın açıklamasını 
ise Başkan Yardım 
cısı Güiru Gencer 
yaptı: Gencer şun 
la» söyledi:
“Gazi Paşa, Mustafa 
Kemal Atatürk'ü 
vefatının 80. Yıldö 
nümünde anmak 
için bir araya 
geldik. Hepinizin 

bildiği gibi gerek 
milli bayramlarımız 
gerek milli ve 
manevî değerlerimi 
zin sistemli bir 
tahribata uğradığı 
son dönemde, sîz
leri her 19 Mayıs ta 
her 29 Ekim de her 
10 Kasım da bir 
arada görmekten 
büyük onur duyuyo 
rum. Aramızdaki 
gençleri gördükçe 
geleceğimiz hakkın 
da ümitleniyorum, 
10 Kasımlar bizler 
için her zaman 
hüzün günü olmuş 

tur. Gazi Paşa'ya 
baktığımızda minnet 
ve onur duyan, 
onu adeta bir aile 
büyüğü gibi seven 
bizler için 80 yıl 
sonra bile vefatının 
acısı hala tazedir. 
Bizim için zaman 
dokuzu beş geçe 
durmuş, onun gidişi 
He sorumluluktan 
mız daha da ciddi 
leşmiştir. Son 
yıllarda yaşadığımız 
tüm karşı devrimci 
saldınlar ile artık 
hüzün ve yas yerini 
cesa ret ve azme 
bırakmıştır. Artık 
bizim için 10 Kasım 
yas değil mücadele 
günüdür.
Atatürk'ün başlattı 
ğı aydınlanma ve 
demokratikleşme 
devrimini, insan 
haklan ve dünya 
barışı mücadelesini, 
ulusumuzu yüksek 
medeniyet seviye
sine çıkarma mü
cadelesi zamanıdır.

Bu arzumuz ve azmi 
miz hiç bitmemiştir. 
Bizler, kökleri 
Anadolu ve Rumeli 
Müdafa-i Hukuk 
Cemiyetine daya 
nan, temel prensip
lerini ise Atanın altı 
ilkesinden alan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak di m 
dik aya ktayız. Size 
söz veriyoruz. Gele
cek yıl Gemlikte 
yeniden iktidar 
olduğu muzda, milli 
bayramlarda, 10 
Kasımlarda kera 
meti kendinden 
menkul gerici sözde 
yazarlar ilçemizde 
ahlam kesemeye- 
cek, bu rövanş 
anlayışının aksine 
Gemlik hak ettiği 
aydınlık ve çağdaş 
günlerine kavuşa 
çaktır. Cumhuriyetin 
yüzünü güneşe 
dönen çağdaş 
kenti olacaktır. 
Ataya ve sîzlere 
söz veriyoruz"
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Sertaslan, “Uğurlu gele
cek sizlerle gelecek" dedi l

CHP İlçe Örgütü kahvaltılı toplantı düzenleyerek yerel seçim çalışmalarını başlattı.

Sertaslan "Uöurlu gelecek, Uöıır'la gelecek"

31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan 
yerel seçimlere 
hazırlıklarını 
“Gemlik’e Uğurlu 
Gelecek” sloganı 
ile halkın dikkatini 
çekmek için 
başlatan, CHP İlçe 
örgütü, dün yaptı 
ğı kahvaltılı toplan 
tıdan sonra yeni 
sloganı “Uğurlu 
Gelecek, Uğur’la 
Gelecek” diyerek 
seçim çalışma 
larını başlattı. 
Değişik etkinlikler 
düzenlenerek 
adayları Mehmet 
Uğur Sertaslan’ı 
tanıtmak için yola 
çıkan CHP ilçe 
yönetimi, ilçedeki 
tüm bilboardlara 
astıkları afişler, 50 
bin adet el ilanı ve 
10 bin adet mag- 
netten sonra dün 
yeni sloganı ile 
Pırıltı Düğün Sa- 
lonu’nda büyük 
kalabalığın 
katıldığı kahvaltı 
dan sonrası seçim 
için start verdi. 
CHP Bursa Mil
letvekili ve Genel 
Başkan Yardımcısı 
Orhan Sarıbal, 
Bursa Milletvekil
leri Nurhayat Al- 
taca Kayışoğlu, 
Bursa Milletvekili 
Erkan Aydın, Bursa 
İl Başkanı Hüseyin 
Akkuş, il yönetim 
kurulu üyeleri, 
komşu ilçe başkan

adayı Sertaslan, seçim 
çalışmalarına start £

vererek yapılan \ 
çalışmaları anlattji.;' ,

tan ve pciı lilileı 
katıldı.
Kahvaltı sonrası 
söz alan ilçe Baş 
kanı Cemil Acar 
yaptığı konuşma 
sına, Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın adaylı 
ğından bugüne 
kadar gelen süreci 
anlatarak başladı. 
Cemil Acar şöyle 
dedi:
"Bizim amacımız 
erken yola çıkıp 
Gemlik’te hakkımız 
olan Belediyeyi 
alabilmek çalışma 
larına başlamak 
idi. Ne yazık ki 
çalışmalar tam 
başlayacağı sırada 
yol haritası çizer 

fc-Lük. ..xy. -?«aMİ 
ken, Erken Genel 
Seçim gündeme 
geldi. Bu hükümet 
"Erken Seçim mil
lete ihanettir." 
dediği halde, erken 
seçim kararı aldı. 
Bu kez hazırlıkları 
bırakarak, erken 
genel seçime 
hazırlandık.
24 Haziranda erken 
genel seçimi 
geçirdikten sonra 
Belediye Başkan 
adayımızın Parti 
Meclisi ve MYK da 
onanması gereki 
yordu."
Acar, kendilerine 
destek olup arka 
larında duranlara 
teşekkür ettikten

sonra şöyle devam 
etti: 
"Mehmet Uğur

Girmediğimiz 
sokak kalmadı. 
Acar, öncelikle

jemıı

Sertaslan’ın 
adaylığının Genel 
Merkezimizce 
onanmasından 
sonra parti içinde 
tüm birimlerin 
katıldığı toplantılar 
da nasıl bir çalış 
ma yapacağımızı 
kararlaştırdık. 
Afişlerle, el ilanla 
rıyla mağhetlerle 
arkadaşlarımız 
Gemlik’i karış, 
karış dolaştı.

“Gemlik’e Uğurlu 
Gelecek” sloganı 
ile çalışmalar 
başlattıklarını, 
bugün ise gelinen 
noktada “Uğurlu 
gelecek, Uğur’la 
gelecek” sloganı 
ile devam ettik
lerini, herkese 
hayırlı olmasını 
diledi.
Acar, "Bu seçimi 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ile

kazanacağımıza 
inanıyorum.
Hepinizin de canı 
gönülden inanma 
sini istiyorum" 
dedi.
Daha sonra 
kürsüye gelen 
CHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ken
disinin kaleme 
aldığı konuşmasını 
yaparken, Gemlik’i 
neden sevdiğini 
anlattı. Anlatım 
sonrası hazırlanan 
ve Gemliklilere de 
sosyal medyada 
paylaşılan kamera 
röportajları ve 
görselleri izletildi. 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, 31 Mart 
2019 yerel seçim
lerinde Gemlik 
Belediyesi’ni mut
laka alacaklarını, 
bütün partililerin 
Gemlik’i belediye 
sinin alınması için 
kendilerine destek 
olmalarını istedi.
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GüneBakis
28-29-30 Kasım günleri Kapalı Pazar yerinde yapılacak olan fuarda, indirimli ürünler satılacak

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

“Atatürk’ü sevmek bir ibadettir"
Sevgili okurlarım.
Umurbey’deki Anıt mezarında uyuyan 3. 

Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, Kurtuluş 
savaşının Galip Hocası Atatürk’ün hem 
silah arkadaşıydı, hem de Cumhuriyet ku
rulduktan sonra Başbakanı, bakanı, yakın 
siyaset arkadaşıydı.

Cumhuriyetin kuruluşu hamurunda 
o’nun da büyük katkıları vardı.

Atatürk’ü en yakından tanıyanlardandı.
10 Kasım 1938 günü yaşama gözlerini 

yumduğunda Celal Bayar başbakandı.
Atatürk’ün ölümü nedeniyle söylediği 

şu sözü unutulmaz.
“Atatürk’ü sevmek bir ibadettir.’’
Bu sözden, Atatürk’ü sevmeyenler ken 

dilerine ders çıkarsınlar. Ama, onlar Celal 
Bayar’ı da Atatürk’ün arkadaşı olduğu 
için sevmezler.
Atatürk, yıkılan OsmanlI’dan sonra 

o’nun küllerinden yeni bir devlet kurdu.
Hilafeti, saltanatı kaldırdı. Kur’anı Türk 

çeleştirdi, ezanı Türkçe okuttu.
Gemlik’te maalesef Atatürk’ü sevmeyen 

bir belediye başkan imiz var.
Belediye Başkanımız 29 Ekim Cumhuri 

yet Bayramı törenlerine katılmadı.
10 Kasım Atatürk’ü Anma törenlerinde 

de yoktu.
Kendisi saat 10.oo da Muhtarlarla yapı 

lan kahvaltılı “İstişare” toplantısına 
katıldı.

Yanında milletvekili Zafer Işık vardı. 
Aşağıdaki fotoğraflar bunun kanıtıdır.

Önümüzde yapılacak bir yerel seçimler 
var.
Eğer AKP yeniden Refik Yılmaz’ı aday 

gösterirse, davranışı bu unutulmamalıdır.
Ben inanıyorum ki, AKP ye oy veren mil 

yonlarca insan, bunlar gibi değiller.
Cemaat ve tarikatlarda şıhların, şehlerin 

rahle-yi tedrisatından geçmeyenler, Ata 
türk’ün kurduğu Cumhuriyeti de 
Atatürk’ü de severler, sayarlar, O’nu bu 
toprakların bir değeri olarak bilirler.
Bilmeyenler ve o’nu anlamayanlar, anla

mayabilirler, sevmeyebilirler, ancak o 
kişiler bu ülkede yönetici olmamalılar.

Karar sizin.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Türkiye de bir ilke 
imza atıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın enflas 
yonla mücadele 
kampanyası için 
çağrısından sonra 
aldıkları karar ile 
28-29-30 Kasım 
günleri, Kapalı 
pazar yerinde 
esnafların katıla 
cağı 3 gün sürecek 
indirimli ürünlerin 
satılacağı bir fuar 
düzenliyor. 
Gemlik Kaymaka 
mlığı, Gemlik 
Belediyesi, Ticaret 
Borsası ve Gemlik 
Belediyesi Kent 
Konseyi’nin, 
desteklediği 3 gün
lük enflasyonla 
mücadele fuarı için 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Lokali’nde 
yapılan basın 
açıklamasına Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ticaret 
Borsası Meclisi 
Başkan yardımcısı 
Sinan Turhan, Kent 
konseyi Başkan 
yardımcısı Fehmi- 
Aslan ve Belediye

Gemlik'Giritliler ve Rumeli Türkieri Derneği Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret ettiler.

Matürt'ü Selanik'teki eninde andılar
Gemlik Giritliler ve 
Rumeli Türkieri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği, 10 
Kasım Atatürk’ün 
ölümünün 80. yıldö 
nümü nedeniyle 
düzenledikleri gezi 
ile Atatürk’ün 
doğduğu Selanîk’e 
giderek, Ata’nın 
müze evini ziyaret 
ettiler.
3 gün süren geziye 
bir otobüs üye ile 
giden dernek 
yönetimi, Selanik 
Başkonsolosu 
Orhan Yalman 
Okan’ı makamında 
ziyaret ettiler.

Başkan yardımcısı, 
Oda Başkanı İs
mail Beki ve yöne
timi ile basın 
mensupları katıldı. 
Burada konuşan 
Oda Başkanı İs
mail Beki, esnafları 
tek tek gezerek 
Fuara katılmalarını 
sağlamaya çalıştık 
larını, bu fuarın 
Türkiye’de bu tür 
düzenlenen ilk fuar 
olduğuna dikkat 
çekerek, fuarda 
tuhafiye, konfek
siyon, giyim, beyaz 
eşya ürünlerinin 
indirimli satılaca 
ğını belirterek, 
“Bundan hem 
esnafımız, hem de 
halkımız yararlana 
çaktır.” dedi.
Daha sonra 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ise fuarın 

Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
gezinin çok güzel

geçtiğini, arkadaş 
larıyla birlikte 
büyük kurtarıcının

her türlü tanıtım ve 
yer konusunda 
kendilerine destek 
olacaklarını belir 
terek, “Enflasyonla 
mücadeleye vere 
ceğiniz destek için 
sizi ve yönetiminizi 
kutlarım.” dedi.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş ise konuş 
masında, “Esnafın 
güçlü olması, orta 
kesiminde güçlü 
olmadır. Görüyo
rum ki Gemlikli 
Esnaf Odası enf 
lasyonla mücadele 
konusunda bilinçli 
dir. Esnaf Odamı 
zın düzenleyeceği 
fuar ilçeye hareket 
lilik getirecektir. 
Ekonomik ve sos 
yal hayata katkı 
sağlayacaktır. 
Bilinçli davranan 
Esnaf Odamızın 
Ahilik kültüründen 

gelen dayanışması 
düşündürücüdür. 
Esnaf güçlü olursa 
Esnaf Odası da 
güçlü olur. 
Burada iyi şeyler 
olurken birileri de 
paçasından çekme 
ye uğraşıyor. 
Küresel güçlerin 
Türkiye’nin ekono 
misini dolarla oy
nayarak aşağıya 
çekmeye çalışıyor. 
5 liraya alınan 
zeytin, piyasada 
marketlerde 
40-42 liradan 
satılıyorsa, ara 
da ki fark nereye 
gidiyor. Sivil top 
lum kuruluşları bil
inçli olmak zorun 
dadır. Fuarın Gem- 
lik’e önemli katkı 
sağlayacağına 
inanıyorum. 
Hayırlı olsun” 
dedi.

doğduğu evini ve 
yaşadığı yer 
deki eşyalarını 
görmekten 
büyük mutluluk 
duyduklarını 
söyledi. Çakmak, 
“Atalarımızın Bal 
kanlardan Türkiye 
ye getirilmesinde 
büyük Atatürk’ün 
önderliği ve kararlı 
lığı ile dedeleri 
m izi bu toprak 
la ra yerleştirdi. 
Bizler bu toprak
larda dünyaya 
geldik. O’na olan 
saygı ve sevgimiz 
bitmeyecek. Ruhu 
şad olsun” dedi.
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Gemlikspor basket
bol takımı Küçük 
Erkekler katagori 
sinde Mudanya 
deplasmanında 
oynadığı Ege 
Yıldızlan Takımını 
44-58 yenerek üç 
maçta ikinci gali
biyetini aldı. Maça 
Kaptan Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih Burak 
SAĞLAM ve Arda 
DOĞAN beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyodun 
son saniyelerinde 
bulduğu basket ile 9- 
11 önde tamamladı, 
ikinci periyotta 
müthiş mücadeleye 
sahne oldu ve 
savunmaların ön 
plana çıkmasıyla 
skor bulmakta 
güçlük çeken oyun
cular, karşılıklı atılan 
onar sayı ile, temsil
cimiz devre arasına

19-21 önde girdi. 
Üçüncü periyotta da 
mücadele hız 
kesmedi ve başa 
baş geçen mücade
lenin final periyo
duna Gemlikspor 
32-35 önde girdi. 
Son periyotta 
tecrübesini ve 
kazanma azmini sa
haya koyan taraf 
Gemlikspor oldu ve 
üst üste bulduğu 
sayılar ile farkı açtı. 
Rakibine pres ya
parak top çıkartma 
sini engelleyen 
temsilcimiz maçı 
44-58 kazanarak ik
inci deplasmanından 
da galibiyetle döndü. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih Burak 
SAĞLAM, Arda 
DOĞAN, Ertuğrul 
AKDOĞAN, Yiğit 
AĞALAR, Emir Sul

tan OSMANOĞLU, 
Y.Sinan SEZER, 
Enfal IŞIK, Yusuf 
KILIÇ ve Ege AYAŞ. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbrahim 
TOKGÖZ -Küçük

Takım olarak ikinci 
deplasman maçımızı 
da kazanmak bize 
güven verdi. 
Oyuncularım ilk 
devre de biraz tutuk 
görünse de, son 
çeyrekteki kondis 

yonumuz ile maçı 
kazanmasını bildik. 
Çok centilmence ve 
dostça mücadele 
ettik. Rakibimize 
karşı her zaman 
saygı içerisinde 
olmamız aynı duygu

lar ile karşılık 
bulmamıza sebep 
oluyor. Bu nedenle 
sahada centilmence 
mücadele eden 
her iki takımın da 
oyuncularını kutlu 
yorum. İlçemizi 
en güzel şekilde 
Gemlikspor ola 
rak 6 Takım ile 
temsil ediyoruz. 
İnşallah bizim gibi 
dostane yakla 
şımlar artarak sa
halarda kavgalara 
son vereceğiz. 
Hedefimiz olan 
"SKOR İÇİN DEĞİL 
SPOR İÇİN 
OYNUYORUZ" 
sloganını ilçemiz 
adına Gemlik 
Gençliği olarak 
gurur ile taşıyoruz. 
Basketboldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" dedi.

GEMLİK BASKETBOL KOCAELİ
KAGITSPOBA GEÇİT MEBMEBİ

ATA’MIZI ARAMIZDAN 
AYRILIŞININ 80. YILDÖNÜMÜNDE 

SAYGIYLA ANIYORUZ

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

Türkiye Basketbol 
ligi, 2 lig A grubu 3 
hafta maçlarında 
Gemlik Basketbol, 
kendi sahasında 
kıran kırana geçen 
maç sonucunda Ko
caeli Büyükşehir 
Belediyesi Kağıt 
spor’u 68 - 63 
yendi. Müsabaka 
öncesi sporcular 
sahaya Atamızı 
saygı ve rahmetle 
anıyoruz.. Pankartı 
ile çıkması tribün
lerden büyük alkış 
aldı..
İlk periyot da Gem
lik Basketbol yük
sek bir sayı oranı 
yakalayarak ve Can- 
berk’in ardı ardına 
basketleriyle peri 
yodu 20-16 önde 
kapadı. 2. periyot da 
Gemlik Basket- 
bol’un oyundan 
düştüğü gözlem
lendi. Kocaeli Bşb 
Kağıtspor ardı 
ardında bulduğu 
sayılarla, periyodun 
bitimine son 3 
dakika kala skoru 
27 - 27’ye getirdi. 
Gemlik Basket ken
dini toparlayarak 
ikinci periyodu 1

sayı önde 37 - 36 
bitirdi. İlk yarı Gem
lik Basketbol’un 37 
- 36 üstünlüğüyle 
sona erdi. 3. periyot 
ta ise, iki takım 
arasında kıyasıya 
bir rekabet yaşandı. 
Periyotun son 5 
dakikasına kadar 
kıyasıya bir rekabet 
yaşandı. Kocaeli 
BŞB Kağıtspor son 
iki dakikaya kadar 
önde olmasına 
rağmen Gemlik Bas
ketbol top kapma 
sonucu kazandığı 
sayılarla periyodu 
50 - 47 önde bitirdi. 
4. periyot ise adeta 
sahada basketbol 
gösterisi vardı. 
Gemlik Basket son 
periyodun 2.50 
dakikasına kadar 

mağlup gitmesine 
rağmen Recep 
Solak’ın attığı bas
ketle maçı 59 - 59’a 
getirerek maça 
tekrar ağırlığını 
koydu. Ardından 
yaptığı güzel 
savunma ve 
bulduğu atış 
yüzdesi ile Gemlik 
Basket maçı 68 - 
63 kazandı.
Gemlik Basketbol’- 
dan Recep Solak 
19 sayı 9 ribaund ve 
2 asistle takımının 
en skorer ismi oldu. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut Bugün 
tribünler tam not 
aldı ve bu destek 
ile müsabakayı 5 
sayı ile kazandık.” 
dedi
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GEM1İKSP0R FENA KIZDI 5-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarıda yakaladığı 
gollük pozisyonları 
harcayan Gemlik- 
spor, karşılaşmanın 
ikinci yarısında 
adeta gol oldu yağdı. 
Kırmızı Beyazhlar 
konuk ettiği 
Özlücespor’u 5-0 
yenerek rakiplerine 
gözdağı verdi. 
Birinci Amatör 
Küme 4. Grupta 
şampiyonluk 
parolasıyla yoluna 
devam eden Gemlik- 
spor, dördüncü 
maçta aldığı üç 
galibiyetle zirveye 
adını yazdırdı. 
Gemlikspor’un genç 
yaşta tribünde 
hayatını kaybeden 
Fenerbahçeli 
taraftarın anısına 
hazırlanan pankartla 
çıkması alkış aldı. 
Maça gol için başla 
yan kırmızı beyazlı 
lar, henüz 1. Dakika 
da Fırat’la öne 
geçme fırsatı buldu 
ancak kaleye giden 
şut direk dibinden 
dışarı gitti. 33. daki 
kada ise Uğur’un 
sert şutunda kaleci 
topu kornere tokatla
yarak gole izin ver
medi. 41’de Buğra 
han’ın direk dibin 
den kaleciden önce 
vurduğu kafa şutu 
yan direkten dön
erken 45. Dakikada 
gelişen Özlücespor 
atağında kaleci 
Mehmet topu zama 
mnda çelerek gole

izin vermeyince ilk 
yarı golsüz kapandı, 
ikinci yarıya yine gol 
için başlayan Gem- 
likspor aradığı golü 
50. Dakikada buldu. 
Ceza sahası dışında 
topla buluşan Uğur 
kaleye sert vurdu. 
Kalecinin altında 
kaçırdığı top filelerle 

buluşunda Gemlik- 
spor 1-0 öne geçti. 
60. dakikada köşe 
atışından gelen topu 
kaleye gönderen 
Yıldıray skoru 2-0 
yaptı. 67’de Fırat 
attığı golle skoru 3-0 
yaptı ve Gemlik- 
spor’u rahatlattı. 
Golden iki dakika 

sonra bu kez 
Emirhan farkı 4’e 
çıkararak takımını 
iyice rahatlattı. 
Maça ikinci yarıda 
giren Selim 
karşılaşmanın 90. 
Dakikasında attığı 
golle skoru 5-0 ya
parak maça son 
noktayı koydu.

Candar 7,Gemlikspor’lu fut
bolcular galibiyeti 
soyunma odasında 
pasta kesip yiyerek 
kutladılar.

SAHA: Gemlik Çim

HAKEMLER:
Mehmet Kılıç 7, Zeki 
Koksaldı 7, Şenol

GEMLİKSPOR : 
Mehmet 5, Ali 5, 
(Emre Uslu 4) 
Emrah 6, Murat 6, 
Ersin 6, Uğur 6, 
Emirhan 6, (Selim 4) 
Buğrahan 6, Yıldıray 
6, Nihat 6, Fırat 5, 
(Tansel 4)

ŞOFÖR 
ARRÜIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 5140202

■
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İnşaatı mılMinelerl ihracatı ııiizıle 201 arm
Türkiye İMSAD'ın 
"İnşaat Malzemeleri 
Sânayi Dış Ticaret 
Endeksi"nin Eylül 
20İ8 raporuna göre, 
yılın ilk doküz aylik 
döneminde inşaat 
malzemeleri sanayi 
ihracatı 15,07 milyar 
dolara çıktı.
Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayi
cileri Derneği'nin 
(Türkiye İMSAD) 
"İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Dış Ticaret 
Endeksinin Eylül 
2018 raporuna göre, 
yılın ilk dokuz aylık 
döneminde inşaat 
malzemeleri sanayi 
ihracatı yüzde 20,8 
artarak 12,48 milyar 
dolardan 15,07 mil

yar dolara yükseldi; 
Dernekten yapılah 
açıklamaya göre, 
Türkiye İMÖAD;
itömefi beri her ay 
düzenli olarak 
açıkladığı "IhŞâât 
Malzemeleri Sanayi 
Endekslerine, 2018 
Kili İtibarıyla "İnşaat 

lâteemeleri Sanayi
Diş Ticaret Eh- 
deksi’ni de ekle 
yerek, iç ve dış 
ticaretin nabzını 
tutuyor..
Türkiye İMSAD’ın 
sektör ve kamuoyu 
ile paylaştığı inşaat 
Malzemeleri sanayi 
Diş Ticaret En
deksinin Eylül 
2018 raporuna göre, 
İhracat Miktar En

deksi, eylül ayında 
bir önceki aya göre 
hızlı artış gösterdi. 
İhracat miktar 
bazında eylül ayın 
da 3j11 milyon ton 
olarak gerçekleşti. 
Böylece yıl İçindeki 
en yüksek ikinci 
aylık İhracat oldu. 
İhracat Değer En- 

deksl İse eylül 
ayında bir önceki 
aya göre önemli 
ölçüde yükseldi. 
Geçen yılın eylül 
ayının da 29,96 
puan üzerine çıktı. 
İhracat değer olarak 
eylül ayında 1,82 
milyar dolar seviye
sine yükseldi ve 

yine yılın en yüksek 
ikinci aylık ihra 
çatı gerçekleşti. 
İhracat Birim Fiyat 
Endeksi, ağustos 
ayındaki gerile
menin ardından 
eylül ayında sınırlı 
şekilde arttı. İhracat 
birim fiyatları eylül 
ayında 0,59 dolara 

yükseldi. Geçen 
yılın eylül ayında 
ihracat birim 
fiyatı 0,57 dolardı. 
Eylül ayında 
yılın en düşük 
aylık ithalatı 
gerçekleşti 
İthalat Miktar 
Endeksi ise eylül 
ayında bir önceki 
aya göre önemli 
ölçüde düştü. 
Geçen yılın eylül 
ayının da 31,64 
Kuan altına indi.

halat eylül ayında 
miktar olarak 206 
bin ton ile yılın en 
düşük aylık ithalatı 
oldu. İthalat Değer 
Endeksi ise eylül 
ayında bir önceki 
aya göre yükseldi.

Çocuk sahibi olan ailelere ödeme desteği!
İkiz, üçüz gibi çoklu 
doğumlarda ihtiyâç 
sahibi ailelere 0-2 
yaş aralığında 
çocuk başına aylık 
150 lira ödeme 
yapılacak. 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Züm
rüt Selçuk,, "Çoklu 
Doğum Yardım 
Programı ile İkiz, 
üçüz gibi çoklu 
doğumla karşılaşan 
ihtiyaç sahibi 
ailelerimize yönelik 
0-2 yaş aralığında 
çocuk başına aylık 
150 lira ödeme 
yapacağız" dedi.

DÖRT PARKLI 
ÖDEME 
Mevcut durumda 
çocuk sahibi olan 
kadınlar devletten 4 
farklı ödeme alıyor. 
Doğum yardımı ile 
anneye İlk çocuk 
İçin 300, ikinci 

çocuk İçin 400, 
üçüncü ve sonraki 
çocuklarda 600 lira 
veriliyor, ikinci 
ödeme ise doğum 
yapan kadına süt ve 
emzirme parası 
olarak ödeniyor. Süt 
parası almak için 

kadının çalışıyor 
olması, kendi işini 
yapması veya 
eşinin kendi işini 
yapıyor ya da bir 
yerde çalışıyor 
olması yeterli 
oluyor.
30 GÜNDE 
BAŞVURU 
Süt parası her yıl 
artıyor. Bu yıl 149 
lira ödeniyor. 
Çalışan anneler, 
doğum izninde 
çalışmadıkları 
dönemin parasını iş 
göremezlik ödeneği 
altında devletten 
alıyor. Bu en az 5 
bin 50 lira. SSK'h 

kadınlar doğum 
yapmaları halinde 
analık izni 
sonrasında birinci 
doğumda 2 ay, ik
inci doğumda 4 ay, 
sonraki doğumlarda 
ise 6 ay süreyle 
yarım gün çalışıp 
tam maaş alabiliyor. 
Bu haktan yararlan
mak için analık 
izninin bittiği tari
hten itibaren 30 gün 
içerisinde en yakın 
İŞKUR'a doğum ve 
evlat edinme 
sonrası yarım 
çalışma belgesi ile 
başvuruda 
bulunulması

gerekiyor.
24 AY VERİLECEK 
Bu ödemelere bir 
yenisi daha ek
leniyor. Bunun da 
müjdesini dün Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt 
Selçuk verdi. Bakan 
Selçuk, "Çoklu 
Doğum Yardım 
Programı ile ikiz, 
üçüz gibi çoklu 
doğumla karşılaşan 
ihtiyaç sahibi 
ailelerimize yönelik 
0-2 yaş aralığında 
çocuk başına aylık 
150 lira ödeme 
yapacağız" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEKİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kem.

KAYMAKAMLIK

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

HiıslmftıBTelefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk KOtûphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR_______

BELEBİYE

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

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
Ido İmam Aslan
Dinlenme Tos.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova

(226) 363 43 19
(202) 655 60 31

OTOBÜS

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6217 
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 
istikra! Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
ÇAKALLARLA 

DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 

RAFADAN TAYFA 
11.45-13.30- 
17.30-19.15

YOL 
ARKADAŞIM 2 

15.15.-21.00 

5133321

261 5400 
(18 Hat)

Şehirlerarası Oto
büs Terminali

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet M0d.

ULAŞIM

HASTANELER

513 55 29

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

Körfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

Devlet Hesteneel 
Sahil Dev. Hast 
Mar.Sag.Ocafiı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

DİNİZ UÇAĞI P«0«BU* 
METRO

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

DAĞITICILAR

Santral 
Başkanlık

513 45 21-23
513 4520

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz

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

513 22 59

513 65 00

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

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bütünler Llkltgı
Akçagaz
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz

513 80 00
514 88 70

mailto:korfezofset@hotmail.com
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FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA

DAVETİYE MODELLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

GemlikKHrfez
GEMtİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5IA GEMLİK Tel: 0 224 513 96 83



YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNUÜK 300 TON f 1/71 A 1 7 1-
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || tQ<vV L/4VİC fe ll( DOĞANIN HÂZİNESİ

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kdvlakxoni.tv*

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. YalovaYoluÇd.N:42 Gemlik -BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Kasım 2018 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com __________________ şp Kr.
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Jeoloji Mühendisleri Odası 
Güney Marmara Şubesi 
Başkanı Engin Er, Bursa'da 7 
şiddetinde deprem beklen 
diğini belirtti. Haberi 3’de

AKP’de Belediye Başkanlığı aday adaylığı süresi 16 Kasım gününe kadar uzatıldı...

AKFde aday adayı sayısı 6’müM
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AKP’de aday adayları belli oldu
Toplum 2019 yılı mart ayında yapılacak 

olan yerel seçimlerde kimlerin Belediye 
Başkan adayı olacağına odaklandı.

CHP’de aday adaylığı süreci yaşanma 
dığı için CHP örgütü rahat.

Pazar günü Mehmet Uğur Sertaslan 
partililere verdiği bir kahvaltılı toplantı 
ile seçim sürecine resmen başlattı.

Daha önce “Gemlik’e uğurlu gelecek” 
sloganı ile gündeme oturan Sertaslan, - 
bu süreci yeniliklerle devam ettiriyor.

Toplantıda kendi hazırladığı sunumun 
da neden aday olduğunu anlattı. 4’de

31 Mart 2018 günü yapılacak olan yerel yönetimler seçimleri için siyasi partilerde başlayan aday 
adaylığı süreci AKP’de 16 Kasım gününe kadar uzatılırken, aday adayı sayısı 6 ya çıktı. Dün, Orhan 
Semiz, Enver Şahin, Emir Kantur ve Berkay Bulut AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam’a başvurularını 

teslim etti. Daha önce de Süleyman Çevik ile Mehmet Kaptan başvuruda bulunmuştu. Sayfa 2’de 

Belediye 4 mülkünü daha satıyor 
Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kent Konseyi Toplantı Salonunda 
bugün saat 9.oo da yapılacak ihale ile Narlı ve Karacaali Mahallelerinde bulu
nan 2 tarla ve 2 arsa satılacak. Haberi sayfa 4’de
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AKP’de Belediye Başkanlığı aday adaylığı süresi 16 Kasım gününe kadar uzatıldı...

flKP'ıle aday adayı sayısı 6 ya vükselıli

Mehmet Kaptan

Orhan Semiz

31 Mart 2018 günü 
yapılacak olan yerel 
yönetimler seçim
leri için siyasi par
tilerde başlayan 
aday adaylığı süreci 
AKP’de 16 Kasım 
gününe kadar uzatı 
lirken, aday adayı 
sayısı 6 ya çıktı. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Belediye 
Başkanlığı seçim
leri için başvuru 
ların dün sona 
ereceği için aday 
adaylığını son güne 
saklayan 4 partili 
İlçe başkanlığına 
başvurdu. 
AKP’den Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı olmak 
isteyen ilk kişi 
Süleyman Çevik 
oldu.
Süleyman Çevik’ten 
sonra Cuma günü 
de Mehmet Kaptan 
İlçe Başkanlığına 
aday adaylık 
dilekçesini sundu.

SÜRE UZATILDI

Dün aday adaylıkta 
son gün olması ne
deniyle başvurmayı 
son güne bırakan 
ilk kişi Belediye 
Meclis üyesi Emir 
Kantur Oldu. 
Kantur, başvuru 
dilekçesini İlçe 
Başkanı Yaşar İs
lam’a yerdi.
Yaşar İslam, Emir 
Kantur’un Belediye 
meclis üyesi 
olduğunu ve aday 
adaylığının hayırlı 
olmasını diledi. 
Kantur ise 
konuşmasında 
Gemlik’te belediye
cilik çıtasını yük
seltmek istediğini 
söyledi.

ORHAN SEMİZ DE 
ADAY ADAYI OLDU

Emir Kantur’dan 
sonra Gayrimenkul 
Danışmanlığı yapan 
Orhan Semiz saat 
15.oo dolaylarında 
İlçe Başkanlığına 

giderek başvuru 
sunu yaptı.
Saat 17.30 da ise 
AKP İlçe 
başkanlığına, eski 
ilçe başkanlarından 
Enver Şahin geldi. 
Eşi ve çocuklarıyla 
Belediye başkan 
aday adaylığı 
başvuru dilekçesini 
getiren Şahin’e ilçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, “Geçmişte 
ilçe başkanlığı 
yapmış ağabeyimin 
aday adaylığı 
başvurusu hayırlı 
olsun” dedi.
Enver Şahin ise 
kendisini tanıttıktan 
sonra Gemlik’in 
eski halini bilen ve 
o günleri yaşayan 
biri olduğunu 
söyledi.
“Gemlik’teki hızlı 
gelişmeye Belediye 
yetişemiyor.
Gençliğimde futbol 
oynardım. Yaşımın 
yarısı kadar süre 
siyasette geçti. 
Siyasi hayatıma

Refah Partisi’nde 
başladım, belediye- 
meclis üyeliği 
yaptım.

ŞAHİN CADDE VE 
SOKAKLARLA 
KONUŞULABİLMELİ 
AKP kurulduğunda 
AKP’ye geçtim.
2 yıl meclis üyeliği 
yaptıktan sonra ilçe 
başkanı seçildim. 
Gemlik’e güzel 
hizmet vereceğime 
inanıyorum.
Gemlik’te güçlerimi 
zi birleştirerek daha 
güzel hizmetler 
yapılabilir. Gem
lik’in taşınması ye 
rine yerinde dönüşü 
mün doğruluğuna 
inanıyorum.
Orhan Veli’nin ünlü 
şiirinde ‘Gemlik’e 
doğru denizi göre
ceksin’ demişti. 
Ben de 'sahili de 
göreceksin’ diyo
rum. Genel 
Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip

Erdoğan’ın dediği 
gibi, belediyelere 
insanın ruhunun 
katılması gerekir. 
Ben de diyorum ki, 
cadde ve sokaklar 
insanlarla konuşa 
bilmelidir. İnşallah 
hayırlısı olur” dedi.

BERKAY BULUT 
BAKLAVAYLA 
GELDİ

AKP’nin dün son 
aday adayı ise 
Samsung beyaz 
eşya bayii ve Gem
lik Basketbol Spor 
Kulübü başkanı 
Berkay Bulut oldu. 
Bulut, arkadaşla 
rıyla saat 18.oo de 
AKP ilçe Merkezine 
geldi.
Bir kutu baklava ile 
partiye gelen Bulut, 
‘Elim boş olsun is
temedim’ dedi.
Daha sonra yaptığı 
konuşmada 
“Söylenecek çok 
söz var ancak, bunu 
süreç içinde

söyleyeceğim” 
dedi.
Berkay Bulut 
konuşmasında 
“Bütün davamız 
Gemlik’e iyi işler 
yapmak Gemlik’i 
daha iyi bir seviye 
ye götürmektir. 
AKP sürekli gelişen 
ve büyüyen bir par
tidir. Partimize bir
likte olmak için, 
buraya geldik. 
İnşallah bu girişimi 
miz hayırlı olur” 
dedi.
AKP ilçe Başkanı 
Yaşar İslam ise 
“Berkay arkadaşı 
ma çıktığı y olda 
başarılar diliyorum. 
Herşey gönlünce 
osun” dedi.
Berkay Bulut daha 
sonra başvuru 
dilekçesini İlçe 
Başkanı Yaşar İs
lam’a verdi.
İslam, genel 
merkezin başvuru 
sürecini 16 Kasıma 
kadar uzattığını 
belirtti.
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Uzmandan korkutan Bursa açıklaması! 
7 şiddetinde deprem bekleniyor

Bursa'da 7 
şiddetinde deprem 
beklendiğini be
lirten Jeoloji 
Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şubesi 
Başkanı Engin Er, 
vatandaşların artık 
MTA'nın internet 
sayfasına girerek, 
evlerinin altından 
fay hattının geçip 
geçmediğini 
görebileceğini 
söyledi.
Jeoloji Mühendis
leri Odası Güney 
Marmara Şubesi 
Başkanı Engin Er, 
12 Kasım 1999 
Düzce depreminin 
19'uncu yılında 
Bursa Akademik 
Odalar Birliği 
binasında toplantı 
düzenledi. Er, 
"Maden Tetkik ve 
Arama Genel 
Müdürlüğü (MTA) 
internet sayfasına 
girildiğinde 
evinizin neresin
den fay hattının 
geçtiğini göre- 
bilebilirsiniz. 
Bursa'da T büyük 
lüğünde bir dep 
rem bekleniyor. 
Bunu herkes 
biliyor. Yapılması 
gereken şeyler çok 
basit. Planlama 

yapacağız. Bin 
tane, 10 bin tane 
tek planlama, bir 
tane bütüncül 
planlamanın yerini 
tutmaz. Deprem 
hangi büyüklükte, 
nerede olur bili 
yoruz. Zemin ve 
binaların özellik
lerini de bili 
yoruz. Yapılacak 
şey bütüncül 
planlamadır" dedi. 
Anlatıların bir 
hikaye gibi geldiği 
ni ve pek de cid
diye alınmadığını 
savunan Er, "Sanki 
biz kaf dağının 
arkasındaki bir 
hikayeden bahse 
diyoruz gibi kimse 
bizim söyledikler
imizi anlamıyor. Bir 
sürü şeyler söyle 
medik, sadece 
'deprem olacak ve 
yıkılacak' dedik. 
1855 yılında Bur
sa'da yaşanan de
premden daha 
kötüsünü yaşaya 
cağız. Küçük 
kıyamet diyorduk, 
ama orta kıyameti 
yaşayacağız. 
1855 yılındaki 
gibi Tophane 
yamaçlarındaki 
bir Bursa'dan 
bahsetmiyoruz. 
Sıvılaşına böl

gelerindeki birçok 
yapılaşmadan söz 
ediyoruz. Bele 
diyelerde sıvılaşına 
bölgelerindeki 
yapılarla ilgili 
denetleme yöntem
ini bilen yetkili 
insan yok. Eğitim 
den geçmemiz 
lazım, meslektaş 
larımız burada 
daha çok çalışması 
gereKiyor. Jeolo
jiye, jeofiziğe 
önem vermemiz 
gerekirken maale
sef böyle bir şey 
yok. İznik diye bir 
yer var. Bir tane 
jeoloji mühendisi 
yok. Böyle bir 
mantık olur mu? 
Şimdi yönetmelik 
çıkartıldı. Yönet
melikte deniyor ki, 
İznik'teki adam 
Bursa'daki Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
gelecek. Biz bu

işleri ciddiye 
almıyoruz. 
Toprakla, ziraatla, 
çiçekle ilgili şeyleri 
ciddiye alıyoruz. 
Ben bunlar önem
siz demiyorum, 
fakat insan haya 
tından, malından 
daha önemli değil" 
ifadelerini kullandı.

"5,5 ve üzeri 485 
diri fay mevcut"

Merkez üssü 
Düzce ili olan 12 
Kasım 1999 Cuma 
günü saat 18.57'de 
meydana gelen de
premle ilgili de ver
iler paylaşan Engin 
Er, "Büyüklüğü 7,2 
olarak ölçülen de
premin 19'uncu 
senesindeyiz. 30 
saniye süren bu 
deprem pek çok 
ilimizde hissedil 
mişti. Başbakanlık

Kriz Yönetim 
Merkezi'nin 
açıklamalarına 
göre, ölü sayısı 
845, yaralı sayısı 
4 bin 948'di. 
Depremde hasar 
gören ve derhal 
yıkılması gereken 
bina sayısı 3 bin 
395, yıkık ya da 
ağır hasarlı ev 
sayısı 12 bin 939, 
işyeri sayısı ise 2 
bin 450 olarak 
kayıtlara geçti. 
Yakın zamanda 
güncellenmiş olan 
Türkiye diri fay 
haritasına göre 
büyüklüğü 5,5 ve 
üzeri deprem 
üretebilecek 485 
diri fay veya fay 
segmenti olduğu 
gerçeği, ülke 
coğrafyasının 
büyük bir bölümü 
nü ne derecede 
büyük bir deprem 

tehdidi altında 
olduğunu ortaya 
koymaktadır.
Ülkemizin jeolojik 
yapısı, deprem 
lerle tekrar tekrar 
karşılaşaca 
ğımız gerçeğini 
hatırlatıyor. Afet 
yönetim ve yapı 
denetim sistem
lerini gözden 
geçirmeli, dep 
remlere karşı daha 
hazırlıklı olmalıyız. 
Güvenli konut üre
timi konusunda 
yerel ve merkezi 
yönetimler üstüne 
düşen görevi 
yapmamakta, 
kentsel dönüşüm 
projelerini dar 
bir çerçevede 
değerlendirmek 
tedirler. 1999 
depremlerinden 
sonra yapı dene
timi maalesef 
istenen seviyeye 
gelememiştir.
Doğa olaylarının 
afete dönmesini 
istemiyorsak 
bilimin ve tekniğin 
gereğini yapmalı 
yız. Yoksa en iyi ve 
en acımasız kont 
rol mühendisi 
olan deprem bu 
denetlemeyi yapa 
çaktır" diyerek 
sözlerini noktaladı.

BursarıcaretveSanayiOılası,teltstil(leihracaiseferherliğilıa$latıyor
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
SO), tekstil sektö 
ründe yeni bir ihra
cat seferberliğine 
başlıyor.
BTSO'nun 
öncülüğünde tekstil 
sektörüne yönelik 
düzenlenecek 'Bursa 
Textile Show' Fuarı 
14 Kasım Çarşamba 
günü kapılarını açı 
yor. 3 gün sürecek 
fuara, Ticari Safari 
Projesi kapsamında 
yaklaşık 40 ülkeden 
350'e yakın iş insanı 
katılacak.
'Bursa Textile Show' 
fuarı, 14-15-16 Kasım

tarihleri arasında 
Uludağ Tekstil 
İhracatçı Birliği'nin 
de katkılarıyla Meri
nos AKKM'de 
gerçekleştirilecek. 
Fuarda, BTSO'nun 
yürüttüğü Tekstil ve 
Giysilik Kumaş UR- 
GE Projeleri 
kapsamında alım 
heyeti programı 
gerçekleştirilecek. 
Alım heyeti organi
zasyonunda 90'a 
yakın firma temsil
cisi ürünlerini 
sergileyecek. 
İki ayrı UR-GE Pro
jesi 'Bursa Textile 
Show'da yapacağı

ortak alım heyeti 
programında 
yaklaşık 40 ülkeden 
350'ye yakın yabancı 
firma temsilcisinin 
katılması hede
fleniyor. Yabancı 
alıcıların önemli bir 
kısmı başta Rusya 
ve Ukrayna olmak

üzere Avrupa 
ülkelerinden Bur- 
sa'ya gelecek. Alım 
heyetine ayrıca 
Kolombiya, Peru, 
Brezilya ve Kanada 
gibi uzak ülkelerden 
de yabancı iş adamı 
katılacak.
BTSO Yönetim Ku

rulu Başkanı İbrahim 
Burkay, oda olarak 
sektörlerin ihracat 
odaklı büyümesine 
yönelik UR-GE pro
jelerine büyük önem 
verdiklerini söyledi. 
BTSO bünyesinde 14 
ayrı Ur-GE Proje- 
si'nin yürütüldüğünü

kaydeden Başkan 
Burkay, Tekstil 
UR-GE Projesi 
kapsamında şim 
diye kadar 4 ayrı 
alım heyeti prog 
ramı düzenlendiğini 
vurguladı. Alım 
heyetlerinde 
toplam 5 binin 
üzerinde iş görüş
mesı gerçekleşti 
rildiğini dile getiren 
İbrahim Burkay, 
"BTSO liderliğinde 
gerçekleştirilen 
alım heyetlerinde 
tekstil sektörü tem
silcilerimiz önemli 
ihracatlara imza 
attı." dedi



13 Kasım 2018 Salı Gemlik KSrffez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BORUSAN Holdingin CEO’su Agah Uğur emekliliğini istedi

IIMİIİMİI!I1İİIIIİIM|İI|I|İ!II
AKP’de aday adayları belli oldu

Herkesin merakla beklediği AKP’de kimle 
rin aday adayı olacağıydı.

Ortalıkta aylardır konuşulan isimlere yeni
leri eklenecek miydi?
Bilinmiyordu.
Bunun için AKP’nin aday adaylığı süre 

cinin son gününe kadar beklemek gerek
liydi.
0 gün dündü.
0 nedenle, Gemlik’i yönetmeye istekli- 

AKP'liler, başvuru dilekçelerini son güne 
sakladılar.

Ama bu arada Genel merkez aday adaylık 
sürecini 16 Kasım gününe değin uzattı.

AKP de belediye başkanı olmak isteyen 
ilk önce Süleyman Çevik adlı partili 
başvuruda bulundu.

Bunu Gemliklilerin yakından tanıdığı bir 
isim emlak ve inşaatçı Mehmet Kaptan 
izledi. • • K

Gözler son başvuru günündeydi.
Bilinen biri vardı, eski İlçe Başkanı Enver 

Şahin.
Şahin, aylardır kapı kapı dolaşıp aday 

adayı olduğunu söylüyordu.
Adı siyasi kulislerde konuşulan Gayrı 

menkul Danışmanı (Emlakçı) Orhan Semiz 
de dün başvuranlar arasına katıldı.

Peki başka kimler başvurdu dün.
Rfilfidiye Meclis üyesi eski Has Parti İlçe 

Başkanı, peynir ticaretiyle uğraşan AKP 
Belediye Meclis üyesi EmirKantur..

Ardından ise yine kulislerde adı dolaşan 
biri...

Gemlik Orhangazi ve Yalova Samsung 
beyaz eşya bayii Berkay Bulut..

Tüm dilekçelerini ilçe başkanı Yaşar İs
lam’a verdiler.

Yaşar İslam her birine başarılar dileyerek 
başvuru sürecinin uzatıldığını da anım 
sattı.

Şimde AKP’de bu aday ve yeni çıkacak 
aday adaylarının beklenmesinden sonra 
yapılacak iştişare görüşmeleri ve genel 
merkezin kararında.

Böylece Gemlik Belediye Başkanlığına 
aday çıkaracak bir parti kaldı.

Oda MHP.
Sanırım bu partide tek aday çıkar.
Gözler şimdi MHP’nin aday adayları veya 

adayında.
Tüm adaylar belli olduktan sonra seçmen

lerin kafasında bir isim belirecek.
Tanıtım kampanya süreci önemli.
Gemlik için yem düşünceler ve değişim 

sağlayacak projeler gerekiyor.
Bunu kim iyi anlatır ve ortaya koyarsa 

şansı büyük olacaktır.
Bence bu yarış yine AKP ve CHP ara . 

sında geçecek.
Mehmet Uğur Sertaslan’ın erken yola 

çıkması o’na bir artı kazandırdı.
Diğer adaylar arayı kapatmak için 

uğraşacaklar.
Bekleyip göreceğiz.

Türkiye’nin önde 
gelen sanayii 
grubu Borusan’da 
yaklaşık 30 yıldır 
üst düzey yönetici 
olan, 2001 yılından 
bu yana da Boru- 
san Holdingin 
CEO’luğu görevini 
sürdüren Agah 
Uğur, emekliliği 
nedeniyle bayrağı 
devretmeye 
hazırlanıyor. 
Yapılan açıklama 
da Agah Uğur’un 
icra görevlerini, 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Ahmet 
Kocabıyık’a

Yönetim Kuru 
lu’ndaki göre 
vine devam 
edecek.

devredeceği, vereceği belirtildi.
2019 yılı boyunca Agah Uğur, 
kendisine danış 2020 yılı sonuna
man olarak hizmet dek Holding

Ahmet Bancı yı kaybettik
Umurbey eşrafın 
dan eski siyasetçi 
ve iş adamı Ahmet
Bağcı hayatını 
kaybetti.
Umurbey de yağcı 
lık ve zeytincilik 
işleriyle uğraşan 
Ahmet Bağcı, 
Adalet Partisi ve 
Doğruyol Partisi 
ilçe örgütlerinde 
görevler aldı, DYP

den Umurbey 
belediye başkanlığı 
için aday oldu. DYP 
il genel meclisi 
üyeliği de yapan 
Bağcı, Gemlik 
Belediyesi Türk 
Sanat Müziği koro
sunda uzun yıllar 
görev alan Bağcı, 
Gemlik Gezeği İle 
Bursa gezeklerinin 
aranan isim-

(erindendi. 
Ahmet Bağcı bir 
süredir rahatsızdı. 
Bağcı’nın cenazesi 
dün Umurbey 
Merkez Camiinde 
öğle namazından - 
sonra kılınan ce
naze namazı ardın 
dan kalabalık bir 
kitle tarafından 
Umurbey’de top
rağa verildi.

üeleJlye 4 miilkiinii ılalıa saimor
Gemlik Belediyesi 
köylerin ilçe 
belediyelerine 
bağlanmasından 
sonra Köy tüzel 
kişiliğine bağlı 
mallar da beledi 
yelere geçmişti. 
Gemlik Belediyesi 
köylerdeki mülk
lerin satışlarına 
devam ediyor. 
Bugün Gemlik 
Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Kent 
Konseyi Toplantı 
Salonunda saat 
9.oo da yapıla 
cak ihale 
ile Narlı ve Kara- 
caali Mahal

«İM
No

M.h.lloİtç. TahmMBmM GaçH Tomloot

1 tart Mah.Ge-nlık -71331 481
Tarta

75000-Tl 2 Î50-TU

2
tatlı MhIijO»utth 71312 905

Tarta
150000-Tl 4.500-TU

3 taracaalı Nah /Genlik -'80» 259
Ar»>

125000-  n 3Î5O-TU

4 taracaan Man ıG«rHıt 713JS 158
Acm

looooo-n

lelerinde bulunan 
2 tarla ve 2 arsa 
satılacak.
Satışa girmek

isteyenler belediye gerekli teminatı 
internet sayfasın yatırdıktan sonra
daki istenenleri 
yerine getirip

ihaleye girebile- f 
çekler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İNEGÖL ÇARŞI :58 GEMLİKSPOR : 72 (

MİIIMMIMIMM
Gemlikspor basket
bol takımı Genç 
Erkekler katagori 
sinde İnegöl 
deplasmanından 
galibiyetle döndü. 
Maça Kaptan Umut 
TOKGÖZ, Kaan 
SÖNMEZ, Yiğit İLİ, 
Batuhan ÇİGAN ve 
Uğur YILMAZ 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, İlk 
periyoda çok hızlı 
başladı ve Kaan'ın 
bulduğu sayılar ile 
0-9 öne geçti. 
İlerleyen dakika 
larda takım halinde 
etkili savunma 
yapan ve hücum
larda da çok etkili 
olan temsilcimiz ilk 
periyodu 13-29 
önde tamamladı. 
İkinci periyoda etkili 
başlayan ev sahibi 
İnegöl Çarşı spor 

oldu ve temsil
cimize sayı imkanı 
vermezken buldüğu 
sayılar ile farkı 
azalttı ve devre 
arasına 29-42 Gem
likspor önde girdi. 
Üçüncü periyotta 
başa bas bir mü» 
cadele oldu ve 
tarafların karşılıklı 
onbeşer sayısı ile 
final periyoduna 
temsilcimiz 44-57 
önde girdi.
Son periyotta 
tecrübesini sahaya 
yansıtan taraf 
Gemlikspor oldu ve 
rakibinin farkı 
kâpamasına izin 
vermeyerek 
kanşlaşmayı 58-72 
kazanmasını bildi. 
Bu galibiyet İle 
Gemlikspor Genç 
Erkek Basketbol 
Takımımız oynadığı

dört karşılaşmanın 
üçünü kazanarak 
gurubundaki 
iddiasını devam 
ettirdi. Gemlikspor 
Maç Kadrosu, Kap
tan Umut TOKGÖZ,

Kaan SÖNMEZ, 
U.Eray SÜMER,, 
Enes ŞEN, Yiğit İLİ, 
Uğur YILMAZ, 
Mehmet K.ERSÖZ, 
Çetin AKIN ve 
Batuhan ÇIĞAN.

Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü İbra 
hİm TOKGÖZ 
"Üniversite sınavı 
na hazırlanan geHÇ 
takımımız fazla 

idman yapamama 
sına rağmen sa
hada etkili oldular. 
Yaz sezonunda iyi 
bir hazırlık dönemi 
yapmamız, oynadı 
ğımız dört maçın 
üçünü kazanma 
miza vesile oldu. Bu 
maçımızı da dostça 
Ve centilmence bir 
oyun İle tamamla 
dik. Bütün rakiple 
rimize karşı aynı 
duygular içerisinde 
mücadele veriyo 
ruz. İlçemizi fairplay 
duygular içerisinde 
temsil ediyoruz ve 
etmeye de devam 
edeceğiz. Basket
bolden daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

Bnrs»'felıalıl(fi¥atland8stn.esMfıremisierinıııtftı

biraz azaldı. Bu sene 
genel olarak balık 
bol. Müşteriden de 
talep var. Geçen

sene hem balık 
hem talep biraz azdı 
atfiâ bu sene iyi 
durumda. Fiyatla

rın düşük olması 
vatandaşa da bize de 
yarıyor. Balık ucuz 
olunca biz çok

Bursa'da balık 
pazanndaki fiyatlar 
satıcıyı da müşteriyi 
de memnun etti. 
Pazarda hamsi ve 
istavritin kilosu 
10 liradan satıldı. 
Havaların soğuma 
sıyla düşen balık 
fiyatları müşteriyi de 
balıkçı esnafını da 
memnun etti. 
Pazarda uskumru 
15, çinekop ise 
20 - 25 lira arasında 
tezgahlarda yerini 
aldı. Balıkçı Coşkun 
Ilhan, fiyatların 
oldukça uygun 
olduğunu belirterek, 
"Çinekop halen bol 
çıkıyor. Palamut

satıyoruz, vatandaş 
rahat alıyor" dedi. 7

'HAMSİ ARTACAK’

Havaların soğumaya 
devam etmesiyle 
hamsinin daha çok 
artacağını söyleyen 
Ilhan, "Hamsiler 
yağlanacak. Hamsi 
kar suyunu sever. 
Biraz daha 
irileşecek. Ondan 
sonra daha güzel 
hamsiler de 
yiyeceğiz inşallah. 
Fiyatlar biraz daha 
düşer ama hamsi 
için şu an olduğu 
gibi 10 lira da normal 
bir rakam" dedi.

FİYATLAR GEÇEN 
YILDAN DÜŞÜK

Balık fiyatlarının 
geçen yıla göre daha 
düşük olduğunu 
söyleyen Ilhan, 
"Geçen yıl daha 
pahalıydı ve balık da 
azdı. Palamut, 
çinekop yoktu. 
Hamsi de yoktu. Bu 
sene iyi, fiyatlar da 
gayet normal" dedi. 
Balık alan 
vatandaşlar ise 
fiyatların geçen yıla 
göre düşük 
olduğunu, böylece 
daha çok balık tüket
tiklerini söyledi.

KAYIP
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK 

FAKÜLTESİNDEN ALMIŞ OLDUĞUN ÖĞRENCİ 
KİMLİK KAHTIMIKAYBETflM.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
İBRAHİM FARUK TUNA

KAYIP
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK 

FAKÜLTESİNDEN ALMIŞ OLDUĞUN ÖĞRENCİ 
Kiml'ik kartimikaybetTim. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
FATİH YAKAR

KAŞ6DC B€KL€Wl€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS .
MATBAACILIK - YAYIMCIl IK - KE Kl XMVld 1-1K

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK |
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Uludağ'a çıkacaklara uyarı
Türkiye'nin en 
önemli kış ve doğa 
turizm merkez
lerinden biri olan 
Uludağ'a teleferikle 
çıkacaklara 
uyarı geldi. 
140 kabin ile 
saatte bin 500 yolcu 
taşıma kapasiteli, 
9 kilometre ile

dünyanın en 
uzun teleferik hattı 
olan Bursa Teleferik, 
geçtiğimiz hafta 
kış bakımına 
alınmasının ardın 
dan çalışma 
saatleri de tekrar 
düzenledi.
Bursa Teleferik 
A.Ş.'nin sosyal

medya 
hesaplarından 
yapılan açıklamada, 
'Değerli misafirle 
rimiz, çalışma 
saatlerimiz 
güncellenmiştir* 
diyerek, açılış saa
tinin 11.30, kapanış 
ise 19.00 olduğu 
belirtildi.

işsizlik maaşında yeni dönem haşlıyor
İşsizlik maaşı almak 
isteyenler için 
şartlar kolaylaştın 
hyor, 120 gün kesin
tisiz çalışma şartı 
esnetiliyor. Son 
düzenlemeyle 12 bin 
500 kişi daha işsizlik 
maaşından yarar
lanacak.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 100 gün
lük eylem planında 
müjdelediği işsizlik 
maaşıyla ilgili 
düzenleme hayata 
geçiriliyor.
İşsizlik maaşı ala
bilmek için hangi 
kolaylıkların 
getirileceğini İŞKUR 
Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya TRT

Haber'e anlattı. 
Öncelikle işsizlik 
maaşı alabilmek için 
öncelikli koşul, 
kişinin kendi isteği 
ve kusuru dışında 
işsiz kalması. Aynı 
zamanda son 3 yıl 
içinde en az 600 gün 
için işsizlik sigorta 
priminin de ödenmiş 
olması gerekiyor. 
Ayda ortalama 420 
bin kişi İŞKUR'a 
işsizlik maaşı için 
müracaat ediyor. 
Ancak iş değişikliği 
sırasında 1 gün bile 
boşluğu bulunan 
binlerce kişi maaş 
alamıyordu. Son 120 
gün ise kesintisiz 
olarak çalışmış 
olması şart

koşuluyordu. Yasal 
düzenlemeyle artık 
bu şart esnetilecek. 
İŞKUR Genel 
Müdürü Cafer 
Uzunkaya, "Biz bu 
noktada 120 günlük 
yani orada 3 günlük 
5 günlük 1 günlük 
bile bir aranın veril 

miş olması işsizlik 
sigortasından maaş 
almaya mani haldi. 
İş akdinin devam 
etmesi kaydıyla gün 
eksiğinin olmuş 
olması istifadesine 
mani olmayacak." 
dedi.
KİMLER, NASIL

YARARLANIYOR? 
Kişinin kaç ay 
işsizlik maaşından 
yararlanabileceği, 
kaç gün prim 
yatırdığına göre 
değişiyor.
Primini en az 600 
gün ödeyen kişi 6 ay 
işsizlik maaşı ala
biliyor. 900 gün 
çalışmışsa 8 ay, bin 
80 gün çalışmışsa 
da 10 aylık bir öde
meyi hak ediyor.
İşsizlik maaşı 805 
lira ile 1611 lira 
arasında veriliyor. 
30 GÜN İÇİNDE 
İŞKUR'A BAŞVURU 
YAPILMALI 
Şartları 
sağlayanların 
sözleşmenin iptalin

den sonra 30 günde 
içinde İŞKUR'a 
başvurması 
gerekiyor.
Uzunkaya, İŞKUR 
olarak bu insan 
ların daha önce 
çalıştıkları yerler 
deki nitelikleri ve 
vasıflarına yönelik 
işlere göre bir an 
önce onları yön
lendirmek ve iş 
gücü piyasasında 
yer almalarını 
istediklerini 
aktardı.
Yeni düzenlemeyle 
bir önceki yıla göre 
yaklaşık 12 bin 
500 kişinin daha 
işsizlik maaşından 
yararlanması 
bekleniyor.

fahri traf m m »tenisleri ceza yağdırdı
Tamamen gönüllülük 
esasına göre görev 
yapan fahri trafik 
müfettişleri, trafikte 
kural çiğneyen 
sürücülerin korkulu 
rüyası oldu. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre; 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle Eylül 
1997'den itibaren 
görev yapan 'Fahri 
Trafik Müfettişleri', 
bugüne kadar 
kuralları hiçe sayan 
tam 3 milyon 759 bin 
250 sürücüye ceza 
yağdırdı. Fahri 
müfettişler en çok 
cezayı ise kırmızı

ışık ihlali yapan 
sürücülere kesti. 
Mobil Elektronik Sis
tem Entegrasyonu 
(Mobese) ve elek
tronik sistem 
uygulamaları hemen 
tüm şehirlerde kural 
tanımaz sürücüleri 
tespit ederken özel
likle büyükşehirlerde 
kırmızı ışık ve hız 
kontrolü yapan 
kameraların bulun 
duğu yerden sürücü 
ler ayaklarını gaz 
pedalından çekiyor. 
Ancak kamera bu
lunmayan bölgelerde 
ise devreye giren 
fahri trafik müfet 
tişleri, kural

çiğneyen sürücüleri 
af etmiyor. Resmi 
verilere göre her yıl 
7-8 bin kişinin 
kazalarda öldüğü 
Türkiye'de 20 bin 
853 fahri trafik 
müfettişi gönüllük 
esasına göre görev 
yapıyor. Kırk yaşını 

tamamlamak ve 
üniversite mezunu 
olmak gibi bir dizi 
şartları taşıyan 
örnek sürücülerden 
seçilen ve herhangi 
bir ücret almayan 
fahri trafik müfettiş 
leri, en çok; 'kırmızı 
ışıkta geçmek, trafiği 

aksatacak şekilde 
şerit değiştirmek, 
ters yola girmek, 
dönüş kurallarına 
uymamak, trafiği ak
satacak şekilde park 
etmek, güvenli takip 
mesafesini koruma
mak, gereksiz yere 
korna çalma' gibi 
kural ihlallerinden 
ceza yazıyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri, Eylül 
1997'den itibaren 
görev yapan fahri 
müfettişler, 21 yılda 
tam 3 milyon 759 bin 
250 sürücü hakkında 
ceza tutanağı 
hazırladı.

Müfettişlerin yazdığı 
ceza miktarı ise 
yarım milyarı geçti. 
Resmi verilere göre; 
21 yıl boyunca fahri 
müfettişlerinin 329 
bin 138 ceza 
tutanağı ile 2013 yılı 
en fazla ceza kestik
leri yıl oldu. En az 
ceza ise 73 bin 763 
ile 2011 yılında ceza 
tutanağı hazırlandı. 
1999'da ülke 
genelinde gönüllük 
esasına dayalı 
olarak faaliyet 
yürüten 6 bin 743 
trafik müfettişi 
varken bu rakam 
23 bin 953 ile 2013 
yılında zirveye çıktı

ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02 MM ABONE OLDUNUZ MU?

■mnosnSi abone olun okuyun okutun
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M telUiııe, MM »e otellere zorunlu alacalı
Türkiye Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdo 
ğan'ın himayesinde, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca hayata 
geçirilen Sıfır Atık 
uygulamasına 
ilişkin yönetmelik 
taslağı görüşe 
açıldı.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 
hazırlanan Sıfır Atık 
Yönetmelik Taslağı 
görüşe sunuldu. 
Taslağın hayata 
geçmesi halinde 
belediyeler ile 
alışveriş merkezleri, 
organize sanayi 
bölgeleri, bin ve üz
erinde çalışanı olan 
kamu kurum ve 
kuruluşları, 100'den 
fazla öğrencisi 
bulunan eğitim 
kurumlan, 100 
üzeri çalışanı olan 
iş yerleri, sanayi

kuruluşları, 4 ve 5 
yıldızlı oteller ile 50 
ve üzeri yatak kapa
sitesine sahip 
sağlık kuruluşlarına 
2019'da Sıfır Atık 
Sistemi'ne geçerek, 
Sıfır Atık Belgesi 
alma zorunluluğu 
getirilecek 
Yönetmelik 
taslağında Sıfır Atık 
Sistemi'ne ilişkin, 
atık oluşumunun 
önlenmesi, önle
menin mümkün 
olmaması duru
munda atığın en 
aza indirilmesi, 
yeniden kullanıma 
öncelik verilmesi, 
kaynakların verimli 
kullanılması, atığın 
kaynağında ayrı 
toplanması, etkin 
toplama siste 
minin kurulması ve 
atıkların geri 
dönüşümü/geri 
kazanımının 
sağlanması için

Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi'nin kurul 
ması ve Sıfır Atık 
Belgesi verilmesine 
ilişkin usul ve 
esaslar düzen
leniyor. Taslakta, 
Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi'ne ilişkin 
planlanan genel 
ilkeler, görev, yetki 
ve yükümlülükler ile 
sıfır atık belgesi 
verilmesine ilişkin 
esas ve kriterlerin 
belirlenmesi, başvu 
ruların alınması ve 
değerlendirilme 
sine yönelik esas 
lar yer alıyor.

Buna göre, Sıfır 
Atık Sistemi'nde 
kaynakların verimli 
kullanılmasının 
yanı sıra atık 
oluşumunun 
kaçınılmaz olması 
durumunda atıkların 
kaynağında ayn 
biriktirilmesi, geçici 
depolama alanına 
taşınması ve geçici 
depolanması 
sırasında risk 
oluşturmayacak, 
çevre ve insan sağlı 
ğına zarar vermeye
cek yöntemlerin 
kullanılması öngö 
rülüyor.

Taslakta, kurum ve 
kuruluşların Sıfır 
Atık Sistemi'ne 
geçişine ilişkin 
planlanan takvime 
de yer verildi. 
Buna göre, yönet
melik uygulamaya 
geçerse başta 
belediyeler olmak 
üzere terminaller 
(havalimanı, liman, 
marina, otogar, 
tren garı), alışveriş 
merkezleri, organize 
sanayi bölgeleri, bin 
ve üzerinde çalışanı 
olan kamu kurum 
ve kuruluşları, 
100'den fazla 
öğrencisi olan 
eğitim kurumlan 
(okullar, üniver
siteler, yurtlar), 
100'den fazla 
çalışanı olan iş 
yerleri, sanayi 
kuruluşları, 4 ve 5 
yıldızlı oteller ile 50 
ve üzeri yatak kapa
sitesine sahip

sağlık kuruluşları 
2019'da Sıfır Atık 
Sistemi'ne geçecek 
ve Sıfır Atık Belgesi 
alma zorunluluğu 
getirilecek. Bunun 
yanı sıra 500 ile 
1000 arası çalışanı 
bulunan kamu 
kurum ve kuruluş 
lan, 100 ve daha 
az öğrencisi olan 
eğitim kurumlan 
(okullar, üniveri-, 
siteler, yurtlar) 
100 ve daha az 
çalışanı olan iş 
yerleri, sanayi • 
kuruluşları, hızlı , - 
yemek (fast food) 
işletmeleri, turizm 
işletme belgesine . 
sahip yerler 
(restoranlar dahil) 
2020'de, 500'den 
az çalışanı olan 
kamu kurum ve 
kuruluşları 
2021'den itibaren 
sisteme dahil ola
cak ve belge alacak

205 bin kişiye istihdam sağlanacak
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, "117 
milyar liralık sabit 
yatırımla 205 bin 
kişinin istihdamı 
planlanıyor." dedi. 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakan lığı'nın 2019 
bütçe görüşmeleri 
TBMM Plan ve Büt 
çe Komisyonu'nda 
başladı. Görüşmeye 
bizzat katılarak, bir 
sunum yapan

Sanayi ve Teknoloji işsize müjdeli bir
Bakanı Mustafa haber vererek, "117
Varank, binlerce milyar liralık sabit

yatırımla 205 bin 
kişinin istihdamı 
planlanıyor." 
dedi.

YERLİLEŞTİRME 
PROGRAMI İLAN 
EDECEĞİZ

Bakan Varank, 
"Ara malı ithalatını 
azaltmak üzere 
uçtan uca Yerli 
leşme Programı'nı 
ilan edeceğiz.

Amacımız, orta- 
yüksek ve yüksek 
teknolojili üretim. 
9 ayda 4 bin 730 
yatırım teşvik bel
gesi düzenledik. 
Böylece, 117 milyar 
liralık sabit 
yatırımla 205 bin 
kişinin istihdamı 
planlanıyor." diye 
konuştu.
İSTİHDAMIN 2,5 
MİLYON KİŞİYE 
ULAŞILMASI

BEKLENİYOR 
311 Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
(OSB) 1,8 milyon 
kişinin istihdam 
edildiğine dikkat 
çeken Varank 
"Tüm parsellerde 
üretime geçilme
siyle birlikte 
istihdamın 2,5 
milyon kişiye 
ulaşmasını bek 
liyoruz" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Itfalys 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 10 70
Gar. Kom. . 01312 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 05
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
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. 51.3 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12

. (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan 
Dinlenme Taa. 5,3 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 665 OO 31

KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8avcı Yrd. 513 29 54
Emnlyst Müd. 51310 25 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)PamuMıato •‘»2 oo 3*

DİNİZ UÇ Adi 813 •• 1»
Peoasu» Akml* Seyahat 814 83 82
MBTRO 813 12 12
Aydın Turtam • 1 3 20 77
SOzerTurlzm «12 1O 72
Kant>eroQlu-E8ada« I14 4S 4S
Anıtur • !• 47 71
Kemli Koç 812 O1 03

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 53
Ergaz 513 55 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Likit gaz 513 55 00
BP Gaz 514 50 51
Bütünler Llkltgaz 513 30 00
Akçegaz 8ı4 88 70
Totelgaz 8ı4 ı7 00

HASTANELER
Devlot Haatenoal 017 >4 00
Sahil Dev. Haat 013 23 20
Mer.8aO.Oca0ı 013 10 M
Tomokay Tomografi 013 00 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İÇİ. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

TAKSİIER

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

Akcan Palrol
MAR-PET ’J
Tuncay Otogaz . 813 18 45
Beyza Potrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6218 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

(EHİMlMİl
VENÜS SİNEMASI

ÇAKALLARLA 
DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 

RAFADAN TAYFA 
11.45-13.30- 
17.30-19.15

YOL 
ARKADAŞIM 2 

15.15.-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

İNŞAAT
O

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

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

2019 PROSMOSYON SEZONUNU BAŞLATTIK

Tel: O 224 513 96 83... ....... ................

q sigorta! JSM

çeşitlerimizi görmeden
KARAR VERMEYİN

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No: 5/A GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Zeytin 
piyasasında 
tüccar yok

Zeytin hasadının başlama sıyla 
bu yıl piyasada tüccarın 
görülmemesi üreticiyi sıkıntıya 
sokuyor. Haberi sayfa 4’de

. Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen Kuzey Planlan Büyükşehirde neden bekletiliyor?

II II

HlftJMl MI İHM BMl
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yine Kuzey Planları
Gemlik Belediyesi’nde kabul edilen ve 

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar planlarına 
işlenerek, tapulara dağıtılan kuzey planları 
ile ilgili haksızlıkların giderilmesi için Gem
lik Belediye Meclisi’nin aldığı kat artışı 
kararı Bursa Büyükşehir Meclisi'ne 3 aydır 
getirilmiyor.

Konu nedir?
Kuzey Planları Bursa Büyükşehir Bele 

diyesi’nce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan
larda kat miktarları arazinin sağlam olma 
sına karşın düşük tutuldu. Devamı 4'de

Gemliklilerin Kuzey Planları 
olarak adlandırdığı Manas 
tır’dan Küçük Kumla’ya doğ 
ru olan bölümün imara açıl 
ması sonrası, tapuların dağı 
tılmasına karşın, Gemlik 
Belediye Meclisi’nce kabul 
edilen emsal kat artışları 
Bursa Büyükşehir Belediye 
si İmar Komisyonu’na takıl 
dı. Arsa sahipleri, gecik
meler üzerine AKP İlçe 
Başkanlığına giderek İlçe 
Başkanı Yaşar İslam ile görü 
şerek, konunun hızlandırıl 
masını istediler. Haberi 2’de

Gemliklnsonınları Bakan Yardımcısına anlaiHdı
GTSO heyeti Milletvekili Zafer Işık eşliğinde Bakanlık binasında, Tarım ve Ormancılık 
Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, daire başkanlar/ ile düzenlenen toplantıya katıldı. 2’de

, GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİGORTaglLİK

O +90 532414 3628
G*+90 224 512 22 39

+902245122238
+90 850 304 2239

TRAFİK SİGORTASI KASKOEV VE İŞYERİ YANGIN veDEPREM SİGORTASI
• Merkez: Dr. Ziya Kaya Mah. istiklal Cd. 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 ww.hanvetclinic.com 

fl hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 
Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel .*0224513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
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Gemlik Zeytin Müstahsilinin Sorunları Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görüşüldü

lıınütln sunilin Ilkın U ri un ımn Mı
GTSO heyeti Mil
letvekili Zafer Işık 
eşliğinde Bakanlık 
binasında, Tarım ve 
Ormancılık Bakan 
Yardımcısı Mustafa 
Aksu ve daire 
başkanları ile 
düzenlenen 
toplantıya katıldı. 
Toplantıya GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri de 
eşlik ettiler. 
Toplantıda; Doğal 
afetten etkilenen 
üreticilerimizin 
kredi borçlarının 
ertelenmesi, UZZK 
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi, 
Marmarmarabirlik 
ile yaşanılan sorun
lar, Tarım ilaçlannd 
aki etken mad

delerin azaltılması, 
Coğrafi İşaret Tes
cili olan Gemlik 
Zeytini’ne prim 
desteği verilmesi, 
Afrin’den zeytin 
ithalatı, Tarım 
alanlarında ki imar 
barışına yönelik 
uygulamalara ilişkin 
konulara değinildi. 
Toplantıda söz alan 
Oda Yönetim Ku
rulu Başkanı

Ağdemir, "Önce 
likle bizleri burada 
ağırlamanızdan 
dolayı teşekkür 
ederiz.
Gemlik’imizin temel 
geçim kaynakla 
rından biri olan 
tarıma dair bazı 
sorunları çözüme 
kavuşturmak amacı 
ile sîzleri ziyaret 
ettik” dedi.
Tarım ve Ormancılık

Bakan Yardımcısı 
Mustafa Aksu, "Siz 
değerli Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimini ve 
meclisini burada 
ağırlamaktan büyük 
memnuniyet ve 
mutluluk duydum.” 
dedi. Bahse konu 
gündem maddeleri 
ne ilişkin değerlen 
dirmelerde bulunan 
Aksu, “Bizlere 

ilettiğiniz sorunların 
çözümü için gerekli 
çalışmaların 
yapılacak. Zeytinle 
alakalı yeni düzen
lemelerin yapı tabile 
ceğini belirterek, 
detaylı bir Zeytinci
lik çalışması, ciddi 
bir zeytin politikası 
oluşturulması 
gerektiğini vurgula 
dı. Zeytin ağaçları 
nın sanayi böl
gelerinde bazı 
sorunlara yol açtığı 
tnalumumuzdur” 
dedi.
Güncfefn maddele 
rine ilişkin sö? alan 
yönetim Küftü u 
Üyesi Haşan 
Hamaloğlu, Tarım 
alanlarındaki Iffiâr 
Barlşına Yönelik 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Tarım 
ve Hayvancılık

Bakanlığı mevzu 
atları arasındaki 
çatışmadan dolayı 
mevcut İmar Barışı 
Kanunu tarım 
alanlarındaki 
uygulamalarında 
yaşanılan sorunları 
dile getirerek, 
çözümü noktasında 
destek istedi. 
Gemlikli Ak Parti 
Bursa milletvekili 
Zafer Işık, Bu nok
tada belirlenen 
bürokratik 
sorunların mevcut 
imar barışına yöne
lik, uygulamalarda 
vatandaşların 
mağdur olmaması 
için ilgili bakanlık 
larâ talimat verdi. 
Bakanlık yetkilileri 
söz konusu du
rumla alakalı çalış 
maların başlatıla 
eağıhi belirtti.

Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen Kuzey Planları Büyükşehirde nedfen bekletiliyor?

Kuzej Planlan Biiyiilı^lıir mar Komisyonuna takıldı
Gemliklilerin 
Kuzey Planları 
olarak adlandırdığı 
Manastır’dan 
Küçük Kumla’ya 
doğru olan 
bölümün imara 
açılması sonrası, 
tapuların dağıtıl 
masına karşın, 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nce kabul 
edilen emsal kat 
artışları Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Komisyonu’nda 
ele alınmaması 
nedeniyle yer 
sahipleri konuyu 
AKP İlçe Başkanı 
Yaşar İslam ile 
görüştüler. 
Önceki gün, AKP 
İlçe Başkanlığında 
yapılan görüşmeye 
çok sayıda kuzey 
Planı bölgesinde 

arsaları olan 
vatandaşlar katıldı. 
Yer sahipleri, 
Kuzey Planları 
kapsamında 
bulunan arsaların 
bir bölümüne 
3 kat imar 
verilirken, bir 
bölümüne ise 
2 kat imar izni 
verilmesine Gemlik 
Belediye Meclisi 
nin 1/1000 ölçekli 
uygulamalı imar 
planlarında bulu
nan katların 4 kat 
yüksekliğine 
çektirilmesine, 
emsalin ise 1.20 
olmasını 
kararlaştırdı. 
Bu karar yaklaşık 
3 ay önce Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne gönde 
rilmesine karşın, 
İmar Komisyonuna 

sevk edilen 
değişiklik talebi 
bu güne kadar 
görüşülerek mecli 
se getirilmedi. 
Arsa sahipleri, 
bu konudaki gecik
meler üzerine 
AKP İlçe 
Başkanlığına 
giderek İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam ile 
görüşerek, 
konunun hızlandı 
rılmasını istediler. 
Bu sırada toplan 
tıya Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz da katıldı.

KOMİSYON 
BAŞKANI İLE 
GÖRÜŞTÜ 
Edinilen bilgiye 
göre, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Büyükşehir

Belediye Meclisi- 
Imar Komisyonu 
Başkanını arayarak 
konu ile bilgi aldı. 
AKP İlçe Başka 
mnın komisyon 
Başkanıyla yaptığı 
görüşmede, korniş 
yon üyelerinin tek
life sıcak bakma 
dığını söylemesi, 
arsa sahipleri 
tarafından tepkiyle 
karşılandı.
Yer sahiplerinden 
Gürkan Sait Ünal, 
"Manastır böl
gesinde aynı 
zemine sahip 
arazilerde bir yere 
3 kat, bir bölüm 
yere 2 kat imar 
vermek sağlam 
zeminli bu bölgede 
kat artışını eşitle 
memek adaletsiz
liktir. Halkımız 
Gemlik Belediye 

meclisinin aldığı 
kararı görmek is
tiyor.” dedi. 
Belediyenin 
Cihatlı Köyü’nde 
yaptığı inşaatların 
7-8 kat olduğuna 
dikkat çeken Ünal, 
TOKİ tarafından 
yapılacak konutla 
rında aynı yerlerin 
üzerlerinde olduğu 
na belirterek, 
"TOKİ yeni hasta
nenin yanında 
yaptığı 225 daire 5 
kat imarlı inşaatlar 
Kuzey Etabın 2. 
planında 
bulunmaktaydı. 
Daha sonra bu 
yere özel plan 
yapılar inşaatlar 
yapılıyor. Yani 
yapılacak TOKİ 
konutları da yük
sek katlı binalar 
olacak.

İmar atfıyla kaçak 
yapılaşmada 
milyonlarca konut 
imar affından 
yararlanırken, 
sağlam zeminli bu 
arazilerde kat 
artışına izin veril 
memesi, vatan 
daşlar arasında 
eşitsizliktir.
Bunun düzel 
tilmesi gerekir. 
Arsa sıkıntısı 
çekilen Gemlik’te 
yeni imar yönet
melikleri ile 
vatandaş balkon 
ve merdivenleri 
ve de kottan kay
bettikleri birer 
daire kayıpları 
vardır. Bu zarar 
ların giderilmesi 
ancak, Bursa’ya 
gönderilen 
emsal artışıyla 
giderilebilir” dedi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa şehidine ağladı...
Şırnak'ta şehit olan 
Uzman Çavuş Ünal 
Olgun'un cenazesi 
Bursa'daki baba 
ocağına getirildi. 
PKK'lı teröristlere 
yönelik operasyon 
ların sürdüğü Gabar 
dağında 2 asker 
şehit oldu. Şehit 
olan askerlerden 24 
yaşındaki Uzman 
Çavuş Ünal Ol
gun'un na'şı mem
leketi olan Bursa'nın 
Gürsu ilçesine 
getirildi. Şehidin 
cenazesi İstiklal 
Mahallesi Aşık 
Veysel Caddesi'n- 
deki evine getirildi. 
2 çocuk babası 
Ünal Olgun'un 
şahadete eriştiği 
gün baba

lıısı B|l Sllllllllllli Mi illisin!
İnegöl Tapu Müdürlü 
günde vurgun 
iddiası üzerine 
başlatılan soruştur 
ma kapsamında 
gözaltına alınan 
10 kişiden 
4'ü tutuklandı. 
İnegöl Tapu .. 
Müdürlüğünde 
çalışan bir memurun 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezine 
(ÇİMER) yaptığı bir 
şikayetle vurgun or
taya çıkmış, bunun 
üzerine Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
bir müfettiş görev 
lendirmişti. Yapılan 
incelemeler sonu
cunda müfettiş ra
poru doğrultusunda

DikKatsizlifc bir can alıyordu!
İnegöl'de, iki otomo
bille bir hafif ticari 
aracın karıştığı 
kazada 1 kişi 
yaralandı.
Kaza, İnegöl'ün 
Mahmudiye Ma
hallesi Suyolu 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Serkan 
Halat (38) yöneti 
mindeki 16 NN 293 
Blakalı otomobil, 

mit İlker
Güneytepe (41) 
yönetimindeki 16 
NBR 36 plakalı oto
mobille çarpıştı.

Bursa'da 
fecî Kaza!

annesi Suna Olgun 
da vefat etmişti.
Şehidin annesi 
Güleser, babası 
Asım Olgun ayakta 
durmakta güçlük 
çekti. Eşi Ceylan 
Olgun ise hayat 
arkadaşının 
tabutuna sarılarak

İnegöl Cumhuriyet 
Başsavcılığı konuyla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Soruşturma 
kapsamında polisin 
yaptığı operasyonla 

Şiddetli çarpışmanın aracı, park halindeki 
etkisiyle savrulan 16 ACS 924 plakalı
Serkan Halat'ın hafif ticari araca

gözyaşı döktü. 
Şehidin 
yakınlarından 
fenalık geçirenler 
oldu. Görev yeri 
Bingöl'den geçici 
görevle Şırnak'a 
giden Uzman 
Çavuş Ünal Ol
gun'un 3 yaşında

4'ü tapu çalışanı, 
6'sı ise emlakçı 
olmak üzere toplam 
10 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınanlardan memur 

Mesut ve 5 yaşında 
Ceren isminde 
çocukları 
babalarının kepini 
taktı. Şehit, Gürsu 
Merkez Camii'nde 
kılınacak cenaze 
namazının ardından 
Gürsu Mezarlığı'na 
defnedilecek.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü 
aşarak karşı şeritten gelen iki otomobile 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi 
yaralanırken, kazayı görenler ise şaşkına 
döndü.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi 
Demirtaşpaşa Mahallesi, Kemal Bengü 
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Haşim İşcan Caddesinden, 
Kemal Bengü Caddesi istikametinde git
mekte olan 16 SUM 45 plakalı otomobil 
sürücüsü U.G.(23), bir anda otomobilin 
kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan oto
mobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen 
A.K.(30) kontrolündeki 16 CYF plakalı oto
mobile, daha sonra T.A.(62) kontrolündeki 
16 GB 772 plakalı otomobile çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 16 GB 772 plakalı oto
mobilde bulunan bir yolcu yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza ne
deniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. 
Olay yerine gelen çekici ekiplerinin, kazaya 
karışan araçları kaldırması sonucu trafik 
normale döndü.

M.Ö, K.P, S.O. ve 
müteahhit D.S. 
tutuklanırken, diğer 
zanlılar adli kontrol 
şartıyla serbest 
kaldı.

Uyuşturucuya 
geçit yok

çarparak durabildi. 
Kazada, sürücüler
den Serkan Halat 
yaralandı. Çevre 
dekiler yaralının 
yardımına koşar 
ken, sağlık ekip 
lerine de haber 
verildi. Olay yerine 
gelen sağlık 
ekipleri, yaralıya ilk 
müdahaleyi yaptı. 
Müdahalenin 
ardından yaralı 
sürücü Serkan 
Halat, ambulansla 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı 
öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokakta 
uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit ettikleri 
iki kişiyi takibe aldı. Takip sonucu 
şüphelilerin ikametleri belirlendi. Şafak 
vakti yapılan operasyonda iki kişi ikamet
lerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 
yakalandı. Şüpheliler M.A. ve T.Y. emniyet
teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. '
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yine Kuzey Planlan."
Gemlik Belediyesi Kuzey Planlarıyla 

ilgili 7 yıllık gecikmeden sonra, önce
likle tapuların alınmasını, sonra da kat 
artışıyla ilgili haksızlıkların giderilmesi 
konusunu sonraya bırakmıştı.
Kuzey Planı tapuları Cumhurbaşkan 

lığı seçimlerinden hemen önce dağıtıl 
dı.

Tapu dağıtımı seçim malzemesi yapıl 
dı.
Kat artışı ise sonra ele alındı ve bazı 

yerlerde 2, bazı yerlerde 3 kat olan 
inşaat yüksekliği, meclisçe 4 kata çıka 
rıldı.
Bu artışın 1/5000 ve 1/25000 ölçekli 

planlara işlenmesi için Bursa Büyükşe 
hir Meclis Başkanlığına gönderildi.
Aradan 3 ay geçmesine karşın bu 

konuda bir gelişme olmadı.
Büyükşehir Meclisi İmar Komisyonu 

bu konuyu gündemine neden almıyor?
Gemlik’te Belediyesinin Cihatlı Mahal 

leşinde yaptırdıkları konutlar 7-8 katlı 
oldu.
Bu inşaat alanı zemini ile kuzey plan 

larının zemini aynı dağ silsilesinin 
devamıdır. -
Bu nedenle adı Mermerağıl’dır.
Yani, zeminin sağlamlığının adıdır bu.
Bu arazilerin üzerinde Çevre ve Bakan 

hğı’nca yapılması konusunda KHK çıka 
rılan alanlardır.
Bu alanlar daha yukarılarda aynı kaya 

lık zemindir.
Buralara yüksek kat izni verilirken, 

vatandaşın arsalarına 2-3 kat imar veril 
mesi haksızlıktı.
Bu haksızlığı bir nebze Gemlik Beledi 

ye Meclisi giderdi.
Kat yüksekliğini eşitledi, 4 kata yük

selterek Bursa ya gönderdi.
Bursa Büyükşehir Belediye İmar 

Komisyonu işi yavaştan alıyor.
Bunun İçin kuzey planlarında arsaları 

bulunan bazı vatandaşlar konuyu AKP 
ilçe başkanıYaşar İslam’a götürdü.

Yaşar İslam’ın İmar Komisyonu Başka 
nıyla anında yaptığı görüşme sonunda 
aldığı yanıt, hem kendisini, hem de 
arsa sahiplerini memnun etmedi.
Komisyonun, kat artışına sıcak bakma 

dığı cevabı, hoşnutsuzluk yarattı.
Bu sorunu çözecek kişiler AKP’liler 

dır.
Sorunu geciktirip, seçim malzemesi 

yapmasınlar.
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde çoğun 

luk AKP’Iilerin elinde.
Ima'rKomisyonü’hdada.
Konuyu arkadaşlarına anlatsınlar. 

Davul bizimkilerin sırtında, tokmak 
Bursadâkilerin elinde.

Bastırsınlar... Çözüm ellerinde...
Tapular dağıtıldı da ne oldu?
Hani imar yolları açılma işi ihale 

edilmişti? v. ) ...
Neden hala başlanamadı?•

I
Dış cephe mantolama çalışmalarında iskeleler üzerinde önlem almadan 

çalışan işçiler vatandaşları korkuttu.

İlçemizde yapılmak 
ta olan inşaatlarda 
çalışan, çatı ve dış 
kaplama ve sıvama 
çalışmaları sırasın 
da işgüvenliği ön
lemleri almadan 
çalışmaları, can 
güvenliklerini 
tehlikeye sokuyor. 
Son yıllarda ilçe 
mizdeki eski 
yapıların dış 
cephelerin de 
ısı yalıtım 
malzemesi 
döşeyen işçiler, 
binaların dış 
cephelerine 
konan iskelelerin 
üzerinde hiçbir

Orhangazi Cadde 
si’nde bir apartma 
nın dış cephesine

güvenlik önlemi 
almadan 
çalışıyorlar.

mantolama sırasın 
da işçilerin baret 
giymediği, güven
lik kemeri takma 
ması yoldan 
geçenleri 
korkuttu.
Çalışan işçileri kor 
kulu bakışlarla 
izleyen vatandaş 
lar, "Bunların 
böyle güvenlik 
önlemi almadan 
çalışmalarına nasıl 
izin veriliyor" 
diye söylendiler. 
Mantolama yapan 
işçiler ise rahat 
bir şekilde çalış 
malarına devam 
ettiler.

Zeytin piyasasında tüccar yok
Zeytin hasadının 
başlamasıyla bu 
yıl piyasada 
tüccarın görülme 
mesi üreticiyi 
sıkıntıya sokuyor. 
2018-2019 zeytin 
ürünün toplan 
masına başlanma 
sından sonra, 
Marmarabirlik’in 
piyasaya girme
sine karşın, banka 
faizlerinin bu yıl 
yüksek olması 
birçok zeytin 
tüccarını zeytin 
alamamasına 
neden oldu. 
Sınırlı sayıda

tüccarın piyasadan vuruğu ve mantar
zeytin alması, öte 
yandan bu yıl 
zeytinlerde sinek

hastalığının görül 
mesi ve tüccar ile 
Marmarabirlik’in

zeytin ahmlarında 
titiz davranması 
üretici zeytincileri 
zora soktu. 
Marmarabirlik ve 
tüccara zeytin 
satamayan 
üretiler zorunlu 
giderlerini 
karşılayacak ürünü 
satamayınca topla 
dıkları zeytinleri 
kaplara koymak 
zorunda kalıyorlar. 
Zeytin sezonunda 
üretici zeytin ha
line gelen zeytin
lerin alıcı bulama 
ması sıkıntılara 
yol açıyor.

GEMLİK ÜNİVERSİTESİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
KONGRE İLANI

Derneğimizin 7. Olağan genel kurul toplantısı 28 Kasım 2018 tarihinde saat 
14.oo de dernek bürosu adresinde (İstiklal Caddesi Gürle îşhanı Kat 3 No: 322 
GEMLİK) büromuzda yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 5 Aralık 2018 tari
hinde aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :
1-Açılış
2- Divan heyetinin seçilmesi
3- Saygı duruşu

Haşan BAŞARAN
Gemlik Üniversitesi Yaptırma 

Yaşatma Derneği Başkanı

4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, 
oylanması ve ibrası

5- Hesap raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
6- Denetim raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması ve ibrası
7- Tahmini bütçenin görüşülüp oylanması
8- 7 kişilik yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
9- 3 kişilik denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
10-Dilek ve temenniler < /
11-Kapanış. 14,

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Istanbul-Bursa-İımir ıımmıı Hum 2019'a İm
Kamu ile özel sek
tör ortaklığı ile 
gerçekleştirilen 
Türkiye Cumhuriye 
tinin en büyük 
otoyol projesi 
İstanbul- Bursa - 
İzmir otoyolu 
29 Ekim 2019'da 
hizmete açılıyor. 
Tamamlandığında 
İstanbul İzmir 
arasını 3,5 saate 
düşürecek kamulaş 
tırma bedelleriyle 
birlikte 10 milyar 
dolarlık yatırım pro
jesinde çalışmalar 
tüm hızıyla devam 
ederken, teslim 
tarihi sözleşme 
tarihinden bir yıl 
erkene çekilen 426 
kilometrelik otoyol 
tamamlandığında 
Marmara'nın etrafı 
tamamen otoyol 
ringi ile dönecek, 
Çanakkale ve Os- 
mangazi köprüle 
riyle bu ring tamam 
lanmış olacak ve 
böylelikle İstan
bul'un trafiği hem 
sanayi, hem de 
turizm anlamında 
İzmir'e Kuzey 
Ege'ye devlet 
yoluna girmeden 
aktarılmış olacak. 
Halihazırda Avru 
pa'nın en büyük 
dünyanın ise 4'üncü 

büyük otoyolu konu 
mundaki İstanbul, 
İstanbul, İzmir 
otoyol projesi 
tamamlandığında 
dünyanın en uzun 
1'inci ve 5'inci asma 
köprülerini de 
içerisinde barındı 
racak. Gelecek yılın 
29 Ekim'in de açıl 
ması planlanan 
otoyoldaki çalışma 
ların Bursa etabını 
AK Parti milletvekil
leri Refik Özen ve 
Mustafa Esgin 
yerinde inceledi. 
Kamu Özel Sektör 
Ortaklığı Bölge 
Müdürü Sezgin 
Küçükbekir'i ziyaret 
eden Bursa millet 
vekilleri otoyolda 
devam eden çalış 
malar hakkında 
bilgi aldı. Kısa bir 
brifing veren Küçük 
bekir, Osmangazi 
Köprüsü'nün 
ardından Çanakkale 
Köprüsü'nün ve 
devam eden çalış 
maların tamamlan 
masıyla birlikte 
Marmara'nın etrafın 
daki otoyol ringinin 
tamamlanacağını, 
böylelikle İstan
bul'un trafiğinin 
hem sanayi, hem de 
turizm anlamında 
İzmir'e Kuzey

Ege'ye devlet yo 
luna girmeden ak 
tarılmış olacağını 
söyledi. Kamulaş 
tırma çahşmala 
rında sona 
gelindiğini, yüzde 
98'ler seviyesine 
ulaştıklarına dikkat 
çeken Küçükbekir, 
"13 bin 466 adet 
parsel kamulaştır 
dik, bunlarda da 
karşımızdaki muha 
tap sayımız 36 bin 
607 kişi yani büyük 
çe sayılacak bir ıTçe 
nüfusu kadar vatan 
daşla görüşüp bun 
ların parsellerinin 
kamulaştırılmasını 
gerçekleştirdik" 
dedi.
Tamamlandığında 
İstanbul ile İzmir 
arasındaki 9 saatlik 
yolu 3,5 saate indi
recek olan İstanbul- 
İzmir otoyolunda 

çalışmaların tüm 
hızıyla sürdüğünü 
ifade eden Küçük
bekir, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: 
"2013 yılında çalış 
malara başlanan Is- 
tanbul-Bursa-İzmir 
otoyolunun toplam 
uzunluğu 426 kilo
metre. Bu 426 kilo
metrenin 384 kilo 
metresini otoyol, 
42 kilometresi ise 
bağlantı yolu oluştu 
ruyor. Proje kapsa 
mında yapılan us- 
mangazi Köprüsü 
95 kilometre avantaj 
sağlıyor. Köprü 
sayesinde yıllık 650 
milyon dolar tasar
ruf sağlanacak. 
Ayrıca karşıya geç 
me süresi 1 saat 20 
dakikadan 6 daki 
kaya düşürüldü. 
Otoyolun İstanbul- 
Ankara, Kurtköy-

Sakarya, Kuzey 
Marmara-Odayeri- 
Paşaköy, Kınah- 
Odayeri, Edirne 
İstanbul, Kınah- 
Malkara, Malkara- 
Çanakkale, Kınalı- 
Çanakkale-Balık 
esir, Çanakkale- 
Balıkesir otoyolları 
ile entegrasyonu 
sağlandı."

Dünyanın en uzun 
dördüncü asma 
köprüsü

Proje kapsamında 
yer alan Osrna.ngazi 
Köprüsü, 2 rn'ilyon 
682 metre uzunlu 
ğu, 252 metre kule 
yüksekliği, bin 550 
metre orta eıçıklığı, 
566 metre yan 
açıklığı ile dünyanın 
en uzun 4. asma 
köprüsü olma özelli 
ğine sahip. Ancak, 

mermi başi italarıyla 
birlikte 333/metre 
kule yükse .kliğine 
sahip Çan akkale 
Köprüsü'ı tün 
tamamlar ııp, dünya 
nın en uz un asma 
köprüsü özelliğini 
kazanme ısıyla bir
likte, Osmıangazi 
Köprüsü sıralama 
da beşinciliğe 
düşecek.

Bursa içÂn 
1,578 nrjyon dolar 
harcandı

2018 yılında pro
jenin tamamı için 
har canan 761 mi
lyon doların, 204 
rnilyon doları Bursa 
sınırlan içerisindeki 
141 kilometrelik 
alan için harcandı. 
Projenin tamamı 
için harcanan 6,610 
milyon doların, 
1,578 milyon doları 
Bursa için harcandı. 
Otoyolda 612'si 
mühendis olmak 
üzere 7 bin 129 
personel çalışıyor. 
Bin 672 iş ma 
kinesi yürütülen 
çalışmalara 
destek veriyor. 
Ayrıca proje 
bünyesinde 290 
adet alt yüklenici 
firma yer alıyor.

Türkiye'den Facebook'a soruşturma
Facebook ile ilgili 
yürütülen incele
menin kapsamının, 
son "veri güvenliği 
ihlali" iddiaları üzer
ine genişletildiğini 
belirten Kişisel Veri
leri Koruma Kurumu 
Başkanı Faruk Bilir, 
"İnceleme kapsamın 
da vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin 
işlenmesinde huku 
ka uygun olmayan 
durumları tespit et
memiz halinde ka
nundaki yaptırımlar 
uygulanacaktır" 
dedi.
Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu 
Başkanı Faruk Bilir, 
Facebook ile ilgili 
başlatılan incele

menin, bazı yeni 
"veri güvenliği ihlali" 
iddiaları üzerine 
genişletildiğini 
bildirdi.
7 Nisan 2016'da 
yürürlüğe giren 
Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 
İle kurulan kurumun,

12 Ocak 2017'den 
itibaren görevine 
başladığını 
anımsatan Bilir, ku
rumun karar organı 
Kişisel Verileri Ko
ruma Kurulu'nun, 
şikayet üzerine 
veya ihlal iddiasının 
öğrenildiği andan 

itibaren resen 
inceleme yapma 
yetkisine sahip 
olduğunu belirtti 
Facebook'un, veri 
sorumlusu olarak 
Türk vatandaşlarına 
ait kişisel verileri 
Kişisel Verilerin 
Korunması Ka- 
nunu'na uygun 
işleyip işlemediği, 
veri işleme 
konusunda 
vatandaşları yete 
rince bilgilendirip 
bilgilendirmedi 
ğiyle ilgili Kurul 
tarafından daha 
önceden ön in
celeme başlatıldığını 
hatırlatan Bilir, 
bu sürecin devam 
ettiğine dikkati çekti.

FACEBOOK 
İTİRAF 
ETMİŞTİ

Sosyal paylaşım 
sitesi Facebook, 
platformundaki bir 
güvenlik açığı 
nedeniyle hackerla 
rın 29 milyon 
kullanıcının bilgile 
rine sızdığını geçen 
hafta doğrulamıştı. 
Geçen ay ortaya 
çıkan güvenklik açığı 
nedeniyle Facebook, 
aralarında Türkiye'
den de kullanıcıların 
olduğu toplamda 90 
milyondan fazla 
hesabın erişimlerini 
sıfırlamak zorunda 
kalmıştı.
Bilir, şöyle konuştu:

"Ancak son 
günlerde basına 
yansıyan Face- 
book'la ilgili bazı 
yeni veri güvenliği 
ihlali iddiaları 
nedeniyle söz 
konusu incele 
menin kapsamı 
bu iddiaları da 
kapsayacak 
şekilde 
genişletilmiştir. 
Türk vatandaşlarının 
kişisel verilerinin 
siber ortamlarda 
korunması ve 
güvenliğinin 
sağlanması için 
gerekli çalışmalar 
Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca 
hassasiyetle 
yürütülmektedir."
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Ul Eylül Misali inilMİİMÜÜMİMlUâ
»m Tarık TANIŞ

güneşin hükmüdür
içilir ? sabah bakır bakraçta 
o mahur şafaklar
gecenin üstüne hükmeder, yarım 
kalmış sarhoş zaman
arsız tebessüm düşer ya hani 
lodos savruğu yıldıza
ölecek M lacivert düşene kadar gök 
kaçkınlarında
güneşin hükmüdür
firar ettiren
ışığa mahpus geceyi
bileğinde kancık kelepçe 
gözlerinde zamansız uyku 
söndürürken ışığını
ucuz bir cigara misali
basıp yüreğini buluttan kül tablalarına 
tütüne hasret
meyhaneler açınca kapılarını, hüzzam'a 
sırıtır yılışık suret gibi
gözünü açıp zifir uzaklara
sen kaçtın , 
ben gece eyledim şehri 
güneş tam vururken alnıma 
sen kahpesin
kış yıldızı, köşe bucak zindanlarda 
ben mahur zaman içiyorum hala 
şafağı doldurup o bakır bakraçta...

Yapılan ÖTV ve yıl 
sonu indiriminin 
ardından fiyatları 
10 ile 30 bin lira 
arasında düşen 
sıfır otomobiller, 
ikinci el piyasasını 
vurdu.
Sıfır otomobillere 
ÖTV indirimin 
ardından bir de yıl 
sonu indirimi ek
lenince fiyatlarda 
10 ila 30 bin lira 
arasında indirim 
oldu. Hal böyle ol
unca vatan daşlar 
ikinci el otomobil 
yerine sıfır otomo
billere yönel di. 
Yüksek fiyattan 
otomobil alan ve 
büyük oranda in
dirim yapamayan 
ikinci el oto esnafı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

80+ Yaş Senyör 
Türkiye Tenis Milli 
Takımını oluşturan 
Tuncer Aksoy 
(Kaptan), Kaya 
Karamehmet ve 
Erdemir 
Karakaş'tan, Hırva 
tistan'ın Umag 
kentinde düzenle
nen uluslararası

ise işlerinin azalma 
sından şikâyetçi. 
Bursa'da ikinci el 
oto pazarında 
araçlarını satışa 
çıkartan esnaf, 
"ÖTV indiriminin 
ardından şimdi de 
otomobil firmaları 
yıl sonu indirimi 
başlattı. Sıfır 
araçların fiyatı 10 

tenis turnuvasında 
ülkemizi başarıyla 
temsil ettiler.
Milli Takım 
oyuncularında 
Erdemir Karakaş: 
Turnuva öncesi 
hazırlıklarını Ata 
mer Doğa Resort 
Tenis Kortunda, 
Gemlik Belediye ve 

ile 30 bin lira 
arasında düştü. 
Hal böyle 
olunca ikinci el 
otomobil pazarında 
satışlarımız düştü. 
Siftah yapamadık. 
Biz otomobilleri 
yüksek fiyattan 
aldık. Sıfır fıyatarı 
düşünce biz o 
kadar indirim

Gençlik Spor 
Kulübünün başarılı 
tenis antrenörü 
Hüseyin Kıyak 
eşliğinde yaklaşık 2 
ay hazırlık çalışma 
sı sürecince be
densel, teknik, tak
tik, teorik ve zihin 
sel özelliklerini 
maksimum düzeye 

yapamadık. 
Fiyatlar yüksek 
geliyor. Vatandaş 
ikinci el almıyor.
Aldığımız 
ikinci el otomo 
biller elimizde 
patladı. Ya zararına 
satacağız ya da 
beklemeye devam 
edeceğiz" dedi.

getirmesinde katkı 
sağlayan Kıyak’a 
teşekkür etti. 
Tenis antrenörü 
Hüseyin Kıyak ise: 
milli takım oyun 
cularının Gemlik'i 
kamp olarak tercih 
etmeleri memnun 
edici olduğunu 
belirtti.

ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02 MM ABONE OLDUNUZ.MÜ?

■SSmfiS ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Naylon poşetler paralı oluyor!
Marketlerde poşetin 
parayla satılmâsıriin 
da içeren Atık 
Yönetmeliği Kanun 
Teklifi Meclis'e 
sunuldu.
AK Parti marketler 
de poşetin parayla 
satılmasını içeren 
Atık Yönetmeliği 
Kanun Teklifini 
Meclis'e sundu.
Poşetin tanesi 25

kuruştan satılacak. 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Meh 
met Muş, TBMM 
Başkanlığına sun 
dukları çevre ile il
gili yasa teklifi 
konusunda basına 
açıklama yaptı. 
TANESİ 25 KURUŞA 
SATILACAK 
Mehmet Muş, atık 
yönetimiyle ilgili

teklif uyarınca 
bakanlıkça bu 
konuda belediye ve 
il özel idarelerine 
teşvik verileceğini, 
marketlerde naylon 
poşetlerin 25 kuruş 
karşılığı satılacağı 
nı, yeni imar uygu 
lamaları kapsamın 
da bisiklet yolu 
zorunluluğu getirile 
ceğini bildirdi.

Konkordato ilanları yeni bir meslek doğurdu!
Borçlarını ödeye- 
meyip vadeye yay
maya çalışan birçok 
şirket konkordatoya 
gitmek zorunda 
kalıyor. Piyasada 
artan talebi gören 
hukuk firmaları, 
hizmet listesine 
konkordato kate
gorisini de ekledi. 
Mali yapıları 
bozulduğu için 
borçlarını ödeye- 
meyip konkorda
toya gitmek 
zorunda kalan 
birçok şirket bunun 
için belirli 
prosedürleri yerine 
getirmek ve

tiâriişhnâmık hizmeti AYLIK 2 İLE 8 BİN 
almak zorunda TL ARASINDA
kalıyor. Piyasada 
artan talebi gören 
bazı hukuk firmaları 
da bu alanda 'tam 
paket' danışmanlık 
hizmeti vermeye 
başladı.

HİZMET BEDELİ 
Dünya gazetesinde 
yer alan habere 
göre, konkordato 
talep eden firma 
iürih borçlarına 
göre aylık 2 bîri İle 8 

bin TL arasında 
değişen hizmet be
deli alınıyor. 
Toplamda 23 ay 
süren bir konkor 
dato işleminin 
danışmanlık ücreti 
de 184 bin TL'yi bu
labiliyor. 
Danışmanlık şirket, 
leri sadece konko
rdato başvurusu 
yapılması Ve 
dosyanın durüşffî£ 
larının takibi değil 
aynı zamanda 
sürecin hukuki ve 
mali her aşamasının 
sonuna kadar tâki 
feinî gerçekleştin 
yor. Hâttâ

alacaklılarla tek tek 
görüşüp pazarlık 
bile yapıyorlar. 
TOPLAMDA 23 
AYLIK BİR SÜREÇ 
Danışmanlık 
hizmetlerinin nasıl 
işlediğini anlatan 
aVUkat Ali Oyanık, 
şunları söyledi: 
"Öncelikle şirketin 
mali analizini 
çıkarmaya yardımcı 
tüm evraklar, mali 
tabiO!^.* üzerinde in- 
geleme yaparâh 
borçların? ve borç 
luları tespit ediliyor* 
Gizlilik anlaşması 
imzalanıyor. Sonra raporunu mahkeme 
çözümlere bakılıyor, . ile paylaşıyor."

şirket ya da kişi 
İsterse baş 
vuru dosyası 
hazırlıyoruz. Konko
rdato toplamda 23 
aylık bir süreç. Bu 
şirketin 23 ayda 
bütün borçlarını 
ödemesi anlamına 
gelmiyor. Borçlar 
vadelerine göre 
ödeniyor. Biz bu 23 
aylık süreçte 
şirketin iyileşebile 
ceğine dair verileri, 
çözümleri ana proje 
haline getirip, 
geçici komiserle 
paylaşıyoruz o da

Cari işlemlef tfentjesi açıklandı
esri isiBT.1. ■ aen-
gesi eylülde 1.83 
milyar dolar fazla 
verdi. Bir önceki 
yılın eylül ayında 4 

milyar 441 milyon 
dolar açık veren 
cari işlemler hesabı, 
bü yılın aynı ayında 
1,83 milyar dolar 

fazla verdi. Foreks 
anketinde analist
lerin cari fazla bek
lentisi 2,0 milyar 
dolar seviyesinde

bulunuyordü. 
Merkez Banka 
sı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
bunun sonucunda,

on iki aylık cari 
işlemler açığı 46

milyar 58 milyon 
dolara geriledi.
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BEBEKLİ TELEEONLAB
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Potla Karakolu 
Gar. Kom.

ItAYMftKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet M Od.

Deniz UCAdı 
Fegasuı 
METRO

Hastanesi

TAKSİLER

Msr.Sağ. Ocağı
Tomokay Tomografi
Acıbadem

Kanb«roQlu-E*ad 
Anıtur 
Kamil Koç

HASTANELEB

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır *”

<13 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

513 1P, 21
57< 24 67
•13 32 40
513 23 24
S17 33 94

110
168

ste 10 65

RESMİ DAİBELEB DENİI OTOBÜSÜ

5te 12 06

Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84ÛğbAS ARIZA 
tlEDAS İşletme 
Gıatyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Ha|k Kütüphane

186
513 45 03
514 00 95
613 <2 86

Mudanya 544 30 60
Yonlkapı (2İİİ 616 12 12
Yalova (226)81113 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 613 23 04

513 11 74
513 13 53 VAPUB- FEBİBOT

Askerlik şb. 
Karayolları
Liman Baş.

■13 ÎÖ 57
513 13 68
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhlaar

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

Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 04

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

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç, Md. 
Halk Eğitim Müd.
Iş-KUR

■24 89 80
K4l 4 n 09 DAĞITICILAR________
Ö ı 4 İv VX
913 10 46
613 77 73
513 18 46
513.71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habeş 
Mogaz

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

BELEBİYE Ergaz 
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Santral
Başkanlık

BUSKİ

51345 21-23
51345 20

514 57 96

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 5İ4 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Totalgaz
DIR OO ! V
514 17 00

Akcan Petrol B13 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
TUncay Otogaz 013 -i a aa
Baysa Petrol B13 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6219 

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)

IttMitİİ
VENÜS SİNEMASI

ÇAKALLARLA 
DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 

RAFADAN TAYFA 
11.45-13.30- 
17.30-19.15 

YOL 
ARKADAŞIM 2 

15.15.-21.00 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Türk Metal den 
“Emeğine sahip çık, 
kendi ürettiğini 
tüket" kampanyası
Türk Metal sendikası, Ticaret Bakan 
lığı tarafından Türkiye’de üretilen 
ürünlerin tüketimini teşvik etmek 
amacıyla başlatılan "yerli üretim" 
kampan yasına destekliyor. Syf2’de

GemlikKTrfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Kasım 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ahmet Dural Meydanı'ndaki “Uğurlu gelecek, Uğurla gelecek” yazılı pankart, Gemlik Belediye Başkanımn şikayeti üzerine CHP tarafından kaldırıldı

CelediieSertaslaıı'ııııiinlıartlanııatataıııiBiileıleıııiıiif
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Afiş Krizi
Yerel seçimler yaklaşırken, yola erken çıkan 

CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Ser- 
taslan, ikinci bir afiş kriziyle karşı karşıya kaldı.

Hatırlarsanız, yerel seçim havasına daha giril 
mediği günlerde Sertaslan, Mart 2019’da yapıla 
cak seçimlerde adının zihinlerde yer etmesi için, 
farklı bir reklam kampanyası başlattı.

İstiklal Caddesi ve Orhangazi Caddesindeki 
elektrik direklerine astırdığı Uğur Böcekli “Gem- 
lik’e uğurlu gelecek” yazılı bez pankartlar bir 
gece toplatıldı.

Bu işten kim rahatsızlık duydu? Dev. 4’de

Yerel seçim çalışmalarına hızlı başlayan CHP Belediye Başkan adayı 
Mehmet Uğur Sertaslan’ın Ahmet Dural Meydanina astırdığı ‘“Uğurlu gele
cek, Uğur’la gelecek’ bez afişi Gemlik Belediyesinin şikayeti üzerine Bursa 
Büyükşe hir Belediyesi zabı ta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Dün 
saat 14.oo de Ahmet Dural Meydaninda basın toplantısı düzenleyen CHP 
İlçe örgütü, bez pankartın kaldırılma konusunu kutuplaşma olmaması için 
kendilerinin kaldıracakları açıklandı. Haberi sayfa 2’de

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

M, • İDRAR TAHLİLİ 
»KAN TAHLİLİ 
»RÖNTGEN 

LÜ J »ULTRASON 
.1 • UCUZ MAMA

»KISIRLAŞTIRMA 
' HANVET »OPERASYONLAR 

CLINIC www.hanvetclinic.com 
Iİ hanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic 
Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı

SAĞIM
SiGORTaCILIK

Tel: 0224 513 5152 GEMLİK® erdogansaglik@hotmail.com

□ +90 53241436 28
©•+90 224 512 22 39

+90 224 512 22 38
+90 850 30422 39

GEMLİK’TE SİGORTACILIĞIN 
GÜVENİLİR ADRESİ TRAFİK SİGORTASI 

KASKO 
EV VE İŞYERİ YANGIN ve 

DEPREM SİGORTASI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Ahmet Dural Meydanındaki “Uğurlu gelecek, Uğur’la gelecek” yazılı pankart, Gemlik Belediye 
Başkanının şikayeti üzerine CHP tarafından kaldırıldı 

Belediye Sertîslanlfi pankaniarıtıa lahammiil ciemiyor
Yerel seçim 
çalışmalarına hızlı 
başlayan CHP 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın Ahmet 
Dural Meydam’na 
astırdığı “‘Uğurlu 
gelecek, Uğur’la 
gelecek’ bez afişi 
Gemlik Belediye- 
si’nin şikayeti üzeri 
ne Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi zabı 
ta ekipleri tarafın 
dan kaldırılmak is
tendi.
Dün saat 14.oo de 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda basın 
toplantısı 
düzenleyen CHP 
İlçe örgütü, bez 
pankartın kaldırılma 
(onusunu kutuplaş 
ma olmaması için 
kendilerinin kaldıra 
cakları açıklandı. 
CHP Belediye 
Başkan adayı Meh 
met Uğur Sertaslan, 
Basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada 
“Belli ki bir ileri 
rahatsız olmuş” 
dedi. Sertaslan, 
şunları söyledi: 
“Pankartın asıldığı 
yer Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan kamulaştırtmış 
tı. Ancak, bina 
sahiplerinin bu 
kamulaştırmaya 
karşı çıkarak dava 
açtılar. Ve davayı 
kazandılar. Bursa

Büyükşehir Beledi 
yesi mal sahip
lerinin hesabına 
kamulaştırma be
deli olan para 
bankaya ya tırıldı. 
Dava sonrası Büyük 
şehir Belediyesi 
bina sahiplerine 
gönderdikleri bir 
yazı ile kamulaştır 
ma bedellerini geri 
istedi. Mal sahipleri 
bedelleri geri öde 
meye gittiklerinde 
faizini de istediler. 
Para faiziyle yatırıl 
mak istenirken, biz 
mal sahipleriyle 
anlaşarak bu bina 
nın seçim çalışma 
lannda kullanılması 
konusunda anlaş 
tık. Tapusu Büyük 
şehir üzerine geçen 
binanın kamulaştır 
masından vaz 
geçileceği sırada, 
bizim anlaşmamız 
üzerine Büyükşehir 
Belediyesi davayı 
temyize götürali. 
Bu arada biz bina 
nın ön cephesine 
bez afişlerimizi 
astık. Gemlik Beledi 
yesi ise binanın yan 
tarafına ve yine 
meydanda bulunan 
bir vatandaşın bina 
sının yan duvarla 
rina izin almadan 
belediye panolarını 
astı. İnsanların 
onayını almadan 
yaptığı bu uygu
lama nedeniyle

konut sahibi bele 
diyeye dava açtı.” 
Sertaslan açıkla 
masına pankartın 
bulunduğu binanın 
önünde şu şekilde 
devam etti: 
“Aslında bizim bu 
konuda Gemlik 
gündemini meşgul 
etmek gibi bir 
düşüncemiz yoktu, 
ama bir taraftan da 
olan bitenden Gem
liklerin haberi 
olması gerektiğine 
inanıyorum.
Hemen arkamda 
gördüğünüz 'Gem- 
lik'e uğurlu gelecek, 
Uğurla gelecek' 
diye bir kampanya 
süreci yürüttüğü 
müz ve benim 
Belediye Başkan 
Adaylığımı tanıtım 
amacıyla kullandığı 
mız bir görsel var. 
Görselin bulunduğu 

binanın kamulaş 
tırma işlemi Beledi 
ye tarafından ta
pusu hukuken escil 
edilmiş olması se
bebiyle buradan 
kaldırılması diye bir 
talep bize iletildi. 
Tapularda Büyükşe 
hir Belediyesi adına 
tescil edilmiş bir 
bina üzerine böyle 
bir görsel yapmışız. 
Oysa binanın mülki 
yet sahibi burayla 
ilgili bir mahkeme 
müracatı yapmış, 
mahkeme kamulaş 
tırmanın iptali konu 
sunda bir kararı 
vermiş, işlemde bu 
şekilde devam et
mekte mahkeme 
süreci sonrası 
vatandaşa geri 
geçecek bir yerden 
bahsediyo ruz.
108.000 nüfuslu 
küçük sayılabilecek 

bir ilçede seçim 
çalışması amacıyla 
yapılan bir şey bu 
bu kadar ciddiye 
alınmasının guru
runu da yaşıyorum. 
Belli ki binlerini 
rahatsız ettik. Konu 
hakkında şunları da 
söylemek isterim. 
Konudan dün kaldı 
rılmasını isteyen 
Büyükşehir Beledi 
yesi Zabıta ekipleri, 
Gemlik'e geldiğinde 
haberimiz oldu. İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
müz tarafından biz 
lere haber verildi. 
Öncelikle İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
müzün personeline, 
Kaymakamımıza, 
AK Parti İlçe Başka 
nımız Yaşar İslam'a, 
AK Parti Bursa Mil
letvekili Zafer Işık'a 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mız sayın Alinur 
Aktaş 'a teşekkür 
etmek isterim.
Onlar bu işten 
rahatsız olmadıkla 
nnı bize telefonla 
bildirdiler. Has
sasiyetin Gemlik 
Belediyesi'nden 
kaynaklandığını 
dolayısıyla tapuda 
Belediyenin ismi 
yazdığından dolayı 
kaldırılmasını gerek 
tiğini belirttiler.
Siz kaldırmayın bu 
kutuplaşması 
arttıran bir durum 

ortaya çıkartır ve 
insanların huzurunu 
kaçırır. Bunu biz 
yapalım süre verin 
dedik. Birazdan da 
ekiplerimiz o 
brandayı o görseli 
bulunduğu yerden 
kaldıracak.
Yasalara uymak ve 
mülkiyet hakkına 
saygı duymak hem 
parti olarak hem de 
şahsen son derece 
önemsediğim bir 
durum bunu takip 
edeceğiz. Bu za
mana kadar takip 
ediyorduk bundan 
sonra da edeceğiz. 
Gemlik Belediye 
sinin insanların 
onayını almaya dahi 
almaya gerek 
duymadığı bir sürü 
uygulama var.
Hiç birinde aynı 
hassasiyeti göster
mediler. Buradan 
bu şekilde canı 
yanmış yurttaşla 
nmıza da sesleniyo
rum. Bugün bize 
yaptıkları uygula 
mayı, yasaya 
uymak mülkiyet 
hakkına saygı duy
mak konusunda bizi 
mecbur bırakmış 
oldukların karşılığı 
nı onlardan da 
bekleyeceğiz. Bir 
kere daha sizi böyle 
sıradan belki de bir 
iş için mecbur 
ettiğimiz için özür 
dilerim”

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz Ticaret Bakanlığının Türkiye de üretilen ürünlerin tüketilmesi kampanyasını sendikalarının 210 bin üye ile desteklediklerini söyledi,

Türk Metal den "Emeğine sahip çık, Mi üretti ğ i n i tüter kampanyası
Türk Metal sendikası, 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından Türkiye’de 
üretilen ürünlerin tüke
timini teşvik etmek 
amacıyla başlatılan 
“yerli üretim” kampan 
yasına destekliyor. 
“Emeğine Sahip Çık, 
Kendi Ürettiğini Tüket” 
sloganı ile başlatılan 
kampanya 2 Kasım 
2018 Cuma günü İstan
bul’da düzenlenen 
tanıtım programı ile 
başladı. Başlatılan se
ferberlik kapsamında 
Türk Metal Şendi 
kasının örgütlü olduğu 
her yerde, halkın “Yerli 
Üretim” logosunu 
taşıyan ürünlerin tercih 

edilmesi hedefleniyor. 
Bu kapsamda Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, yerli üretim 
kampanyasına destek 
vereceklerini söyledi. 
Durmaz, "Ekonomisi 
güçlü olan ülkeler 
sanayisi gelişmiş olan 
ülkelerdir. Buna 
rağmen sanayisi 
gelişmemiş bir ülke 
ekonomisi ne kadar 
gelişmiş olursa olsun 
yine dışa bağımlıdır. 
Bunun en son örneğini 
yakın zamanda ülkem
izde ABD ile yaşamış 
olduğumuz krizdir, 
sorunların kayna ğına 

, ne derseniz deyin, 
ekonomimizi doğrudan

etkiledi. Oysa sanayisi 
gelişmiş kendi kendine 
yeten bir ülke olsaydık 
sonuç böyle olmaya 
çaktı. Bu sıkıntılı 
süreçte gelişmiş bir 
sanayide sonuçlar çok 
hafif ya da basit atlatır 
olabilirdi. Güçlü sanayi 
üretimden geçmekte

dir. Ülkemizde her 
alanda üretimi arttır 
mak üretiminin ne 
kadar tüketildiği veya 
pazarlanabildiğine 
bağlıdır. Türk İşçisinin 
çalışkanlığı ve başara 
bildikleri ortada iken 
kendi ürettiğimizi tüke
timde tercih etmek her 

türk vatandaşının bu 
ülkeye olan bir bor
cudur. Tüketimde yerli 
ürün seçmek üreticinin 
kendini geliştir meşine 
fırsat vermektir yani 
kendi üretti ğini tüket
mek kendi ülkenin 
geleceğine yatırım 
yapmaktır. Bu sayede 
ülke ekonomisine katkı 
da bulunacak ve ithalat 
azalacak, İç piyasa 
canlanacak paramız 
ülkemizde kalacak ve 
böylelikle tüm Türkiye 
kazanacaktır.
Sorumluluk bilinciyle 
hareket eden sendika, 
mız yerli üretim yerli 
tüketim, kendi ürettiği 
ni tüket, geleceğine' 

sahip çık sloganı ile 
başlatmış olduğu 
kampanyanın amacı bir 
farkındalık yaratmaktır. 
Bu sayede dışa bağım 
lılıktan kurtularak güç 
lü bir ekonomiye, 
gelişmiş bir sanayiye 
sahip olma yönün de 
önemli bir adım atmış 
olacağız. Böylece ulus
lara rası arenada söz 
sahibi güçlü bir ülke 
olma yolunda ilerle 
yeceğiz. Daha güzel 
yarınlar için çocukla 
rımızın geleceği İçin 
yalnız biz çalışanların 
değil tüm vatandaşları 
bu kampanyaya destek 
vermeye çağırıyoruz” 
dedi.
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Gemlik'te evlilik dışı doğan bebeğini sevgilisi ve annesi ile birlikte öldürerek 
gömen polis memurunun cezası belli oldu. Daha önce haklarında verilen 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanıklara 
mahkeme heyeti yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Facianın 
eşiğinden 
dönüldü!

Şahinyurdu ma- ı . 
hailesinde oturan 
Ferda Demirtekin, 
2013 yılında 
Orhangazi ilçesinde 
özel bir hastanede 
erkek bebek 
dünyaya getirdi ve 
taburcu oldu. Aynı 
yılın Haziran ayında 
aileye telefon açıp 
aşı için bebeğin 
sağlık ocağına 
getirilmesini isteyen 
sağlık görevlileri, 
çelişkili ifadelerden 
şüphelenince polisi 
bilgilendirdi. Polis, 
olay tarihinde 21 
yaşındaki Ferda 
Demirtekin ile an
nesi 40' yaşındaki 
Nuray Güven ve 
babası 45 yaşındaki 
Selahattin Güven'i 
gözaltına aldı. Nuray 
Güven, kızının dün 
yaya getirdiği bebe 
ğin babasının ken
disiyle de ilişkiye 
giren Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli polis memu 
ru 38 yaşındaki 
Murat Cingiliç 
olduğunu iddia etti. 
Nuray Güven, 
doğumdan hemen 
sonra, kucağındaki 
bebekle buluştuğu 
Murat Cingiliç'in 
silahla kendisini 
tehdit edip bebeği 
boğdurduğunu,

Bursa'da 3 katlı 
binanın uyuştu 
rucu deposu 
olarak kullanıldığı 
ortaya çıkarken, 
bir kişi gözaltına 
alındı.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip 
lerince uyuşturucu 
imal ve ticareti 
yapan şahıslara 
yönelik operas 
yon yapıldı.
Orhangazi'nin 
Çeltikçi Mahalle- 
si'nde A.A. isimli 
şüphelinin 3 katlı 
evine narkotik 
köpeğiyle birlikte 
baskın düzen 
iendi.
Evde yapılan

ardından cesedini 
evlerinin bahçesine 
gömdüklerini, kızını 
bir süre sonra 
başkasıyla evlendir 
diğini söyledi. 
Bu ifadeden sonra 
gözaltına alınan . 
polis memuru ile 
diğer 3 sanık 
tutuklandı. Bursa 
3'üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
açılan dava devam 
ederken Nuray 
Güven dışındaki 3 
sanık tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Yapılan DNA testin 
de bebeğin annesi 
nin Ferda Demirte 
kin, babasının ise 
Murat Cingiliç 
olduğu ortaya çıktı. 
Yapılan yargılama 
sonrası mahkeme 
heyeti, suçu sabit 
görülen Ferda 
Demirtekin ile Murat 
Cingiliç ve Nuray 

aramalarda, çeşitli 
bölümlere gizlen 
iniş 400 gram kubar 
esrar, 5 gram 
kenevir tohumu, 3 
'adet uyuşturucu

Güven'e 'Kasten 
adam öldürmek' 
suçundan ağırlaştı 
rılmış ömür boyu 
hapis, Selahattin 
Güven'e ise 'suç 
kanıtlarını karartma' 
suçundan 5 yıl hapis 
cezası verdi. Tayfun 
Güven ise beraat 
etti. Mahkemenin bu 
kararı ise Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'na tebligat 
yapılmadığı gerek 
çesiyle Yargıtay 
tarafından usulden 
bozuldu.
Bursa 3.'ncü Ağır 
Ceza Mahkeme
si'nde yeniden görü 
len davanın karar 
duruşmasına tutuklu 
sanıklar Murat Cingi 
liç, Nuray Güven ile ' 
tutuksuz sanıklar 
Selahattin Güven ve 
oğlu Tayfun Güven 
ve avukatları katıldı. 
Mahkemede son 
sözleri sorulan 

madde kullanma 
aparatı, 1 adet 
kuru sıkı tabanca, 6 
adet fişek, suçtan 
elde edilen 1700 
İra ve apartmanın 

sanıklardan Murat 
Cingiliç, üzerine atılı 
suçlamaları kabul 
etmediğini söyle 
yerek, "Nuray'ın 
yalan ve iftira 
beyanları ile 5 yıldır 
tutukluyum. Beraa- 
timi ve tahliyemi 
istiyorum'1 dedi. 
Nuray Güven ise, 
savunmasını yazılı 
olarak mahkemeye 
verdiğini, Murat 
Cingiliç'in bebeği 
boğarak öldürdü 
ğünü belirterek, be- 
raatini ve tahliyesini 
talep etti. Tutuksuz 
sanıklar Selahattin 
Güven ile Tayfun 
Güven, suçsuz ol 
duklarını söyleyerek 
beraatlerini istediler. 
Mahkeme kısa bir 
arasından ardından 
açıkladığı kararında, 
Murat Cingiliç, 
Nuray Güven ve 
Ferda Demirtekin'e 
ağırlaştırılmış mü 
ebbet, Selahattin 
Güven'e ise 'delilleri 
karartma' suçundan 
5 yıl hapis cezası 
verdi. Tayfun Güven 
ise beraat etti.
Halen elektronik 
kelepçeli olan Ferda 
Demirtekin'in kara 
rın Yargıtay tarafın 
dan onaylanmasın 
dan sonra cezaevine 
gireceği bildirildi.

İnegöl'de yola düşen metaller yüzünden 
2'si TIR 8 aracın lastiği patladı. Facianın 
eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da 
yaralı olmaması teselli kaynağı oldu.
Kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin 
Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara is
tikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde 
olan araçlar Köprülü Kavşağı'na 
yaklaştıkları sırada başka araçtan düşen 
metal demir parçaları nedeniyle 2 TIR ile 6 
aracın lastikleri patladı.
Ana yol üzerinde meydana gelen olayda 
facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine 
gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemede 
düşen demir parçalarını bularak başka 
araçların lastiklerinin patlamasının Önüne 
geçti. Lastikleri patlayan araçlar kendi 
imkanlarıyla lastikleri değiştirerek yollarına 
devam etti. Yüklü olan tır sürücülerinin 
imdadına ise yol kurtarma ekipleri yetişti. 
Lastikleri değiştiren araç sürücüleri olaya 
tepki gösterdi.

İki araç Nrtiirine Hirili

bahçesinde 
bulunan serada 
dikili 6 kök kenevir 
ele geçirildi.
Zanh A.A. adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'da iki aracın karıştığı kaza sonrası 
yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Şehir trafiğinin en 
yoğun olduğu saatte yaşanan kazayla bir
likte trafik de kilitlendi.
Kaza, Bursa - İzmir karayolu Acemler 
Kavşağı yakınları Paşaçiftliği önünde mey
dana geldi, iki aracın arasında kalan moto
siklet sürücüsü 28 yaşındaki Cem U. 
düşerek yaralandı. Araç sürücüleri ve 
yoldan geçenler Cem U.'ya ilk müdahaleyi 
yaptı. Bir süre yerde yaralı halde 
ambulansın gelmesini bekleyen Cem U. 112 
ekibiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Belinde ve ayağında zedelenme 
bulunan Cem U.'nun hayati tehlikesinin 
bulunmadığı bildirildi.
Şehir trafiğinin en yoğun olduğu saatte 
İzmir yolunun kaza sebebiyle bir süreliğine 
kapanması, trafiği kilitledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Afiş krizi...
CHP’lilerin yaptığı araştırmada, direk

lerdeki bez pankartlarının kaldırılmasını 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz istemiş.

Çünkü, İlçe başkanı ve Milletvekilinin 
de bunlardan haberi yokmuş.
Açıklama böyleydi.
Büyükşehir belediye başkanı aracı 

lığıyla UEDAŞ veya TEDAŞ bölge 
Müdürlüğünden reklam firmasına yapı 
lan baskı sonucu, bir gece yarısı tüm 
pankartlar toplanmıştı.

Bu konunun sıcaklığı geçmeden, aday 
lığı onaylanan Uğur Sertaslan, seçim
lere yönelik kampanyasını, seçim yasa 
sini bozmadan, farklı algı toplayacak 
şekildeki değişik büyüklükte bez afiş 
lerle sürdürdü.

Kentin birçok görülecek yerine boy 
pankartlar asıldı.

Bunlardan biri de Ahmet Dural Meyda 
nında eski Tangün Ailesine ait boş 
binaydı.

Bu binanın yan taraflarına Gemlik 
Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve belediye 
hizmetlerini içeren büyük boy duvar 
afişleriyle kaplıydı.

Bu bina Büyükşehir Belediyesi tarafın 
dan kamulaştırılmak istenmiş, ancak 
mal sahiplerinin açtığı dava sonucu 
kamulaştırma durdurulmuştu.

Büyükşehir Belediyesinde Başkan 
değiştikten sonra, kamulaştırma bedeli 
geri istenmiş, bu arada Sertaslan bina 
sahibi aile ile anlaşarak burayı seçim
lerde kullanmak için anlaşmıştı.

On tarafında da büyük boy bir pankart 
astı.

İşte bu pankartın asması ile yine devre 
ye Belediye Başkanı’nın girdiği anlaşılı 
yor.

Büyükşehir Belediye Zabıtasından 
gelen bir haber ile pankartın kaldırılaca 
ğı bildiriliyor.

Bunun üzerine CHP’liler AKP ilçe 
başkanın/, Bursa milletvekili Zafer Işık’ı 
arıyor. Bu kişiler pankartın asılmasında 
sakınca görmediklerini söylüyorlar.

Peki kim sakınca görüyor.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz.
Anlaşılan o ki, 6 aday adayının aday 

gösterilmeyeceğine inanan Yılmaz, 
Ankara’nın yeniden kendini aday göste 
receğini sanıyor ve önünü kesecek her 
türlü eylemi önlemek için el altından 
harekete geçiyor.

Bu hareketler Gemlik siyasetinde hoş 
karşılanmıyor tabii..

Gemlik’te her bulduğu boş alana Gem
lik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı işlerle dolduran Yılmaz, rakip
lerinin önüne geçmesini hazmedemi 
yor. Belediye imkanlarını kendisi için 
kullanıyor.

Milyonlarca lirayı bunun için harcıyor.
Bu durum AKP’lilerce de hoş karşılan 

madiğinin farkında bile değil.
Yazık.

AKP aday adayı Orhan Semiz, Gazetemizi ziyaret etti...

Orhan Semiz, “Seçilirsem 
farhlı bir Gemlik yaratacağım”
Adalet ve Kalkın 
ma Partisi’nde 
Belediye Başkanh 
ğı aday adaylığı 
yarışına katılan 
Gayrimenkul 
Danışmanı Orhan 
Semiz gazetemizi 
ziyaret ederek, 
"Partim beni aday 
yaparsa farklı 
bir Gemlik 
yaratacağım" dedi. 
Gazetemiz Sorum 
lu Müdürü Kadri 
Güler ile görüşen 
Gemlik’in 
önemli sorunları 
olduğunu belirten 
Orhan Semiz, 
Gemlik’te doğdu 
ğunu ilk ve orta 
okulu Gemlik Gazi 
İlköğretim okulun 
da bitirdikten 
sonra, Bursa İmam 
Hatip Okulunu 
okuduğunu 
söyledi.
Semiz, Yüksek

Zeytinin Merkezine Akhisar dan getirilen zeytinler 5 ile 7 liradan satılıyor

vuruğu olduğu 
dikkat çeken yeşil 
zeytinleri alan 
tüketiciler zeytinin

hasarlı olduğunu 
anlamıyorlar.
Satıcılar ise 
sürekli olarak

hasarlı vuruk 
zeytinleri alıcılar 
görmeden temizle
meye çalışıyor.

Gemlik Salı 
Pazarı’na Akhisar- 
dan getirilen 
çizmelik yeşil 
zeytin satışları 
ilgi görüyor. 
Salı günleri 
tezgah açan 
pazarcılar, 
Zeytinin Merkezi 
olan Gemlik’te 
Akhisar’ın yeşil 
zeytininin kilo 
sunu 5 ile 7 
liradan satıyor. 
Çizik zeytin 
yapmak iste 
yenlere, satın 
aldıkları zeytin 
leri özel maki- 
rialarda anında 
çizdiren satı 
cılar, satışlardan 
memnun 
olduklarını söy 
lüyorlar. Sinek

öğrenimini Kü
tahya Dumlupınar 
Üniversitesi 
İnşaat Bölümünü 
bitirdikten sonra 
Anadolu Üniver
sitesi Kamu Yöne
timi Bölümünden 
mezun olduğunu 
belirterek;
"Uzun süre ilçe 
mizde sigorta 
acentahğı yaptım. 
Gayrimenkul ve 

inşaat sektörün 
de faaliyet gös 
termekteyim. 
2003 yılından beri 
AKP’nin ilçe 
teşkilatında belli 
kademelerde 
görevler aldım. 
Çevremin deste 
ğiyle 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak 
oian oian yerel 
seçimlerde beledi 
ye başkanlığı için

aday adayı oldum. 
Her gün büyüyen 
Gemlik’in yaşa 
dığı sorunları ya 
kından biliyorum. 
Bunların çözümü 
için ve daha güzel 
bir Gemlik için 
var gücümle 
çalışacağım. 
Sektörel tecrübe 
lerimi Gemlik için 
kullanacağım. 
Aday adayı olan 
bütün arkadaş 
larıma başarılar 
diliyorum. 
Aday seçildiğim 
takdirde, parti ilçe 
ve il yönetimi ve 
kadın, gençlik 
kolları ve par 
tinlerimizle 
birlikte Gemlik’i 
yeniden yönet 
meye talibim. 
Yarım kalmış 
projeleri de 
tamamlayaca 
ğım.” dedi.

Facebook sayfamı^ Gemlik Körfez - Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com


15 Kasım 2018 Perşembe Gemlik Kjrfez Sayfa 5

IIlHdağ Üniversitesrntle Kansere çare buluniu!
Uludağ Üniversitesi 
öğretim üyelerinin 
kolon kanserinin 
tedavisi için 
geliştirdikleri 
bileşik, Amerika'
dan sonra Avrupa 
patentini de aldı. 
Proje ekibi, ilk milli 
kanser ilâcı olmaya 
aday bileşik için 
ilâç firmalarıyla 
görüşüyor.
Tez danışmalığını 
Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakül
tesi Kimya 
Bölümünden Prof. 
Dr. Veysel Turan 
Yılmaz'ın yaptığı ve 
Dr. Öğr. Üyesi 
Ceyda İçsel'in

doktora tezi 
çerçevesinde sen 
tezlenen bir 
palladyum 
bileşiğinin, Istinye 
Üniversitesi'nde 
görev yapan Prof. 
Dr. Engin Ulukaya 
tarafından kolon 
kanseri hücrelerine 
karşı yüksek derece 
etki gösterdiği 
belirlendi. Selanik 
Üniversitesi'nden 
Dr. Konstantinos 
Dimas, bu bileşiğin 
kolon kanserli 
farelerde tümörlerin 
boyutunu, halen 
kullanılan ticarî 
ilâçlardan daha 
etkili şekilde

küçülttüğünü 
ispatladı.

Söz konusu bulu nin tedavisinde
şun kolon kanseri klinikte kullanılan

ilâçlara göre daha 
umut vaat edici 
olduğunu belirten 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vey
sel T. Yılmaz ve Dr. 
Öğr. Üyesi Ceyda 
İçsel, "millî ilâç" 
kapsamında bu 
bileşikle ilgili 
insan deneylerinin 
tamamlanarak 
ülkemize yeni bir 
kanser ilâcı kazan 
dırılması konusun 
da özel sektör ve 
devletin bu konuda 
ilgi ve desteklerini 
beklediklerini 
vurguladı.

Tekstil merkezi 
Bursa'da düzenle
nen "Textile Show" 
fuarı, 40 ülkeden iş 
adamlarını bir 
araya getirdi. 
Küresel Fuar x 
Acentesi Projesi 
ile 160*ı aşkın 
yurt dışı 
programında 6 
bini aşkın iş 
insanını buluşturan, 
Ticari Safari Projesi 
ile de 100'e yakın 
ülkeden 18 bin 
alıcıyı BursalI fir
malarla bir araya 
getiren BTSO, sek
törlerin ihracat 
hamlesine güç 
katmayı sürdürüyor. 
5 milyar dolar dış 
ticaret fazlası veren 
ve 14 milyar doları

aşkın ihracata imza 
atan Bursa iş 
dünyasına model 
projeleriyle öncülük 
eden BTSO, tekstil 
sektöründe ihracatı 
artıracak yeni bir 
hamle 
gerçekleştirdi.
'Bursa Textile 
Show* fuarı, 14-15-

16 Kasım tarihleri 
arasında Uludağ 
Tekstil İhracatçıları 
Birliği'nin de 
katkılarıyla Meri 
nos AKKM'de 
gerçekleştirilecek. 
Fuarda, BTSO'nun 
yürüttüğü Tekstil 
ve Giysilik Kumaş 
UR-GE Projeleri 

kapsamında alım 
heyeti programı 
gerçekleştirilecek. 
Alım heyeti 
organizasyo 
nunda 90'a yakın 
firma temsilcisi 
ürünlerini sergi 
leyecek.
Fuar açılışında 
konuşan Uludağ

Tekstil İhracatçıları 
Birliği Başkanı 
Pınar Taşdelen, 
"Bursa, tekstil 
sektörünün çok 
başarılı olduğu bir 
şehir. Tekstilin 
başkentiyiz. 
Dünyanın dört bir 
yanına, 160'dan 
fazla ülkeye yılda 2 
milyar dolarlık ihra
cat yapan tekstil 
sektörümüz var. 
Yapılan bu ihracat 
dünya standartla 
rının üstünde" diye 
konuştu.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı İbrahim 
Burkay, 40'ın 
üzerinde ülkeden 
350 iştirakçiyi 
Bursa'ya getirdik

lerini belirterek, 
"Başta Avrupa 
Birliği ülkeleri 
olmak üzere Güney 
Amerika'dan, 
Kuzey Afrika' 
dan da çok 
önemli misafirle 
rimiz var. Ciddi 
alıcılarımız var. 
Yurtiçinden de 
Türkiye'nin önemli 
markaların satın 
alma ekipleri de 
aramızda olacaklar. 
3 gün boyunca bu 
fuarda güzel 
ticaretler yapmayı 
hedefliyoruz. Bu 
başlangıç 
Bursa'mızın tekstil 
sektöründeki 
gücünü geleceğe 
de taşıyacaktır" 
dedi.

Sosyal medya dili Türkçe'yi ftozdıı!
Internet ve akıllı 
cep kullanımının 
yaygınlaşmasıyla 
sosyal medya 
abone sayısı da 
rekor seviyede arttı. 
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu 
(BTK), günlük 
konuşma dilinin 
sosyal medyaya 
yansıdığını, bunun

da Türkçeyi 
bozduğunu bildirdi. 
Mobil internet 
abonesinin 80 mil

yonu aştığı 
Türkiye'de; Twitter, 
Instagram, Face- 
book gibi sosyal

I medya kullanıcısı 
\ arttı. Milyonlarca

insan yaşadıklarını,
düşündüklerini, 
yediği yemeği, gez 
diği yerleri sosyal 
medyada paylaşı 
yor, yazıyor ve 
kendince sosyalle 
şiyor. Sosyal med 
yadaki Türkçe kulla

dikkat çeken BTK, 
"Özellikle gençler 
başta olmak üzere 
çoğu kişinin kullan 
dığı bu ortamda 
kullanılan kısaltma 
lar, simgeler, 
yabancı kelimeler, 
yabancı kelimelerle 
Türkçe kelimelerin 
birleşiminden

nımının yanlışlığına oluşan ifadeler ve

kavramlar ne yazık 
ki bir milletin varlık 
sebebi olan dili 
olumsuz etkileye
biliyor. Dili sadece 
bir iletişim aracı 
olarak değil 
kültürümüzün ve 
milli kimliğimizin bir 
sembolü olarak 
görmek gerekir.” . 
dedi
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Gemlik Baskethol Benizli ye gidiyor
Türkiye Basketbol 
2.1 igi A grubunda 
mücadele eden 
Bursa temsilcisi 
Gemlik Basketbol 4. 
hafta da mücadele 
edeceği Merkez 
Efendi Belediye 
müsabakası için 
Denizli’ye gidiyor.. 
Bursa temsilcisi 
Türkiye Basketbol 
2. ligi 3. haftasında 
kendi evinde Ko
caeli Büyük şehir 
belediyeyi 68:63 
yenerek, ligde 
çıkışına devam 
etmek istiyor. 
Hafta içi yaptığı 
çalışmalarda 
neşeler ve moraller 
yerinde 4. Hafta de

plasmanda mü
cadele edecekleri 
Merkez Efendi 
müsabakasına 
kilitlendiler.
Gemlik Basketbol 
adına açıklama 
yapan Genel Mena
jer Yahya Gümüş

Türkiye Basketbol 
2.liginde Bursa ilini 
temsil eden tek 
takım olarak Zorlu 
bir lig maratonunun 
ilk haftasını bay 
geçtik. 2.hafta 
İzmir’de 
oynadığımız

Bornova Belediye 
müsabakasında lige 
yenilerek başladık. 
Bu süreçten erken 
toparlandık ve Ko
caeli Kağıt sporu 
68:63 yendik. 16 
Ekim Cuma günü 
oynayacağımız

Merkez Efendi 
Belediyesi mü 
sabaka hazırlıkları 
aralıksız devam 
ediyoruz. 
Önümüzde kolay 
müsabaka yok, 
Teknik ekibimiz ve 
oyuncularımızla bu 

zorlu serüvende 
çok çalışarak 
hakkettiğimiz yere 
geleceğiz..
Gemlik Basketbol 
4.hafta oynayacağı 
Merkez Efendi 
belediye 
müsabakası için 
15 Kasım 2018 
Perşembe günü 
Denizli’ye gidiyor. 
Denizli’de yapacağı 
son antrenman 
sonrası 16 Kasım 
2018 Cuma günü 
saat 18:00 ‘de 
Pamukkale Üniver
sitesi Spor Salonu 
yapacağı mü 
sabaka saatini 
bekleyecek..

VHuılanff'ııııı Zeytinleri, ihtiuac saBıoleri için naı olımr
Mudanya da 
belediyeye ait 
arazilerde, refüj ve 
parklarda yetişen 
zeytinler toplanıp 
zeytinyağı haline 
getirilerek ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
dağıtıldı. Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayrı Türkyılmaz, 
"Kimse, kimsesiz 
kalmayacak, çocuk
lar yatağa aç

girmeyecek dedik. 
Halkımızın olan bu 
değerleri belediye 
miz aracılığıyla 
ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıyoruz" dedi. 
Mudanya Belediye
sinin geçen yıl 
başlattığı, 'Toprak
tan Halka Zeytin 
yağı' projesi kapsa 
mında belediyeye 
ait arazilerde, refüj 
ve park gibi ka

musal alanlarda 
yetişen zeytinler 
belediye ekipleri ve 
gönüllülerce 
toplandı. Özel bir 
yağhanede sıkılan 
zeytinlerden elde 
edilen zeytinyağı, 
şişelenerek ihtiyaç 
sahibi ailelere 
dağıtılmaya 
başlandı. Geçen yıl 
hasat döneminde 
elde edilen yaklaşık

1 ton zeytinyağını 
tespit ettikleri 
ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıttık 
larını söyleyen Mu
danya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz, bu 
sezonda da 1 ton 
zeytinyağını 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.

Mûl^^
Çocuğu ölen her 
anne ve babaya, her 
koşulda destekten 
yoksun kalma 
tazminatı verilecek. 
Çocuğun anne- 
babasına her 
koşulda ve belirli 
düzeyde hayatta 
olduğu sürece 
destek olacağını 
gösterdiği belirtilen 
kararda, bu 
desteğin miktarının

duruma göre 
değişebileceği, 
ancak çocuğun hiç 
destek olmayaca 
ğımn kabul edileme

yeceği kaydedildi. 
DESTEKTEN 
YOKSUN KALMA 
TAZMİNATI 
ÖDENMESİNE

KARAR VERİLDİ 
içtihatları 
Birleştirme Büyük 
Genel Kurulun 
kararı, bugünkü 
Resmi Gazate'de 
yayımlandı. Buna 
göre, Yargıtay 
İçtihatları Birleş 
tirme Büyük Genel 
Kurulu, çocuğun 
ölümü üzerine anne 
ve babanın açtığı 
destekten yoksun

kalma tazminatı 
davalarında, Daire 
kararları arasındaki 
aykırılıkları giderdi. 
Yargılayın ilgili 
dairelerindeki ka 
rarlarda, somut 
olayların içeriğine 
göre, "çocuğu ölen 
ailenin maddi du
rumu", "ölen sigor 
talinin anne baba 
sına, Sosyal Güven
lik Kurumundan

gelir bağlan ması 
şartı" gibi kriterlere 
göre tazminat veri 
lip verilmemesine 
hükmedilmiş, bir 
başka kararda ise 
her ne koşulda 
olursa olsun 
çocuğu ölen anne- 
babaya destekten 
yoksun kalma 
tazminatı öden 
meşine karar 
verilmişti.

ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

O
BYEGM

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

MM ABONEOLDUNUZMU?
ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN'
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TiırMııeHe dönene 1 milyon n ödeneli!
Tersine beyin 
göçünü hızlandır 
mak amacıyla 
başlatılan 'Uluslara 
rası Lider Araştırma 
cılar Programı' 
destekleri açıklandı. 
Buna göre 
Türkiye'ye dönüp 
araştırma yapacak 
bilim insanı için 1 
milyon TL başlangıç 
ödeneği verilecek 
araştırmacılar, ayda 
24 bin TL de burs 
alacak. Destekler eş 
ve çocukları da 
kapsayacak.
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, tersine 
beyin göçünü 
hızlandırmak 
amacıyla TÜBİTAK 
bünyesinde sürdü 
rülen "Yurda Dönüş 
Araştırma Burs 
Programr'nı, "Ulus
lara rası Lider Araş 
tırmacılar Progra 
mı"na dönüştür 
düklerini açıkladı. 
15 ARALIKTA

ÇAĞRIYA 
ÇIKILACAK 
Varank, başta Türk 
bilim insanları 
olmak üzere nitelikli 
araştırmacıların 
Türkiye'ye 
gelmelerini teşvik 
etmek istediklerini 
belirterek, program 
kapsamında 24-36 
ay arasında destek 
verileceğini ve 15 
Arahk'ta çağrıya 
çıkılacağını söyledi. 
Varank destekler 
hakkında şu bilgileri 
verdi: 
EŞ VE ÇOCUK 
DESTEĞİ 
Bu destek 
tasarlanırken, nite
likli insan gücünü 
çekmeyi başaran, 
uluslararası çalış 
malarda ön plana 
çıkan gelişmiş 
ülkeler ve yeni 
gelişen ekonomil
erdeki uygulamalar 
analiz edildi. 10 
ülkeden 56 farklı 
destek programı in

celendi.
1 MİLYON TL 
ARAŞTIRMA 
ÖDENEĞİ 
Araştırmacı 
başlangıç paketi 
ödeneği, genç 
araştırmacılar için 
500 bin TL, deney
imli araştırmacılar 
için bir milyon TL 
olacak.
Ödenek, araştırma 
cıların kendisine 
değil, kendilerine ev 
sahipliği yapan ku
ruma aktarılacak.
Ayrıca, başlangıç 
paketlerinin 
yanında ev sahibi 

kuruma 720 bin 
TL'ye kadar 
araştırma desteği 
verilebilecek. 
Bunların yanında 
aylık 3 bin 750 TL 
yönetim ve idari 
maliyetler ödeneği 
de aktarılacak. 
Türkiye'ye gelen 
lider araştırmacılar 
çalışmalarını 
Türkiye'nin önde 
gelen akademi, 
sanayi kurum ve 
kuruluşları veya 
kamu kuramlarında 
yürütebilecekler. 
AYLIK 24 BİN TL 
BURS

Araştırmacıların 
aylık yaşam gider
lerine yönelik burs 
genç araştırmacılar 
için 20, deneyimli 
araştırmacılar için 
24 bin TL olacak. 
Burslar araştırma 
cılann kendilerine 
verilecek.
Araştırmacıların eş 
ve çocukları için de 
aylık 2 bin 250 TL 
aile ödeneği 
sağlanacak. 
Araştırmacı ve 
Türkiye'ye gelen 
tüm ailesi de sağlık 
sigorta desteğinden 
yararlanabilecek.

Araştırmacı ve 
ailesinin Türkiye'ye 
geliş uçak 
bileti masrafı da 
karşılanacak. 
Türkiye'ye gelen 
lider araştırmacılar 
çalışmalarını 
Türkiye'nin önde 
gelen akademi, 
sanayi kurum ve 
kuruluşları veya 
kamu kurumla 
rında yürütebile 
çekler. Bu anlamda 
yerli ve milli 
teknolojilerin 
geliştirilmesine 
yönelik hem 
akademi hem de 
sanayide ihtiyaç 
duyulan bilginin 
yurt dışından 
ülkemize getiril 
mesi mümkün 
olacak. Türkiye'ye 
gelen lider 
araştırmacıların 
kendi ekiplerini 
ülkemizde kura
bilmelerine yönelik 
her türlü imkan 
sağlanacak.

faizler düşürülüyor!
Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, 
"Kooperatifler 
tarafından uygu
lanacak gecikme 
faizi oranı üst sının 
bir aya kadar olan 
gecikmelerde 
yüzde 16'ya, bir 
aydan fazla gecik
melerde ise yüzde 
20'ye çekilecek"

dedi.
Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, 
kredi ve kefalet 
kooperatiflerince 
uygulanan gecikme 
faizlerinde yapılan 
indirime ilişkin 
basın toplantısı 
düzenledi.
Bakan Pekcan, 
"Kooperatifler 

tarafından uygu
lanacak gecikme 
faizi oranı üst sının 
bir aya kadar olan 
gecikmelerde 
yüzde 16'ya, bir 
aydan fazla gecik
melerde ise yüzde 
20'ye çekilerek, 
esnaf ve sanatkarın 
faiz yükü hafifletile
cek." dedi.

Bakan Pekcan 
açıklamasının 
devamında şunları 
söyledi: 
"(TESKOMB 
kredilerinde 
gecikme faizinin 
indirilmesi) Bu 
uygulamayla, 
borçlu ve bunların 
kefilleriyle birlikte 
yaklaşık 250 bin

esnaf ve sanatkann 
gecikmiş 1 milyar 
500 milyon liraya 
ulaşan borcunda 
iyileştirme 
sağlanması ve bu 

kapsamda yakla 
şık 300 milyon lira 
gecikme faizinin 
düşürülmesi 
mümkün olabile 
çektir."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıllğl 513 10 53
C.Savd Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5,13 10 28

ULAŞIM
Pamukkato 812 00 28
DENİZ UÇAâl 88 13P«0a«u* Akınla Seyahat A14A3A2
METRO 12 22
Aydın TUrtam ®13 20 77SOaar Turtam «12 10 7 2
KanberoOlu-Eaada* 014 A®
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç S1ZO1S3

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme • 513 45 03
Statyum 514 oo es
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

_________ OTOBÜS__________
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 56
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 68 70
Tptalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 917 34 OO
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.8ağ.Oca0ı . 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol B13 1O 7O
MAR-PET 013 so 33
Tuncay Otogaz 813 1O 40
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6220 

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
ÇAKALLARLA 

DANS 5 (8 KASIM) 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 

RAFADAN TAYFA 
11.45-13.30- 
17.30-19.15

YOL 
ARKADAŞIM 2 
M5.15.-21.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAATYİĞİT
YAPI MALZGMGLGRI 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
O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com

2019 PROSMOSYON SEZONUNU BAŞLATTIK

ygortaf iStİJol

1K VfiyiNCH-IK REKLA^jblUK

çeşitlerimizi görmeden
KARAR VERMEYİN

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No : 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83
BRI

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

" GÜNLÜK 300 TON
YAOnYTİN İŞLEME KAPASİTESİ il

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

r- . ■".YÜKSEKVERİMLİ SIKIM!
KAVLARI

II DOĞANIN HÂZİNESİ I
K

www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh.YalovaYolu Cd.N:42 Gemlik -BURSA FABRİKA)Ümurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik -BURSA 0224
Şube 1:GEMLİKİSTİKLALCAD. Şube2:OKSİJEN68-İSTANBULYÖNÜ’",Şube3:OKSİJEN68-İZMİRYÖNÜ V . I "T

GemlikKHrfez
|Kuruluş:1973|

gemlIkMn İlk günlük sIyasî gazetesi
16 Kasım 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MarmarabirliK’ten 
110 milyon liralık Meme 
12 E kim'de 52 bin ton ürün alım planı 
ile alımlara başlayan Marmarabirlik, 
33 bin ton ve 247 milyon TL karşı 
lığında ürün alımı gerçekleştirdi. Mar
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “15 Kasım'da yapılacak 
olan ikinci dilim ödemelerle, 9 Ka 
sim'a kadar alınan ürün bedellerinin 
yüzde 60’ının karşılığı olarak ortak 
larımıza toplamda 110 milyon TL öde 
me yapılmış olacak. ” dedi. 2’de

Bugün aday adaylığı başvuruları sona erecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fehmi Arslan bugün başvuru yapacak

MMİSftlİBİİlIflKİlMIISİn
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kulisler...
Yerel seçimlere yönelik kulisler kulaktan kula 

ğa yayılıyor.
31 Mart 2019 günü sandığa gidecek olan seç

menler, yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediye 
Başkanı, ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri 
ile muhtarlar için oy kullanacaklar.

Siyasi partilere baktığımızda bu yerel seçim
lerde tüm partiler demokrasi adına sınıfta kaldık 
larını söyleyebilirim. Adayların belirlenmesinde 
demokratik kurallar yerine, ön seçim yapılma 
dan tepeden inmeci, genel merkezlerin seçkine! 
tutumu öne çıktı. Devamı sayfa 4’de

31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
belediye başkanlı 
ğı için aday adaylı 
ğı süresi bugün 
sona erecek. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
yakınlığıyla bilinen 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı 
eski S.S. 66 Nolu 
Moturlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başka 
nı Fehmi Arslan 
aday adayı oldu. 
Ahmet Avcı dün 
ilçe Başkanlı 
ğı’na başvuru 
yaparken, Fehmi 
Arslan bugün saat

16.oo da başvuru 
da bulunacak.
Böylece AKP’de 
aday adayı sayısı 
9’a çıkacak.
AKP’de Süleyman 
Çevik, Habibe 
Oral, Mehmet

Kaptan, Enver 
Şahin, Orhan 
Semiz, Emir Kan- 
tur ve Berkay Bu 
lut, Ahmet Avcı 
aday adaylığı 
için başvuruda 
bulundu.

İyi Parti de Adnan 
Bıyıkh’nın adaylığı 
kesin sayılırken, 
MHP ve Saadet 
Partisi’nin aday 
adayının kim 
olacağı merakla 
bekleniyor.

GEMLİKTE SİGORTACILIĞIN
GÜVENİLİR ADRESİ

SAĞLIK
SİGORTOCILIK

o +90 532 414 36 28 j
■3 +90224 512 22 39 | 

+90 224512 22 38 1 
+90 850 304 22 39

TRAFİK SİGORTASIKASKO EV VE İŞYERİ YANGIN ve DEPREM SİGORTASI
m»Merkez: Dr. Ziya Kaya Nah. istiklal Cd. No: 82/A GENLİK
l #Şube :Dr.ZiyaKayaMah.SağhkSok.No:10/BGEMLİK

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

' HANVET’» OPERASYONLAR
CLINIC ww.hanvetclinic.com 

f] hanvetclinicg emlik © hanvet veterinerclinic 
Asım Koçabıyık Merkez Camii Karşısı

® erdogansaglik@hotmail.com Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.hanvetclinic.com
mailto:erdogansaglik@hotmail.com
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Açıklanan ödeme planı çerçevesinde ürün bedellerini ödeniyor

mmnMrMıı 111 milyon M öltnıe
12 Ekim’de 52 bin ton ürün alım planı ile alımlara başlayan Marmarabirlik, 33 bin ton ve 247 milyon 
TL karşılığında ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “15 
Kasım’da yapılacak olan ikinci dilim ödemelerle, 9 Kasım’a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 
60’ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon TL ödeme yapılmış olacak.” dedi.
Marmarabirlik bir 
taraftan ürün 
alımlarına devam 
ederken, diğer 
taraftan da 
açıklanan ödeme 
planı çerçevesinde 
ürün bedellerini 
ödüyor. Marmara
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, 2018- 
2019 ürün alım 
kampanyasıyla ilgili 
değerlendirmede 
bulundu. Başkan 
Asa, “Ortaklan 
mızdan alınan 33 
bin ton ürünün, 18- 
23 dane arasındaki 
miktarı yüzde 26’dır. 
Bu kalibrelere 24-26 
dane arasındaki 
ürün dahil edildiğin 
de topiamda yüzde 
50’yi bulmaktadır. 
Marmarabirlik 
ahmlannın hi kalib 
re oranının yüksek 
olduğunu görmek
teyiz." dedi. 
Başkan Asa, “Gem
lik 2.3 bin ton, Mu

danya 10 bin ton, 
Erdek 1.7 bin ton, 
Orhangazi 2.7 bin 
ton, İznik 10 bin 
ton, Edincik 3.9 bin 
ton, Mürefte 1.7 bin 
ton, Marmara Adası 
54 ton, ürün alımı 
gerçekleştirilmiştir. 
18-20 dane arası en 
y üksek miktarda 
ürün alımı yapan 
Mudanya Koopera 
tifimizdir. Rakam
lara bakıldığında 
iklim koşulları ve 
çeşitli bitkisel 
hastalıklar ne
deniyle, bölgesel 
değişikliklerin, 
her kooperatifin 
dinamiklerinin 
farklı olduğunu 
görmekteyiz. ” diye 
konuştu.

DOĞRU ALİM 
POLİTİKASI

“Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
tarafından 2018- 
2019 ürün alım

kampanya öncesin 
de, bölge rekoltesi, 
gelen rekolte 
beyanları ve koope 
ratif bölgelerinde 
yapılan tespitler 
sonucunda fiyatlar 
belirlenmiş ve 
alımlara erken baş 
lanmıştı. Fiyatların 
açıklanmasının 
ardından serbest 
piyasa koşullarına 
baktığımızda 
Marmarabirlik 

fiyatlarının 
altında ürün alımı 
yapıldığını görmek
teyiz. Her ne kadar 
başta eleştiriler 
almış olsak da. 
bugün geldiğimiz 
noktada Marmara- 
birlik’in ne kadar 
da doğru bir fiyat 
politikası izlediği 
görülmektedir." 
diyen Başkan Asa, 
şu bilgileri de pay 
laştıf

“Üreticilerimizden 
azami teslimat 
miktarlarının arttırıl 
ması yönünde talep 
ler gelmektedir. 
Azami teslimat 
miktarından olum
suz yönde etkile
nenler, 5 yıllık ürün 
teslimat ortalaması 
çok az ve rekolte 
beyanını da çok 
yüksek olan 
ortaklanmadın 
Marmarabirlik alım 
planı bir sekteye 
uğramadan aralık 
sız olarak planlan 
dığı şekilde devam 
etmektedir. Bu da, 
alım hedefine doğru 
ulaşacağımızı 
göstermektedir.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Ortaklanma 
dan azami teslimat 
miktannın üzerinde 
ürün alınması duru
munda, beyan 
miktarı olan 70 bin 
ton ürünün alınması 

demektir. Buna 
Marmarabirlik’in 
ne depo kapasitesi 
ne de mali durumu 
imkan verir.
Başta ödemeler 
olmak üzere büyük 
sıkıntı yaşanma 
sına sebep olur. 
Kaldı ki, bu yıl 
planlama dışında 
sınırsız alım 
yapılmış olsa bile, 
bir sonraki yıla 
geldiğimizde alım 
miktannın daha 
düşük miktarlarda 
olacağını ve 
sıkıntının daha da 
artacağının bilin
mesini isterim. 
Kendi öz kaynak 
lan ile ayaklarının 
üze rinde duran 
bir kurum haline 
gelen Marmarabir- 
Tik’e sahip çıkalım. 
Piyasada tek 
alıcı olan Marma 
rabirlik’e destek 
olalım." diyerek 
sözlerini 
tamamladı.

Av. özgür Aksoy sokakta yanlız yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Bergen’in çöp evi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce boşaltıldı

Yaslı aftmıı eırimien 1 kamyon cüi çıttı
Gemlik Kayhan 
Mahallesi Av. Özgür 
Aksoy Caddesinde 
ki bir apartman 
dairesinde bakıma 
muhtaç durumda 
olan ve bakacak 
kimsesi de 
bulunmayan 
84 yaşındaki 
Mehmet Bergen’in 
yaşadığı evinden 
1 kamyon 
çöp çıktı.
Gemlik Belediyesi 
yardım yaşlı 
adama eli uzattı, 
destek oldu.
Kayhan Mahalle 
Muhtarı Şükrü 
Beki’nin durumu 
Gemlik Beledi 
ye'ye bildirmesi 
üzerine harekete 
geçen Temizlik

İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, evin eski 
eşya ve çöplerle 
dolu olduğunu 
tespit etti. 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk’ün

koordinesinde, 
sağlık ve görüntü 
yönünden çevreyi 
tehdit eden ev, 
temizlik ekiple 
rince boşaltıldı. 
Evde biriken 
çöplerden dolayı

adım atmakta 
zorlanan temizlik 
görevlileri, 
çuvallara 
koydukları çöpleri 
dairenin balkonun
dan aşağı atarak, 
çöp kamyonuna 

yükledi. Yalnız 
yaşadığı belirlenen 
Bergen’in evinden 
1 kamyon dolusu 
çöp çıkartan ekipler 
evi ilaçlayarak 
dezenfekte etti. 
Evi temizlenen 
yaşlı vatandaşa 
sevgi mağazasın 
dan yeni kıyafetler 
temin edildi. 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, Gemlik

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatları 
doğrultusunda, 
yardıma muhtaç 
vatandaşların 
ihtiyaçlarının 
giderilmesi 
konusunda gelen- . 
taleplerin anında 
değerlendirmeye 
alınarak, temizleme 
işlemlerinin 
ivedilikle gerçekleş 

' tirildiğini ifade ettfc
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Bursa İl Jandarma 
Komutanlığının 
yaptığı denetimde 
çalıntı olduğu belir
lenen 2 tabanca ve 
bir adet tüfek ele 
geçirildi.
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ve 
İnegöl İlçe 
Jandarma 
Komutanlığınca

köy Mahallesinde
ikamet eden S.K. ve üzerinde 2 adet 
E.Ö. isimli şahısların kuru sıkı tabanca,

1 adet namlusu 
kesilip kısaltılmış 
av tüfeği ve 75 
adet av 
tüfeği fişeği ele 
geçirildi. Jandarma 
tarafından yapılan 
araştırmada 
malzemelerin hır 
sizlik malı olduğu 
tespit edildi. Gözal 
tına alınan S.K. ve 
E.Ö. çıkarı Idıkları 
mahkemece 
tutuklandı.

2 tonluk huzur operasııonu!
Bursa il Jandarma 
Komutanlığının 
yaptığı huzur uygu 
lamasında 2 ton 
kaçak midye ele 
geçirdi.
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ve 
Gemlik İlçe Jan
darma Komutanlığı 
tarafından yapılan 
güven ve huzur 
uygulamasında 45

plakalı araç 
içerisinde yapılan 
aramada 2 ton kaçak 
midye ele geçirildi. 
Kaçak midye 
avcılığından şahsa 5 
bin 288 lira idari 
para cezası kesildi. 
Araç ise amaç dışı 
kullanımdan 2 bin 
lira trafik cezası 
yazılarak 15 gün 
trafikten men edildi.

Küçük çocuk 
ölümden döndü!
İnegöl ilçesinde evinde oynarken yerde 
bulduğu madeni 1 lirayı yutan 9 aylık bebek 
ölümden döndü.
Röntgen filminde bebeğin boğazındaki 1 
lirayı farkeden doktorlar operasyonla 
parayı çıkardı. Evine dönen Mustafa ise her 
şeyden habersiz oyunlarına devam etti 
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün İn
egöl'de yaşandı. Abir ve İbrahim Osman çif
tinin tek çocuğu olan 9 aylık Mustafa 
Osman, evde oyun oynadığı sırada yerde 
bulduğu 1 lirayı yuttu. Boğazına takılan 
madeni para yüzünden nefessiz kalan 
minik bebek önce İnegöl Devlet Hastane- 
si'ne ardından da Bursa Şevket yılmaz 
Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. 
Bozuk para röntgen filminde ortaya çıktı 
Yoğun bakıma alınan minik bebeğe önce 
film çekildi. 9 aylık Mustafa'nın boğazına 
takılan madeni para filmde ortaya çıkınca 
doktorlar tarafından operasyon yapıldı^ 
Boğazındaki 1 lira çıkarılan minik bebek 
daha sonra rahat nefes almaya başladı. 1 
gün hastanede müşahade altında tutulan 
küçük çocuk bugün taburcu edildi. 
Doktorların zamanında müdahalesiyle 
yeniden hayata dönen küçük çocuğu 
evinde yeniden oyuncaklarıyla oynamaya 
başlaması ev sakinlerini sevindirdi.

Hursa'da'CaıılıTorlıacı'ııakalandı
Bursa'da Narkotik 
ekipleri canlı bomba 
yeleğine benzeyen 
bir yelek içerisinde 
uyuşturucu satışı 
yapan bir kişi ve 
beraberindeki 7 
kişiyi gözaltına aldı,K 
Olay, geçtiğimiz 
gün merkez Nilüfer 
ilçesinde meydana 
geldi. Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube ekipleri canlı 
bomba yeleğine 
benzer bir halde 
yapılan yelek 
içerisindeki gizli 
bölmelere satışa 
hazır çıkılar 
halinde uyuşturucu 
madde satışı yap
maya hazırlanan 
şüpheliyi takibe aldı. 
Beraberinde 7 
kişinin de

bulunduğunu 
tespit eden ekipler 
operasyon için 
düğmeye bastı. 
Şüphelilerin ikamet
lerine yapılan şafak 
operasyonunda, 
Y.H., F.D., M.A.H., 
E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö.,

H.I.A. ve S.K.' yı 
gözaltına aldı.
Şüphelilerin 
ikametlerinde ve 
araçlarında yapılan 
aramalarda ise farklı 
zulalarda, 250 gram 
metamfetamin, 
190 gram esrar, 50

gram Kokain, 50 
tablet
ectasy hap, 35 gram 
sentetik kanna 
binoid, 1 adet 
ruhsatsız taban 
ca, 2 adet ruhsat 
sız tüfek ve bu 
tüfeklere ait 
kartuşlar, 2 adet 
hassas terazi, 
uyuşturucu mad
deleri paketlemek 
için kullanılan 
elektrikli ısıtma 
yapıştırma maki 
naşı, paketlenmiş 
uyuşturucu mad
deleri satış yapmak 
ve gizlemek için 
özel tasarlanmış 
yelek ve uyuştu 
rucu maddelerin 
paketlendiği 
şeffaf paketler ele 
geçirildi.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

BM Mı 
giMerelegecirilıli

Bursa KOM ekipleri bir araçta 360 adet 
gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi.
Bursa il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Bursa'ya 
kaçak ürün getirileceği yönünde ihbar aldı, 
ihbarı değerlendiren ekipler söz konusu 
aracı takibe aldı. Bursa'ya giriş yapan aracı 
durduran KOM ekipleri yaptıkları aramada 
360 tane gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi. 
Araçta bulunan Ç.Ş. emniyetteki 
işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 
gözlüklere el konuldu.

BYEGM

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

TOTO aboneoldunuzmu?
n'iiMiıiHmııuıııııııı» ABONE OLUN OKUYUN OkUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kulisler...
Gemlik için Başkan adayları belli o/- 

mavşn ogrtilercopuplukta.
Bugün AKP’de aday adaylığı için Cuma 

son gün.
Düne kadar AKP İlçe Başkanlığına 

dilekçeyle başvuran 7 aday adayı oldu.
Sırasıyla, Süleyman Çevik, Habibe Oral, 

Mehmet Kaptan, Orhan Semiz, Enver 
Şahin ve Berkay Bulut..
Bugün ise Belediye Başkanı Refik 

Yılmaz’a yakınlığıyla bilinen, Meclis 
üyesi, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı 
Fehmi Arslan başvuruda bulunacak. 
Aslan, saati 6.oo da İlçe Başkanlığına 
giderek dilekçesini Yaşar İslam’a vere
cek.

Dün akşam kulislerinde kulağımıza 
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Avcı’nın da aday adayı olacağı fısıldandı.
Avcı’yı saat 19.oo sıralarında aradım 

ama yanıt alamadım derken, bu satırları 
yazdığım sırada Ahmet Avcı aradı ve 
dosyasını İlçe başkanına verdiğini 
söyledi.

Böylece bugün yeni aday adayları ol
mazsa sayı 9’a yükseldi.

Fehmi Arslan ve Ahmet Avcı’nın aday 
adayı olması ne anlama geliyor?

Bu durum, Refik Yılmaz’ın aday gösteril 
memesine mi yorumlanabilir?

Yoksa bir taktik mi?
Bunları önümüzdeki günlerde görece 

ğiz.
Herkes başkanlık için yarışacak olan 

AKP’nin adayının kim olacağını merakla 
bekliyor.

Burada Ankara da destekçisi olan ada 
yın ipi göğüsleyeceğini söyleyebilirim. 
Hep böyle olmuştur.

Sonucu etkin güçler belirler.
Belki de bellidir.

İş Güvenliği Yasası kapsamında yapılan tarama memnunluk yarattı

Belediye Personeli sağlık 
taramasından geçti

Gemlik Belediye 
si’nde çalışan 
personel sağlık 
taramasından 
geçirildi.
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 
işçi, memur ve 
tam zamanlı 
sözleşmeli perso 
nellerinin “İş 
Sağlığı ve Güvenli 
ği Yasası” kapsa 
mında sağlık tara 
maları yaptırıldı. 
Mobil sağlık tarama 
aracında personele, 
solunum fonksiyon 
testi, odyometri 
(işitme), göz, 
akciğer grafiği ve 
kan testleri yapıldı. 
Ortaya çıkabilecek

sağlık problem
lerinin önceden be
lirlenmesinin yanı 
sıra, mevcut sağlık 
problemlerinin de 
ortaya koyulması 
mn amaçlandığı 
sağlık taraması

kapsamında, elde 
edilen veriler per
sonele ait sağlık 
takibi dosyalarına 
işlendi.
iş Güvenliği Yasası 
kapsamında yerine 
getirilen sağlık

taraması sonucu 
Belediye Personeli 
adeta Check-Up 
yaptırmış oldu. 
Belediye çalışanları 
yapılan taramadan 
memnun 
olduklarını söyledi.

llHiıııılimmatf

MHP ADAYINI NİÇİN AÇIKLAMIYOR 
MHP bugüne kadar belediye başkan 

adayını açıklamadı.
Ne bekleniyor?
Kulislerde kimlerin adı geçiyor derse 

niz, bana gelen bilgilere göre inşaat 
müteahidi Mustafa Yiğit konuşuluyor.

MHP’de birden çok aday adayı olaca 
ğını beklemiyorum.

Öyle olsaydı, başvuru süresi içinde (ki 
bu süre bitmiş) aday adaylarının adı 
duyulurdu.

MHP’nin sır gibi sakladığı bu aday kim?
MHP’de pek aday yarışı olmaz.
Layık görülen kişi belirlenir ve görev 

verilir.
Saadet Partisi de adayını açıklamayan 

partilerden.
ilçe başkanı Ahmet Vakkas Yıldız’ın 

açıklamasını yan satırlarda okuya
bilirsiniz.

Yarış bundan sonra hızlanacak.
Ancak, AKP ve MHP adayının kimliği bu 

yarışın galibinin kim olacağını az çok biz 
lere söyleyecek.

Yorumlar buna göre olacak.__________

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, 2019 yerel 
seçimlerini, aday 
kriterlerini, partinin 
hazırlıklarını ve 
seçim sürecini 
değerlendirdi.
Yıldız, vatandaşın 
neden Saadet Par- 
tisi’ni tercih etmesi 
gereKtlgıhîşû söZ 
lerle anlattı: 
“Türkiye olarak 
yeni bir seçim 
sürecine giriyoruz. 
Saadet Partisi 
şimdiye kadar her 
seçimde adından 
söz ettiren çalış 
malar gerçekleştir 
di ve gerçekleştir 
meye de devam 
edecek.

HİZMETİ REKLAM 
ETMENİZE 
GEREK YOK

Eğer milletimiz 
reklam hizmeti 
değil, gerçek 
hizmet istiyorsa 
mutlaka oyunu 
Saadet Partisi’ne 
vermelidir.
Bugün, AKP’li 
belediyeler şehrin 
kendisinden çok 
tabelalarında 
çalışıyor. Şehrin 
bütün billboard 
larında, panoların 
da hep belediyenin 
reklamları var. 
Hizmeti reklam

etmenize gerek 
yok, hissettirin 
yeter.” 
Yıldız değerlendir 
melerinde şunları 
söyledi: 
“Saadet Partisi’nin 
Belediye Başkan 
adaylarının hiçbir 
ihalede, yolsuz 
lukta, haksızlıkta 
adı geçmemiştir ve 
geçmeyecektir.
Başkan adaylarımı 
zı belirlerken 
ince eleyip sık 
dokuyoruz.

HALKIMIZ 
OYLARINI BİZE 
VERMEMİŞTİ

Gemlik içinde, ’ 
halkın teveccühü 
nü kazanmış bir 
adayımız tabii 
ki olacak ve zamanı 
geldiğinde adayı 
mızı açıklaya 
cağız. 24 Hazi
ranca gönüller 
Saadet’e açıl 
mıştı ama 
oylarını verme 
mişti; fakat şimdi 
gönüllerde olanı 
sandığa yansıtma 
hususunda 
halkımıza büyük 
bir fırsat daha 
geçmiş oldu. 
Dileğimiz, milleti 
mizin bu fırsatı 
göz ardı etme 
mesi gönüllerinde 
olanı sandığa 
yansıtmalarıdır. ”

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK SPOR VİTES YÜKSELTTİ
Gemlik’imizin fut

bolunda yükseliş 
devam ediyor. 
Takımlar bazında 
aldığımız sonuçlar 
genelde sevindirici. 
Gemlik basketbol 
evindeki ilk maçını 
seyircinin müthiş 
desteğiyle 
kazanmayı başardı. 
Atletlerimiz 
Balıkesir’den sonra 
Kocaeli’den de 
yüzümüzü güldüren 
sonuçlar aldılar.

Futbolda üç gali
biyet bir yenilgi 
aldık.

Vefa spor deplas
manda Gürsu Yeni 
Doğanspor’u farklı 
bir skorla geçti. 
Gemlikspor İlçe 
Stadında oynadığı 
Özlüce engelini farklı 
skorla kazanmasını 
bildi.

Çotanakspor 
Çalıspor engelini 
rahat geçti.

Tek kötü sonucu 
evinde Orhangazi 
Gençlerbirliği spora 
yenilen Umurspor 
aldı.

Vefaspor deplas
manda oynadığı 
Gürsu Yeni Doğan 
sporu farklı bir 
skorla geçti 6-1. 
Ligde oynadığı beş 
maçtan da galibiyet 
alan Vefaspor 
kayıpsız yoluna 
devam ediyor.

Geçen sene kıl payı 
kaçırdıkları süper 
amatöre çıkma 
fırsatını büyük bir ih
timalle bu sene 
yaşayacaklar.

Kadro olarak bu 
başarılı yakalayacak 
güçteler.

Ligin tepesinde 
olmaları bunun en 
büyük kanıtı.

Lige kötü başlangıç 
yapan Çotanakspor 
ise sonradan topar 
lanmayı başardı.

İlerleyen haftalarda 
daha da iyi Çotanak 
spor izleyebiliriz. 
Ligdeki ikinci gali
biyetlerini Çalıspor’u 
6-1 yenerek aldılar. 
Çotanakspor’un en 
büyük problemi 
gördüğü kırmızı kart
lar. Kırmızı kart

görmek takıma 
ihanet etmektir. 
Takımı sahada eksik 
bırakmaktadır.

Bu da haksız reka
bet oluşturmaktadır.

Lütfen daha dik 
katli olalım. Kırmızı 
kart görmeyelim.

Bahadır ve Ömer 
hocalarım Çotanak 
spor camiasında çok 
sevilen kişilerdir.

Bu ikili başarısızlığı 
asla kabul etmezler. 
Sporcularını çok iyi 
motive ederler. 
Kararlı ve cesur
durlar. İnanıyorum 
Çotanakspor’u ligde 
iyi yerlere getirecek
lerdir.

Umursporumuz bu 
sene hayli iddialı bir 
kadroya sahip güçlü 
Orhangazi 
Gençlerbirliği spora 
mağlup olmaktan 
kurtulamadı. 
Umurbey’de oy
nanan maç Gençler 
birliğinin kontrolü 
altında geçti.

Güç olarak iyi 
kadroya sahip 
Orhangazi Gençler

Birliğispor maçı da 
kazanmasını bildi.

Pazar günü ilçe 
stadında Gemlik- 
spor’u seyretmek 
büyük bir keyif verdi. 
En büyük sebebi 
tribünlerimizde otu
rarak ve hiçbir en
gelle karşılaşmadan 
maç seyretmek 
harikaydı.

Bu yüzden Vefa 
spor ve Çotanak 
sporda da maçlarını 
Umurbey’de oyna
mak zorunda kalıyor. 
Suni sahada maç 
seyretmek gözleri 
çok etkiliyor.

Sahayı direk 
göremiyorsunuz. 
Kafeste maç seyret
mek gibi bir şey.

Her iki sahaya 
hitap edecek ortak 
tribün bu sorunu or
tadan kaldıracaktır. 
Geçişler arada 
bırakılacak bir 
yoldan sağlanabilir. 
Üstü örtersiniz 
gazino ve kafeterya 

. yapabilirsiniz.:
Tribün altlarına 

yapılacak soyunma 
odaları kulüplerin 
hizmetine veilebilir.

Gemlik spor Özlüce 
spor arasında oy
nanan müsabakanın 
ilk yarısı bizi strese 
soktu. Zira rakip 
bizle adeta başabaş 
mücadele etti.

Sonlara doğru da 
bayağı önemli 
fırsattan 

yararlanamadılar. 
Stres çocuklarımızın 
olumlu futbol 
oynamasına engel 
oluyordu. Bir an 
evvel sonuca gitme 
isteği vardı, özlüce 
spor ilk yarı bize 
bayağı direndi. İlk 
yarı golsüz kapandı.

Ama ikinci yarı sa
hada bambaşka bir 
Gemlikspor vardı. 
Maç başlamasıyla 
birlikte rakip kaleye 
yüklendik. Kaleci 
topu elinden kaçırdı, 
gol oldu. Birinci 
golden sonra rakibin 
direnci kırılınca da 
goller ard arda gel 
meye başladı. Maç 
bitiminde tabela 
skoru 5-0 gösteri 
yordu. Seyredenler 
mutluydu.

Bu maçta benim 
için önemli olan 5 
adet alt yapılardan 
gelen sporcularımın 
takımına katkı koya
cak şekilde 
oynamasıydı.

İşte biz bunları 
çocuklarımıza 
güvenerek yaparsak 
faydasını biz görü 
rüz. Bir bakarsınız 
takımın yarısından 
fazlası Gemlikli 
çocuklardan 
oluşuyor.

Tekme yermiş, ikili 
mücadeleleri kaybe 
dermiş, yere düşer 
miş. Bunlar gereksiz 
mazeretlerdir.
Çocuğu oynatmadan 

hiçbir şeye peşin 
karar veremezsin. 
On dakika, yarım 
saat, 20 dakika 
başlangıçta şans 
verip görebilirsin.

Futbol takımında 
profesyonel ya da 
amatör başarı için 
futbolcu mutluluğu 
çok önemlidir.

Futbolcusunu 
mutlu edemeyen 
idareciler topluluğu 
takımına katkı koya
maz.

Gemlikspor idareci
leri bu sene bunu 
çok iyi yapıyor. 
Başarıda en büyük 
faktör budur. Gerisi 
teknik kadroya ve 
futbolculara 
kalmıştır.

İdare etmek çok 
önemli bir 
kavramdır.

Sporcunu mutlu 
ederken başkalarını 
da kırmayacaksın. 
Gemlik sporumuza 
muhalefet 
yaratmayacaksın. 
Herkes Gemlik sporu 
kucaklayacak.

Egoist hareket et
meyeceksin.

Dürüst oyun 
kuralları içersinde 
davranacaksın.

En önemlisi ETİK 
olacaksın.

Kulübe en büyük 
zararı dedikodu yap
mak verir. Sonuçta 
söylenenler bir 
şekilde birilerine 
ulaşıyor.

Meteoroloji'den pes peşe uyarılar!
Marmara, Kuzey 
Ege, Doğu Akdeniz, 
İç Anadolu'nun 
güneyi, Batı Karade 
niz, Orta Karadeniz 
kıyılan, Doğu Ka
radeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu, Güney 
doğu Anadolu'nun 
doğusu ile Antalya, 
Ankara, Eskişehir, 
Bingöl, Muş ve 
Şırnak'ta yağış 
bekleniyor.
Hava sıcaklığı 
yağışla birlikte 2 ila 
4 derece azalarak 
mevsim normal
lerinin altında 
seyredecek.
Yapılan son değer 
lendirmelere göre,

ülke genelinin 
parçalı ve çok bu
lutlu, Marmara, 
Kuzey Ege, Doğu 
Akdeniz, İç Anado 
lu'nun güneyi, Batı 
Karadeniz, Orta 
Karadeniz kıyılan, 
Doğu Karadeniz,

Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu, 
Güneydoğu Anado 
lu'nun doğusu ile 
Antalya, Ankara, 
Eskişehir, Bingöl, 
Muş ve Şırnak 
çevrelerinin yağışlı 
geçeceği tahmin

ediliyor. leri ile Antalya'nın
Genellikle yağmur, kuzeydoğusundaki 
Batı Akdeniz yüksek kesimlerde
kıyılarında sağanak, yoğun kar şeklinde 
İç Anadolu'nun
kuzeydoğusu, Doğu 
Karadeniz'in iç ke 
simleri ve Doğu 
Anadolu'nun iç ve 
yüksek kesim
lerinde karla karışık 
yağmur ve yer yer 
kar şeklinde görüle
cek yağışların İstan
bul, Balıkesir'in 
kuzey kıyıları, 
Antalya'nın doğu 
kesimleri, Batman, 
Mardin ve Siirt 
çevrelerinde kuvvet 
li yağmur ve sağa 
nak, Erzurum, Kars, 
Ağrı ve Bitlis çevre

olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 
DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
yağışla birlikte 2 ila 
4 derece azalarak 
mevsim normal
lerinin altında 
seyre decek. 
Rüzgar, genel 
likle kuzey ve 
kuzeydoğudan 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette esecek.

Ayrıca zirai faaliyet
lerin ve seracılığın 
sürdüğü İzmir ve 
Aydın ilinin iç 
kesimlerinde hafif 
zirai don, Manisa, 
Denizli, İsparta ve 
Burdur illerinde ise 
orta kuvvette zirai 
don bekleniyor.

BURSA'DA
YAĞIŞ VAR

Bursa'da hava 
yağışlı. Yağışın 
özellikle öğle saat
leri itibariyle et 
kişini göstermesi 
bekleniyor. Hava 
sıcaklığı ise 8 ila 11 
derece arasında 
seyredecek.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Bursa tfan Japonya'ya 51 Mu ton tavuk ihracatı
Dünya çapında 
yıllık 600 bin ton 
tavuk ithal eden 
Japonya, önümüz 
deki yıl Türkiye'den 
50 bin ton tavuk 
alacak
Bursa'dan dünyanın 
bir çok ülkesine 
tavuk ihraç eden 
Hastavuk firması 
Japonya'ya olan 
ihracat hacmini yıl 
sonu itibariyle 8 kat 
artırıyor. 2019 başı 
itibariyle 
Japonya'ya olan 
tavuk ihracatını 6 
bin tondan 50 bin 
tona çıkarmayı 
hedeflediklerini be
lirten Hastavuk A.Ş. 
Genel Müdürü

Şahin Aydemir, 
doğal ve vejetaryen 
ürünlerle tavuk 
üretmedeki kalite 
farkını yurt dışı 
pazarlarda avantaja 
çevirdiklerini 
söyledi. Dünyada 
100 yaşın üzerin 

deki insan sayısının 
en fazla olduğu 
ülkenin Japonya 
olduğunu, bunun 
sebebinin ise pro
tein olarak bol 
tavuk ve balık tüket
tiklerini belirten Ay
demir, "Japonlar 

yılda kişi başı 55 
kilo tavuk tükettik
leri için ürettikleri 
tavuklar kendilerine 
yetmiyor.
Dünyadaki en 
büyük tavuk ithalat 
çılarından biri 
Japonya. Japon 
standartları çok 
üstün. Dünyada 
araştırmalar yapı 
yorlar. Ülkemizde 
Japonya'ya ihracat 
yapan tek firmayız. 
Japonlar aldıkları 
ürünün kalitesini, 
laboratuvar ve 
teknik analizlerini 
mukayese ediyor. 
Bizim ürünlerimizde 
6'ncı tat denilen in- 
osin asit oranı

Brezilya, Amerika 
ve Tayland'dan 
alınan tavuklardan 
yaklaşık 5 kat daha 
fazla çıkmış. Inosin 
asidin beyin, sinir 
hücrelerinin ye
nilenmesinde ek
stra bir katkı 
unsuru olduğunu 
ifade ediyorlar. 
Önümüzdeki ay biz
imle bu test sonuç 
larım paylaşacaklar. 
Japonlar ürün kalite 
sinde seçiciler. 
Budu kemiğinden 
ayıran bir makineye 
sahibiz. Bu 
Türkiye'de sadece 
bizde var. Bu 
sayede budu kemi 
ğinden ayırıyoruz.

2,5 kiloluk paketleri 
eksi 40 derece 
şoktandır diktan 
sonra eksi 18 dere
celik özel ambala
jlarla Japonya'ya 
gemi yoluyla 
ulaştırıyoruz. 
Hücre yenileme ve 
afrodizyak özelliği 
fazla olan ürünün 
tercih sebepleri 
kalite, lezzeti 
ve ekstra inosin 
asit taşıması. 
Bu 3 özellik onlar 
için anlam ifade 
ediyor" dedi 
Japoya'ya bu yıl 6 
bin ton yaklaşık 12 
milyon dolarlık 
tavuk ihraç ettikleri 
belirtildi

Uludağ Itenaza hüründü!
Türkiye'nin kış 
sporları merkezi 
Uludağ'da sabah 
erken saatlerde kar 
yağışı başladı. Saat 
11.00 sıralarında, 
kara kalınlığı 7 san
timetre olarak 
ölçüldü.

Hava sıcaklığının 
sıfırın altında 1 dere 
ce olarak ölçüldüğü 
Uludağ'da, görüş 
mesafesi de yer 
yer 50 metreye 
kadar düştü. Kar 
yağışının haftaso- 
nuna kadar devam

etmesi 
bekleniyor. 
Bu arada Uludağ 
yolu da karla 
kaplandi, ekipler 
olası kapanma 
durumlarına 
karşı gereken 
hazırlıkları yaptı.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu!
Milli Piyangonun 
yılbaşı özel 
çekilişinde büyük 
ikramiye 70 milyon 
lira oldu. Tam bilet 
70, yarım bilet 35, 
çeyrek bilet 17,5 li
radan satılacak. 
Milli Piyangonun 
yılbaşı özel 
çekilişinde büyük 
ikramiye 70 milyon 
lira olarak belir
lendi. Çekiliş kapsa 
mında verilecek top 
lam ikramiye tutarı 
ise 390 milyon 910 
bin lira olacak.
31 Aralık 2018'de 
yapılacak yılbaşı

özel çekilişinde 70 
milyon liralık büyük 
ikramiyenin yanı 
sıra 1 adet 7 milyon 
lira, 10 adet 1 mil 
yon lira, 30 adet de 
100 bin liralık 
ikramiye verilecek. 
Yılbaşı çekilişinde 
en büyüğü 70 mi
lyon lira, en küçüğü 
ise 70 lira olmak 

üzere toplam 2 mi
lyon 950 bin 905 
adet ikramiye 
dağıtılacak.
Milli Piyango yılbaşı 
özel çekilişi kapsa 
mında ödenecek 
toplam ikramiye 
tutarı ise 390 mil 
yon 910 bin lira ola
cak. Tam bilet 70, 
yarım bilet 35, 

çeyrek bilet de 17,5 
liradan satılacak. 
Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri, 29 Kasım 
Perşembe günün
den itibaren piya 
saya sürülecek. 
Vatandaşlara daha 
yaygın hizmet ver
ilmesi ve kağıt 
kullanımında tasar
ruf sağlanması 
amacıyla 29 Tem
muz 2018 çekili 
şinden geçerli 
olmak üzere Milli 
Piyango biletlerinin 
sayısal oyun bayi
lerinden de satışına 
başlandı. Bu kap

samda vatandaşlar 
yılbaşı özel çekili 
şinde, seyyar ve 
sabit bayilerden ge
leneksel olarak 
basılı Milli Piyango 
biletlerini alabile
cekleri gibi, yurt 
çapında sayıları 5 
bini bulan sayısal 
oyun bayilerindeki 
oyun makinelerin 
den de temin ede
bilecek.
Milli Piyango İdare 
si verilerine göre, 
bu yıl 70 milyon lira 
olarak belirlenen 
büyük ikramiye son 
10 yılda büyük artış 

gösterdi. Büyük 
ikramiye 2007 ve 
2008 yıllarında 25 
milyon lira olmuştu. 
Bu rakam 2009'da 
30 milyon lira, 
2010'da 35 milyon 
lira, 2011'de 40 
milyon lira, 2012'de 
45 milyon lira, 
2013 ve 2014'te 
50 milyon lira, 
2015'te 55 mil 
yon lira olarak 
belirlenmişti. Büyük 
ikramiye olarak 
2016'da 60 milyon 
lira, geçen yıl 
ise 61 milyon lira 
verilmişti.

ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone

BYEGM . uygulamasında
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flnustos ayı issizlik rakamları açıklandı!
TÜİK işsizlik 
rakamlarını açıklan 
dı. İşsizlik ağustos 
ta yüzde 11,1 se
viyesine yükseldi. 
Türkiye'de işsizlik 
oranı, ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre 0,5 puan 
artarak yüzde 
11,1oldu. Söz 
konusu dönemde 
işsiz sayısı 266 bin 
kişilik artışla 3 mi
lyon 670 bin kişi 
olarak kayıtlara

geçti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ağustos ayına 
ilişkin iş gücü ista
tistiklerini açıkladı. 
Buna göre, Türkiye 
genelinde 15 ve 
daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı, ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre 266 bin 
kişi artarak 3 milyon 
670 bin kişiye çıktı. 
Aynı dönemde

ağustosta bir 
önceki aya göre ise

işsizlik oranı 0,5 yüzde 11,1 oldu,
puan yükselerek İşsizlik oranı

0,3 puan arttı. Tarım 
dışı işsizlik oranı 
ise 0,4 puanlık 
artışla yüzde 13,2 
olarak tahmin 
edildi.
Söz konusu ayda 
15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik 
oranı 0,2 puan ar
tarak yüzde 20,8 
oldu. İşsizlik oranı, 
15-64 yaş grubunda 
ise 0,6 puan yükse 
lerek yüzde 11,4 
olarak gerçekleşti.

1.5 milyar lira değerinde çöp toprağa nömiiliiyor
Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası 
(TSKB) Ekonomik 
Araştırmalar tara 
fından hazırlanan, 
"TSKB Bakış" isimli 
rapor serisi "Atıkta 
Değer Var" başlıklı 
raporla devam 
ediyor.
TSKB Ekonomik 
Araştırmalar Yö
netici Yardımcısı Di
lara Ay Erişen 
tarafından hazırla 
nan "Atıkta Değer 
Var" başlıklı rapor, 
Türkiye'de sadece 
yerleşim birim
lerinde bir yılda geri 
dönüştürülmeyen 
atık tutarının 1.5 
milyar TL’nin 
üzerinde olmasına 
dikkati çekiyor. 
Ulusal ve 
uluslararası alanda 
geri dönüşümün 
çevresel ve sosyal 

kazanımlarının yanı 
sıra ekonomik 
boyutlarının da her 
geçen gün önem 
kazandığına işaret 
eden raporda, bu 
konudaki mevcut 
resim ortaya konu
lurken, kamu, özel 
sektör ve bireyler 
bazında yapılabile 
çekler anlatılıyor. 
Bilim insanlarının, 
plastik tüketiminde 
herhangi bir 
değişiklik olmaması 
halinde 2050 yılı 
itibanyla okyanus
larda balıktan daha 
fazla plastik olacağı 
öngörüsünde 
bulunduğuna işaret 
edilen raporda, poli
tika yapıcıları, 
ulusal ve uluslara 
rası kuruluşlarla, 
özel sektör ve birey
lerin bu konuda ak
siyon alması

gerektiği kaydedildi. 
Dünya nüfusunun 
yüzde 16’sını 
oluşturan gelişmiş 
ülkelerin, toplam 
çöp miktarının 
yüzde 34’ünü üretti 
ği ifade edilen ra
porda, Dünya Ban 
kası’nın yüzyılın 
ortası itibanyla 
Avrupa ve Kuzey 
Amerikalıların 
günümüzden yüzde 
25 fazla atık ürete 
ceği tahminine de 
yer verildi. 
Aynı zaman dili
minde Doğu Asya’

daki atık üretiminde 
yüzde 50, Güney 
Asya’da yüzde 100, 
Sahraaltı Afrika’da 
ise yüzde 200 artış 
öngörülüyor. 
Raporda, yüzyılın 
ortalarında yıllık 
toplam küresel 
atığın 3,4 milyar 
tona yaklaşmasının 
beklendiği ifade 
edildi 
Günümüz 
Türkiye’sinde ise 
endüstriyel atıklar 
hariç sadece 
yerleşim birim
lerinde yılda

yaklaşık 6 milyon 
ton geri dönüştü 
rülebilir atık oluş 
tuğuna işaret edilen 
raporda, bunun 
yaklaşık 5 milyon 
tonunun geri 
dönüştürülmeyerek 
çöp sahalarına 
gömüldüğü belir
tildi. Bu miktarın 
ekonomik değerinin 
1,5 milyar liranın 
üzerinde olduğuna 
işaret edilen ra
porda şu bilgilere 
yer veriliyor: 
”2015 itibanyla 
dünya genelinde 
yaklaşık 6,3 milyar 
ton plastik atığın 
yalnızca yüzde 9’u 
geri dönüştürü 
lürken, yüzde 12’si 
yakılarak, yüzde 
79’u çöp depolama 
sahalarında veya 
doğada biriktirilerek 
bertaraf edilmiş du

rumda. Tüm 
Değerlendirilebilir 
Atık Malzemeler 
Sanayicileri Derne 
ği'nin (TÜDAM) 
Ağustos 2016’da 
yayınladığı, 'Geri 
Dönüşüm Sektörü 
Teşvik Raporu'na 
göre Türkiye’de 
yalnızca yerleşim 
birimlerinde yılda 
yaklaşık 6 milyon 
ton geri dönüştü 
rülebilir atık 
oluşuyor. Ekonomik 
değeri 1,5 milyar TL 
olan yaklaşık 
5 milyon ton çöp ise 
toprağa gömülüyor. 
Öte yandan, 
Türkiye’de geri 
dönüştürülebilir 
atıkların toplanması 
ve gömülmesi için 
kamu kaynakların 
dan ek olarak yılda 
750 milyon lira 
aktarılıyor.

bebeklIteleMLAI " resmI daireler
İtfaiye 
Poll» İmdat

110 
105

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA

121
186

Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

156 
513 10 55 
51315 79 
513 12 05

UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. 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. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

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

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

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

ULAŞIM 51315 07
PamukkaK 
DENİZ UÇAâl 
Pagasua Akmls Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
SOzar Turizm Kanberogiu-Eaadat 
Anıtur 
Kamil Koç

•iz oo 2»

613 20 77

• *12 0*1 «3

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

L 513 18 46
513 71 66HASTAM ELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hant.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.OcaOı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 05 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96

Körfez Taksi 
Çınar Takel 
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 
51345 21-111 

Yalnız 185

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
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 •13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6221 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
Istiklar Cad: Bora Sok. No:5/A GEMLİK , 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Hiı slrniıi
VENÜS SİNEMASI

ÇAKALLARLA 
DANS 5 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

MÜSLÜM BABA 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.30 
RAFADAN

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com
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2019 PROSMOSYON SEZONUNU BAŞLATTIK
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B

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No: 5/A GEMLİK 

Tel: O 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medyadan çağrıda bulundu.

CHP Gemlik
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 

* Sertaslan, sosyal 
medyada Gemlik 

. halkına çağrıda bu-

lundu. CHP Gemlik
Bele diye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Gemlik 
halkına ve Gemlik’in 
yararına olan

tavsiyeleri bekledik
lerini söyledi.
Gemlik’te yaşayan 
her vatandaşın fikir
lerinin kendileri için 
önemli olduğunu da

vurgulayan Sert 
aslan, yönetimde 
ortak akıl ve çabaya 
önem verdiklerini 
belirtti.
Haberi sayfa Tde

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Seçim İttifakı...
2019 yılı Mart ayında yapılacak olan Yerel 

Seçimlerde, genel de bütün partiler, Belediye 
Başkan adayının seçilecek bir kişi olmasını is
tiyor.

Bunun için partili olmasına bakmıyorlar. 
Halkın itibar ettiği seçilecek kişiyi arıyorlar. 
Ankara’da ve pek çok il, ilçelerde bunun 

örneklerini görüyoruz. Devamı sayfa 4’de

Mumcu;MPartiııerel 
secimlertleittitaltııaDmaıracair

İYİ Parti’nin yeni İlçe Başkanı Birol Mumcu, ilk 
basın toplantısını yerel gazetecilerle yaptı. Mumcu 
yaptığı açıklamada, partisinin Belediye Başkan 
adayının Aralık ayında açıklanacağını belirterek, 
“herhangi bir parti çatısında ittifak görüşmesi 
yapmamız söz konusu değildir." dedi. Syf2’de

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

HANVET e OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

AK PA

«mı
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

GÜLERYÜZLÜ 
BAŞKANLA 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMET'İN'hiAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZETALİBİM..

İz

YAĞUKZEYTİNİŞLEMEKAPASİTESİ || KavlakDOĞANIN HÂZİNESİ l

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜKWWW.kaVİak

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 0224 E

Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medyadan çağrıda bulundu..

StnasMn 'Tavsiyelerinin Mim nız” çağrısı
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, Gemlik 
halkına ve Gem- 
lik’in yararına olan 
tavsiyeleri bekledik
lerini söyledi.
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, sosyal 
medyada Gemlik 
halkına takdire 
şayan bir çağrıda 
bulundu.
Proje ekiplerinin 
Gemlik’in yeni 
vizyonu için çalış 
malarını tamamla
mak üzere olduğu 
nu belirten Sert 
aslan, “Adaylığımız 
ve Allah İzin verirse

başkanlığımız 
döneminde de halkı 
ön plana koyarak, 
halkımızın fikirleri 
doğrultusunda 
çalışmalarımızı 
gerçekleştireceğiz. ” 
dedi.

ORTAK AKILLA 
ÇALIŞACAĞIZ 
Proje ekiplerinde 
birbirinden değerli 
teknik kişilerin 
olduğunu ve 
onların Gemlik’in 
teknik yönüyle ilgili 
projeleri hazırlan 
dığını belirten Sert 
aslan, Gemlik’te 
yaşayan her vatan 
daşın fikirlerinin 
kendilerini için 
değerli olduğunu ~

ifade ederken, 
yönetimde ortak 
akıl ve çabaya 
önem verdiklerini 
vurguladı.

Gemlik’te yaşayan 
her vatandaşın fikir
lerinin kendileri için 
önemli olduğunu da 
vurgulayan CHP

Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, “Sevgili 
arkadaşlar; Yerel 
siyasette 20 yıllık 
deneyim, İl Genel 
Meclisi’nde geçen 5 
yıl, Belediye Meclis 
Gruplarına 8 yıl 
başkanlık, hem kent 
sorunlan konusun 
da bilgi hem de 
çözümleri konusun 
da elbette ciddi bir 
birikim yarattı. 
Gerek sosyal bele 
diyecilik gerekse 
teknik konularla 
alakalı bizimle bir
likte emek sarf 
eden arkadaştan 
mızın bilgi ve be
cerileri de katılınca

ortaya özlediğimiz 
Gemlik’i elbette 
yeniden yaşatacak 
projeler çıkacaktır. 
Ancak ortak aklı or
taya koymak ve siz- 
lerin deneyim ve 
görüşlerinizden 
yararlanmak çok 
daha iyi sonuçlar 
ortaya çıkartacaktır. 
Bu yüzden hem 
başkan adayı olarak 
bana hem de 
çalışma gruplan 
miza yol gösterecek 
tavsiyelerinizi 
beklediğimizi bil 
menizi isterim. 
Destek ve tavsiye 
teriniz için şimdi 
den teşekkürler” 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

Gazetecilerle biraraya gelen İyi Parti İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı, ilçe ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

iibİH M ııııi seçimlere ıiiiahiT
İYİ Parti’nin yeni 
İlçe Başkanı Birol 
Mumcu, ilk basın 
toplantısını yerel 
gazetecilerle yaptı. 
Geçtiğimiz 
cumartesi günü 
Manastır MY Gusto 
Cafe’de il yönetici
leri ve belediye 
başkan aday adayı 
Adnan Bıyıklı ile 
birlikte medya 
çalışanları ile sabah 
kahvaltısında birara 
ya gelen İyi Parti 
İlçe Başkanı yaptığı 
konuşmada, yerel 
seçimlerde diğer 
partilerle ittifak 
yapmayacaklarını 
belirterek, “Bizim 
adayımız geçen 
seçimde ikinci oldu. 
İttifak olacaksa 
bizim çatımızda 
olmalıdır” dedi, 
iyi Parti İlçe Başka 
nı Birol Mumcu 
yaptığı açıklamada, 
partisinin Belediye 
Başkan adayının 
Aralık ayında açıkla 
nacağını belirterek, 
“Partimizin adayı 

aralık ayında belli 
olacak. Gemlik için 
ise ayrı bir uygu
lama yapılabilir. 
Adnan Bey, Gemlik 
için aday olacağı 
ise kesindir.
Gemlik’i seviyorum, 
Bursa İl Başkan 
Vekili görevinden 
Gemlik sevdalısı 
olduğum için 
ayrıldım ve bu 
görevi kabul ettim. 
Ben Adnan Beyle 
Gemlik’in kaderinin 
değişeceğine 
inanıyorum. ” dedi.

“ittifak, İyi Parti 
çatısında olur”

İyi Parti ilçe Başka 
nı Mumcu konuşma 
sına şöyle sürdür 
dü: “Son yerel 
seçimlerle Adnan 
Bıyıklı, son yerel 
seçimlerde, iktidar 
partisi dışında en 
fazla oy oranına 
ulaşan isim Dr. 
Adnan Bıyıklı 
olmuştur. Bu ne
denle, bizlerin her

hangi bir parti çatı 
sında ittifak görüş 
mesi yapmamız söz 
konusu değildir.
Eğer, değerlen 
dirme yapılacaksa, 
ikinci olan isimle 
mi? yoksa üçüncü 
olarak seçimden 
çıkan teşkilatla mı 
seçime girilmeli? 
Bunu sizler değer 
lendirin. Bizler, 
yerel seçime kendi 
adayımız ve kendi 
meclis üyelerimiz le 
gireceğiz. Gemlik 
halkı Dr. Adnan 
Bıyıkh’ya güvenmiş 

ken, aksi bizler için 
düşünülemez. 
İnanıyoruz ki, 
Belediye Başkanh 
ğını alma şansımız 
olan ilçelerden en 
önde geleni Gem
lik’tir” dedi.

BIYIKLI “BELEDİYE 
MÜTEAHHİTLİĞE 
SOYUNDU”

Daha sonra söz 
alan İyi Parti 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan 
Bıyıklı, Gemlik’in iyi 
yönetilmediğini ve 

halkın fikirlerinin 
alınmadığını be
lirterek, ‘‘Gemlik’i 
burada yaşayan 108 
bin vatandaşımızla 
yöneteceğiz.
Bana Bursa’da otu
ruyor diye söylen 
iyor. Benim ikamet 
adresim halen 
Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
haftanın dört günü 
buradayım, 
önemli olan Gem
lik’te oturmak değil, 
Gemlik için bir 
şeyler yapmaktır. 
Gemlik’te 108.000 

nüfusun onay ver 
mediği hiçbir şeyi 
gerçekleştirmeyece 
ğiz. Herkesin fikir
lerini alacağız.
Gemlik ile alakalı 
pek çok soruna 
aşinayım.
Gemlik Belediyesi 
nin müteahhitliğe 
soyunmasına 
anlam veremi 
yorum örneğin. 
Vatandaşa uygun 
fiyatla konut 
kazandırmak ayrı, 
müteahhit mantığı 
ile çalışmak ayrı 
konudur. Gör 
düğüm kadarıyla 
da, baştan satış 
kararı almalarına 
rağmen, sonra %25 
peşinatla taksitle 
satacağını söyle 
mişler. Dar gelirli 
için yapıldıysa 
sosyal konutlar, or
taya çıkan şartlar 
asla dar gelirliye 
hitap etmiyor. Bu 
konu ile alakalı 
değerlendirme 
yapacağız” dedi.
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Bursa'ıla ılüğiin salonuna Hastın!
Bursa'da bir düğün 
salonunda kumar 
oynatıldığını 
öğrenen jandarma 
ekipleri düzenledik
leri operasyonda 42 
kişiyi gözaltına aldı. 
BursalI Jandarma 
Komutanlığı Yıldırım 
ilçe Komutanlığına 
gelen ihbar üzerine 
harekete geçen 
ekipler, düğün

salonunda kumar 
oynayan 42 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Jandarma 
ekipleri kumar 
oynanılan 
malzemelere el 
koyarken, salon 
sahibi Ç.Ç. ise 
kumar oynatma ve 
yer temin temin 
etme suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Wı lıti M m imIiIb M
Bursa'da kontrolünü 
kaybeden TIR sürü 
cüsü, önce metro
nun demirlerini 
ardından bir ambu- 
lan sı biçti. Feci 
kazada TIR sürücü 
sü yaralandı? 
Bursa'da İzmir yolu 
Ataevler metro ista
syonu mevkisinde 
yağış sebebiyle 
kayganlaşan yolda 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den TIR sürücüsü 
A.A., önce metro tel
lerine çarptı.
Çarpmanın ardından 
savrulan TIR, o sıra 
da yoldan geçen 
ambulansa da vu
rarak durabildi. 
Kazada TIR sürü 
cüsü yaralanırken 
olay yerine çok •_

sayıda ekip sevk 
edildi. İzmir yolu felç 
olurken, kaza ne
deniyle metro sefer
leri de aksadı.
İzmir yolu Ataevler 
metro istasyonu 
mevkiinde yağış se
bebiyle kayganlaşan 
yolda TIR sürücüsü 
direksiyon hakimi

yetini kaybetti. Bir 
anda kaymaya 
başlayan TIR önce 
metro tellerine 
çarptı. Çarpmanın 
ardından savrulan 
TIR, o sırada yoldan 
geçen ambulansa 
vurarak durabildi. 
Kazada TIR'ın ön 
kısmı dorsesinden

ayrılarak yola 
savruldu. TIR 
sürücüsü yarala 
nırken, olay yerine 
çok sayıda ekip 
sevk edildi. Kaza se 
bebiyle İzmir yol
unda trafik felç 
olurken, ulaşım 
durma noktasına 
geldi.

Cam silerten camdan düştü
İnegöl'de, 3'üncü 
kattaki evinin 
camını silerken 
dengesini 
kaybederek aşağı 
düşen Çimen K. 
(28), ağır yara 
landı.
Olay, akşam saat
lerinde Ertuğrulgazi 
Mahallesi Ayperi 
Sokak'ta bulunan 3 
katlı binanın 3'üncü 
katında meydana 
geldi. İddiaya göre 
Çimen K., 3'üncü 
katta bulunan 
evinde camlarını 
silmeye başladı. 
Camı silerken 
dengesini kaybeden 
Çimen K., yaklaşık 8 
metre yükseklikten , 
beton zemine

düşerek ağır 
yaralandı. Yere 
düşen kadını gören 
ailesi, hemen 
yardıma koştu.

Ailesi tarafından İn
egöl Devlet Hastane- 
si'ne kaldırılan 
Çimen K. tedaviye 
alındı. Çimen K.'nin

sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Olayla il
gili soruşturma 
başlatıldı.

Durup dururken 
bıçakla saldırılı

İnegöl'de meydana gelen olayda, bir kişi 
bacağından bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlen
emeyen kişiler, Hamidiye Mahallesi'nde 
yürüyen Haşan Ceylan'a saldırarak sağ 
bacağından yaraladı. Yaralanan ve 
bölgedeki bir lokantaya sığınan Ceylan, 
ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Üzerinden çıkan, 
polisi bile sok etti

Bursa'da Suriye uyruklu 2 kişi, kemer 
şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele 
takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 
vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine 
harekete geçen gasp ekipleri 2 şahsı 
kullandıkları özel yapım kemer görünümlü 
bıçakla birlikte yakaladı.
Olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi 
H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının 
evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafir
leri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları 
alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki 
bıçakla 3 kişiyi tehdit etti. Cep telefonlarını 
ve paraları alan 3 şahıs, daha sonra 
kaçarak evden uzaklaşırken ev sahibi H.S. 
olayla ilgili emniyete ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren . Asayiş Şube 
Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 
konuyla ilgili yaptıkları araştırmada 
gaspçıların B.E, H.H. ve F.M. isimli şahıslar 
olduğunu tespit etti. Şahısların yakalan 
ması için çalışmalara başlayan gasp ekip
leri, suçu işleyen B.E. ile H.H'yi yakaladı. 
Mağdurların şikayetlerinde bıçak 
kullanıldığını söylemesi sebebiyle gasp 
polisi şahısların üzerinde ve evlerinde suç 
esnasında kullanılan bıçağı aradı.
Şahıslar evde bıçak olmadığını ve iddia 
edildiği gibi bıçak kullanmadıklarını ileri 
sürerken polis ekipleri evde yaptıkları ara
mada özel yapım olduğu öğrenilen kemer 
görünümlü üzerinde metal perçinler olan 
kılıf içerisinde namlu kısmı 63 cm olan bir 
bıçak ele geçirdi
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■ jrsffigpa

Güne Bakış
- W Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com 
Seçim İttifakı...

Seçimlerde bir veya birden çok partilinin ortak 
bir aday üzerinde anlaşıp seçimlere gitmesi son 
yıllarda moda oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP ve MHP' 
nin “Cumhur İttifakı" ile muhalefet partilerinin, 
“Millet İttifakı” kuruldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel 
seçimlerde muhalefet partileri, AKP’nin elinde 
bulunan önemli belediyeleri yıkmak istiyor.

Bunların başında İstanbul, Ankara ve Bursa 
geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı 
açıklamalarda iddialı konuşarak, “İstanbul, Anka 
ra ve Bursa'yı kazanacağız” diyor.

İktidar partisi ise gözünü CHP’nin elinde bulun 
durduğu, İzmir, Avdın ve Eskişehir’e dikmiş du
rumda.

Yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanlığı seçim
lerindeki gibi, AKP ve MHP ittifak kurmak için 
adım attı.

Erdoğan ve Bahçeli Sarayda biraraya geldiler, 
iki partinin kurmayları ise yaptıkları toplantılar ile 
oldukça ilerleme kaydettiler.

Ancak, Danıştay’ın Andımızın okutulmasını 
kaldıran yönetmelik değişikliğini iptal edince, 
Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama da Danış 
taya sert çıkması sonucu iki parti arasında başla 
yan fikir ayrılığı, Kurtuluş Savaşının kazanılma 
sına “Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı, ne 
şeriat kalkardı” diyen, Atatürk için ağır sözler 
söyleyen meczubu, önce Cumhurbaşkanı, 
ardından da Diyanet İşleri Başkanı’nın ziyareti 
bardağı taşırdı.

Beklenen ittifak bitti görünüyor.
CHP ve İYİ Parti, Ankara’da Mansur Yavaş’a 

çağrı yaparak, “Gel bizim adayımız ol” çağrısı 
yapıyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener biraraya gelerek Mah 
sur yavaş için ittifakı konuşuyorlar.

Tüm bunlar yaşanırken ilçemizde yerel seçim
lere doğru adaylar ve aday adayları belirlenmesi 
sürüyor.

AKP’de Belediye başkanlığı için aday adaylığı 
süresi sona erdi.

Aday adaylığına Süleyman Çevik, Mehmet Kap
tan, Orhan Semiz, Enver Şahin, Habibe Oral, 
Berkay Bulut, Ahmet Avcı ve Fehmi Arslan 
başvuruda bulundu.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın da aday adayı 
olduğu biliniyor.

Ancak, Belediye başkanları doğal aday 
oldukları için, süreç içine sayılıyorlar.

Adayı belli olan tek parti CHP.
Mehmet Uğur Sertaslan’ın adaylığı Genel 

Merkezce kesinleştirildi.
Sertaslan çoktan çalışmaları başlattı.
İyi Parti’nin resmi olmayan adayı Adnan 

Bıyıklı...
MHP de sürpriz bir aday açıklaması bekleniyor. 
Ortalıkta çok isimler konuşuluyor.
Son olarak ise bir bayandan söz ediliyor.
Saadet Partisi adayı ise Hamza Aygün, Nazım 

Yiğit, Ahmet Vakkas Yıldız dan söz ediliyor...
Bu partiler arasında ittifaktan söz eden olmadı.
Cumartesi günü İyi Parti’nin basın ile yaptığı 

kahvaltılı toplantıda yeni İlçe Başkanının yaptığı 
açıklamada “İttifak olacaksa bizim adayımızın 
çatısı altında olmalı” sözüne bir anlam 
veremedim.

। Fabrikalara giden personel yıllar sonra isteklerine kavuşuyor

İskeleye durak yapılıyor
Uzun zamandır 
ilçemizdeki fab
rikalarda çalışan 
işçilerin işyerlerine 
giderken giderile
meyen durak 
ihtiyaçları sonunda 
yerine getiriliyor. 
Yaz aylarında 
sıcaklardan, kış 
mevsiminde 
ise yağmur ve 
karlı havalarda 
durak olmadığı 
için büyük 
sıkıntılar çeken 
fabrika 
personelinin 
istemleri yıllar 
sonra karşılanıyor. 
Belediye İskele- 
si’nin giriş 
bölümünde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

UEDAŞ tarafından PTT yanına nedeniyle trafik
yaptırılan durak, yaptırılan sıkışıklığa
servis araçları ve duraklarda arka neden oluyordu.
şehir için ling arkaya gelen Yeni yapılan
yapan Belediye belediye oto durak ile bu
Otobüslerinin de büsleri park sıkışıklığın
önemli bir durak yanına bırakılan hafiflemesi
yeri olacak. araçlar bekleniyor.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde 
Belediye başkanlık 
aday adaylarının 
başvuru süresi 
cuma günü 
uzatılmasına karşın 
son başvuruyu 
Belediye Meclis 
üyesi ve Kent 
Konseyi Başkan 
Yardımcısı Fehmi 
Arslan, cuma 
günü saat 16.oo da 
sevenleriyle 
birlikte AKP İlçe 
binasında başvuru 
dosyasını İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam’a verdi. 
İlçe Başkanı İslam, 
Fehmi Aslan’ı 
yakından tanıdığını, 
parti içinde ve

belediyede birçok 
yerde görev 
yaptığını belirterek, 
hayırlı olmasını 
diledi.
Fehmi Arslan da 
konuşmasında, 
Gemlik’e daha 
güzel şeyler 
yapmak için 
aday adayı 
olduğunu söyledi. 
Arslan, “Teşkila 
timiz ve belediye 
başkanımız bugüne 
kadar Gemlik’e 
büyük hizmetler 
yaptılar. Biz de 
teşkilatımızla bana 
görev verilerse 
yapılmayan işleri 
yaparak Gemlik’e 
hizmet etmek 
istiyorum.’’ dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?'
ABONE ÖtüN OKUYUN OKUTUN ’

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SERBEST KURSU
Edip ÖZER

BAĞCI’Yİ KAYBETTİK
Ahmet Bağcı ile 

yıllar önce, 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramında 
gerçekleştirdiğimiz 
konser öncesi 
tanışmıştık.

Cumhuriyet Kon
serimize sponsor 
olmuştu.

Cumhuriyet 
Bayramı konseri ile 
başlayan dostluk, 
bir uzun yıllar 
devam etti.
Zaman içerisinde 

birbirimizi daha iyi 
tanıdık.

Bir gün sordu 
ğumda, kısa yaşam 
öyküsünü anlatmış 
tı.

1942 Yılında 
Umurbey’de doğdu. 
Babası; Hafız 
Mustafa, Umur 
bey’e Rize’den göç 
etmiş.

Büyüme çağında, 
ailenin büyük acılar 

ve sıkıntılar 
çektiğini anlatırdı 

Beş kardeşinin 
doğduktan sonra, 
özellikle; ağabeyi 
Şerefin gençlik 
çağında mide 
kanamasından 
hayatını kaybetmiş 
olmasının acısını 
halen yaşadığını 
anlatırdı.

Bu nedenle, 
Annem bana çok 
özenir, beni bal, süt 
yumurta gibi 
besleyici gıdalarla 
büyüttü derdi.

On dört yaşında 
futbol en büyük 
tutkusudur.

1956 Yılında Gem- 
likspor Futbol 
takımının kadro
sunda yer alır, 
ayrıca Umur- 
spor’un Gençler 
takımında futbol
cudur.

Takım olarak

Orhangazi Gençlik 
takımı ile yapacak 
lan maç için 
hazırlıkları tamam 
lamışlar ancak maç 
günü, Orhangazi'ye 
gitmek için, yol 
parası için beş li
raya ihtiyacı vardır.

Babasına gider, 
Babası kahvede bir 
arkadaşı ile 
oturmaktadır. 
Babasının cebinde 
o an için beş lira 
yoktur. Yanında 
oturan arkadaşı 
Osman B. den ister. 
Osman B. derhal 
cüzdanından beş 
lira çıkartarak 
uzatır.
Ahmet Bağcı 

sonrasını şöyle 
anlattı.

-Parayı almadım. 
O an kendi 
kendime bir karar 
aldım. “Kendi 
paramı kendim 

kazanacaktım”. 
Orhangazi ye git
mekten vazgeçtim. 
Eve giderken hep 
aynı cümleyi tekrar 
ettim. Anneme git
tim ve Anneme
-“Anne kendi 

paramı, kendim 
kazanacağım” 
dedim. 2-3 yıl sonra 
da üç yüz otuz iki 
liraya devren 
aldığım bakkaliye 
nin sermayesini 
kırk bin liraya 
çıkarttım. O yıllar 
Celal Bayar evleri 
yapılıyordu.

Ferdi Çam- Necati 
Çam, Mühendis 
Sami Hınçal, kalkın 
mama destek oldu
lar. İşçinin ekmek, 
peynir, helva ve 
benzeri tüm ihtiyaç 
larını ben karşılıyor 
dum. Para kazan
maya başlamıştım.

-18 yaşımda iken 
evlendim.

Askerde iken; 
Şubat 1960 da 
kızım Melek doğdu. 
Sonra iki kızım ve 
bir oğlum oldu. 
Oğluma Ağabeyi 
min adını koydum. 
ÂsKerıTğım Dittikten 
sonra, eşimle bir

likte yetiştirdiğimiz 
meyve ve sebzeleri 
İstanbul’a götürüp 
satıyor ve aynı gün 
dönüyordum.

Uzun süre ses 
sanatçısı Seyyal 
Tanel’e her hafta 
meyve götürdüm. 
Sonraki yıllarda 
Türk Sanat 
Müziğine bende 
tutku haline geldi.

.- Param olunca 
mülk almaya 
başladım.

Eşimle gece 
gündüz çalıştık. 
Kendi evimizi 
yaptık, zeytin 
ağaçlarını diktik, 
yetiştirdik.

-Siyaset e 1973 
Yılından sonra Sü
leyman Demirel’in 
yanında başladım. 
On yıl Bursa İl 
Genel Meclisi 
üyeliği ve başkanı 
Meclis başkanı 
olarak görev 
yaptım.

Kendisi ile dostlu 
ğumuzun çok 
önemli bir yanını 
ortak tutkumuz 
olan musiki 
oluşturdu.
GemıTk körfez 

Gezeğinin kurucu

başkamdir.
Hüzzam ve Hicaz 

makamları en çok 
sevdiği 
makamlardı.

Şarkı söylemekten 
çok hoşlanırdı. 
“Beyaz Gül”en çok 
istek alan şarkısıy 
dı.

Uzun yıllar 
cemiyet hayatının 
neşeli dürüst ve 
aktif bir üyesi 
olarak sürdürdüğü 
yaşamı bir Anadolu 
insanın hasletleri 
ile doludur. Sabah 
erken saatte eşi 
Muhterem Hanım 
telefonda;
” Bağcı’yı kaybet
tik” diyordu.

Aynı gün 
Umurbey’de düzen
lendi cenaze 
töreni.

Ahmet Bağcı çok 
sevdiği Umurbey'in 
sokaklarından son 
kez geçip ebedi 
istirahatgahına 
giderken, gönül 
muhabbetlerinin 
anılarıyla dolu yüz 
lerce insan, hüzün 
içinde kendisine 
eşlik etti onu omuz 
farda uğurladı.

Nur içinde yatsın

Ekonomide Fırsatlar, Hibeler ve Teşvikler konulu seminer ilgi gördü

CTSim eğitim seminerleri sürdürülüyor
GTSO'da Ekono
mide Fırsatlar, Hi
beler ve Teşvikler 
Eğitimimiz Başarı 
İle Tamamlandı 
GTSO Akademi 
kapsamında düzen
lenen Ekonomide 
Fırsatlar, Hibeler ve 
Teşvikler Eğitimi 
sona erdi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda 
geçtiğimiz Cuma 
günü Konferans 
Salonu’nda eğitmen 
Sinem Toplan'ın 
sunumu iie yapılan 
seminere eğitime 
çeşitli sektörlerden 
odamız üyeleri 
katıldı.
Temel olarak;
Ekonomi içerisinde

yaşanan süreçleri, 
finansman fırsatla 
rı, devlet destekleri 
konusunda kapsam 
lı bilgiler Verdi. 
Eğitmen Sinem 
Toplan, katılımcılara 
fayda sağlamak 
amacı ile 
düzenlediğimiz

eğitimde; 
Ekonomide neler 
oluyor ?
* Enflasyon ile mü
cadelede firmalar 

■ Yeni Ekonomi 
Modeli 
■ Önümüzdeki 
Dönemde Firmaları 
neler bekliyor ?

■ Piyasa Riskleri 
Nelerdir ?
. Firmalar Nasıl Ko
runacak ?
. Sermayedarın 
hayali ?
Destek ve 
Teşvikler ? 
• Uluslararası
Finansman

■ Hibe ve Teşvik 
Fırsatları
■ Ipard, Kosgeb, 
TKDK, Kalkınma 
Ajansları, Avrupa 
Birliği
■ Dış Ticaret ile 
fırsat yaratmak
. Banka, Leasing, 
Faktoringlerden

faydalanabilmek 
■ Faizsiz sistem gibi 
konular işlendi. 
Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir; 
"Üyelerimizin 
kişisel ve iş 
hayatlarına katkılar 
sağlamak için 
GTSO Akademi 
kapsamında eğitim 
ler düzenliyoruz. 
Bu eğitimlerimizi 
üyelerimiz talebiyle 
gerçekleşmekte ve 
hayata geçirilmek
tedir. Bundan sonra 
da eğitimlerimiz hız 
kesmeden devam 
edecek" dedi. 
Seminere değişik 
firmalardan 20 kişi 
katıldı.

KRŞGDC fl€KL€AA€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR 

güler ^v-jxskbmis. İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 17 
ilçedeki 18 özel 
eğitim okulundan 
120 öğrenci ve 
öğretmeni 
bovvling şenliğinde 
buluşturuyor. 
Dijital çağın 
çocuklar üzerin 
deki olumsuz etki
leri her geçen 
gözler önüne 
serilirken, Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi ve 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol 
çerçevesinde 
okul çağındaki 
çocuklar sporla 
buluşturuluyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü 
Koordinatörlüğü'nd

e istisnasız her 
çocuğun oyun, 
fiziki faaliyet ve 
sporla tanıştırılması 
hedeflenen okul 
sporlarının en 
anlamlı ayağı 
21 Kasım Çar 
şamba günü 
gerçekleştirilecek. 
Nilüfer Carrefour 
Bovvling Salonu'nda 
yapılacak 
Özel Çocuklar

Bowling Şen 
liği'ne 17 ilçedeki 
18 özel eğitim 
kurumundan 120 
özel öğrenci ve 
öğretmenleri 
katılacak.
Çocukların yarıştı 
olmasından ziyade 
onların sporla dolu 
bir gün geçirmeleri, 
birbirleriyle 
iletişim kurmalan 
hedefleniyor.

BursalI l$ insanları Diinya'nın en önemli havacıhK merkezinde
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) üyeleri, 
NASA'nın bütün 
insanlı uzay uçuş 
larında kullandığı 
Kennedy Uzay Üssü 
ile havacılık ve uzay 
konularında uzman 
olan Embry Riddle 
Aeronautical Üni 
versitesi'ni 
ziyaret etti'.
BTSO'nun Uzay 
Havacılık ve Savun 
ma (UHS) Ur-Ge'si 
ile Küresel Fuar 
Acentesi Projesi 
çerçevesinde Bur 
sah firmalar Ameri 
ka'da bir dizi faaliye 
te imza attı. Atlanta

şehrinde düzenle
nen FABTECH 
Makine ve Metal 
İşleme Fuarı'nda 
yeni iş bağlantıları 
kurma fırsatı 
yakalayan BTSO 
üyeleri, Kennedy 
Uzay Üssü ve 
Embry Riddle Aero
nautical Üniver- - 
sitesi gibi uzay ve 

havacılık konuların 
da önemli kuram
lara da ziyaretlerde 
bulundu. BTSO 
Uzay Hava cıhk ve 
Savunma Ur-Ge'si 
üyeleri ABD te 
maşları dahilinde 
1926 yılında Orlan- 
do'da kurulan 
Embry Riddle Aşro- 
nautical Üniversite

si'nde inceleme 
lerde bulundu. 
Üniversitenin 
Hükümet ve Halkla 
İlişkiler Direktörü 
Dylan Fisher 
tarafından karşıla 
nan BTSO heyetine 
eğitim kampusunda 
yer alan roket, siber 
güvenlik, pilot eği 
timleri ve astronomi 
gibi bölümlerde 
yürütülen çalışma 
lar hakkında detaylı 
bilgiler verildi. 
Faaliyetleri ne uçuş 
okulu olarak başla 
yan ve uzay görev
leri, insansız/ oto 
nom hava araçları 
ve uzay fiziği gibi 

önemli çalışmalara 
imza atılan Embıy 
Riddle Aeronautical 
Üniversitesi bün 
yesinde 100 kadar, 
küçük uçağın yanı 
sıra iş jetleri ile de 
eğitim ve hava 
trafik kontrol uçuş 
lan da gerçekleş 
tiriliyor.
Miami'de ise Ticaret 
ve Sanayi'Odası 
yetkilileri ile 
görüşen BTSO 
üyelerine Başkan 
Yardımcısı James 
Kohnstamm, 
yatırım imkânları ve 
teşvikler hakkında 
bilgilendirme yaptı. 
Miami'nin özellikle 

havacılık endüstri 
sinde önemli bir alt 
yapıya sahip 
olduğunu söyleyen 
Kohnstamm, 
"Havacılık sek
töründe faaliyet 
gösteren 500'e 
yakın firma bu
lunuyor. 27 bin 
kişinin istihdam 
edildiği sektör özel
likle bakım, onarım, 
tadilat ve uçuş 
eğitimleri gibi konu
larda lider. Aynca 
havacılık konu 
larında yetenek 
geliştirme program 
larına da oldukça 
önem veriyoruz" 
diye konuştu.

Gooale hackerların kurbanı oldu!
Bitcoin dolandın 
alarmın yeni hedefi 
Google oldu.
Şirketin Twitter'daki 
G Süite hesabını ele 
geçiren dolandın 
cılar, "1 Bitcoin 
verin, 2 Bitcoin'lik 
geri ödeme alın" 
mesajını paylaştı. 
Google'ın resmi 
Tvvitter hesabı 
hackerların kurbanı 
oldu. Google'ın 
işletmelere yönelik 
servislerinin

dağıttığını ve bu 
Bitcoinlerle G Süite 
üzerinden alınan 
hizmetlerin 
ödemelerinin 
yapılabileceği 
ifadesi paylaşıldı.

GERİ ÖDEME 
VAADİNDE 
BULUNDULAR

Siber 
dolandırıcıların 
paylaştığı tvveette 
kullanıcıların Bit

coin 
gönderebileceği bir 
adrese de verildi. 
Adres doğrulama 
işlemi için 0,1 Bit
coin ödeme talep 
eden dolandırıcılar, 
paylaştıkları 
mesajda 1 Bitcoin 
veya üzerinde gön
derenlere G Suite'te 
kullanabilecekleri 
yüzde 200 oranında 
geri ödeme 
yapacaktan 
vaadinde bulundu.

ŞOFÖR 

Mm
•' '''«■■MM

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

' Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 

_ iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE olun okuyun okutun '
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Sanayi üretiminde düşüş yasandı
Türkiye'de sanayi 
üretimi eylülde 
aylık ve yıllık bazda 
yüzde 2,7'şer 
oranda düştü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2018 
yılı eylül ayı Sanayi 
Üretim Endeksi 
verisini açıkladı. 
Sanayi üretimi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,7 azaldı.
Sanayinin alt sek
törleri (2015=100

referans yıllı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı eylül 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 5 
artarken, imalat 
sanayi sektörü en
deksi yüzde 3,2 ve 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
yüzde 1,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ 
BİR ÖNCEKİ AYA

GÖRE YÜZDE 
2,7 AZALDI

Sanayinin alt sek
törleri (2015=100

referans yıllı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı eylül 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,3, imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 2,8 
ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 
2,5 azaldı.

ftraç sahiplerine külü haber! Servis fiyatları pahalandı
Kışın kendini his
settirmesiyle bir
likte, olumsuz hava 
koşullarında sorun
suz yol almak 
isteyen araç sahip
leri servislerin 
yolunu tuttu. Fakat, 
bu yıl otomobiller
ine kış bakımı yaptır 
mayı planlayanları 
geçmiş yıllara 
kıyasla daha yük
sek fiyatlar bekliyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, yedek 
parça ekipman 
fiyatları Ekim 
2018'de geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 71, tamir ve 
bakım ücretleri de 
yüzde 42 oranında 
arttı.
Tamir ve bakımdaki 
işçilik ücretleri ise 
aynı dönemde 
yüzde 12,4 oranında 

yükselmiş du- 
rumda.Kara kışın 
yurtta hissedilme
siyle birlikte, araç 
sahipleri otomobil 
servislerinin yolunu 
tuttu. Otomobilini 
kış şartlarına hazır 
hale getirmek 
isteyen sürücüler, 
araçlarına kış 
bakımı yaptırarak 
olumsuz hava 
şartlarında sorun
suz ilerlemek is
tiyor. Peki ama son 
bir yıl içinde hemen 
hemen her kalemin 
fiyatının arttığı oto
motiv sektöründe 
bakım ücretleri ne 
durumda, gelin bir
likte bakalım. 
Habertürk'te yer 
alan habere göre, 
TÜİK verilerine 
göre, yedek parça 
ekipman ücreti 
2018'in ilk 10 ayında

ortalama 2 bin 778 
TL olarak ölçüldü. 
Bu dönemde, tamir 
ve bakım ücreti bin 
952 TL olarak 
açıklanırken, yılın 
ilk 10 ayında tamir 
ve bakım işçilik 
ücretinin de bin 239 
lira olduğu bildirildi. 
İŞÇİLİKTE ARTIŞ 
DAHA AZ 
Aynı kalemlerin 
2017 fiyatlarına 
bakıldığında, yedek 
parça ekipman 
ücretinin geçen 
yılın Ocak-Ekim 
dönemine göre

2018'de yüzde 44, 
tamir ve bakım 
ücretinin yüzde 21, 
tamir ve bakım 
işçilik ücretinin ise 
yüzde 8 oranında 
fiyatını artırdığı 
görülüyor.
Otomobil bakım 
ücretlerinin geldiği 
nokta, 2016 
yılındaki fiyatlar 
incelendiğinde daha 
net anlaşılıyor.
Buna göre, 2018'in 
ilk 10 aylık döne
minde yedek parça 
ekipman ücreti 2016 
yılının aynı dönem

ine göre yüzde 72 
oranında 
pahalanırken, tamir 
ve bakım ücreti de 
aynı dönemde 
yüzde 38 oranında 
fiyat artışı yaşadı. 
Tamir ve bakım 
işçilik ücretleri ise 
söz konusu iki yıllık 
dönemde yüzde 
17,3 oranında yük
seldi.
EKİPMAN 
ÜCRETLERİ 2 
YILDA YÜZDE 
114,7 ARTTI 
Söz konusu rakam
lara sadece Ekim 
ayı düzeyinde 
bakıldığında tablo 
daha dramatik bir 
hale geliyor. TÜÎK'in 
açıkladığı verilere 
göre, 2018'in Ekim 
ayında yedek parça 
ekipman ücreti 350 
TL olarak 
ölçülürken, bu 

dönemde tamir ve 
bakım ücretinin 
fiyatı da 236,4 TL 
oldu. Tamir ve 
bakım işçilik ücret
leri de TUİK 
rakamlarına göre 
Ekim 2018'de 132,7 
TL'yi buldu.
Aynı hizmetler için 
2017'nin Ekim 
ayında istenen 
ücretler 
incelendiğinde, 
yedek parça ekip
man fiyatlarındaki 1 
yıllık değişimin 
yüzde 71, iki yıllık 
değişimin ise yüzde 
115'i bulduğu 
görülüyor. Aynı 
şekilde, tamir ve 
bakım ücretinin 
fiyatının 2017 Ekim 
ayından Ekim 
2018'e yüzde 42, iki 
yıllık dönemde ise 
yüzde 65 arttığı 
gözlemleniyor.
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Trafik ekipleri Dronelerin de desteği ile huzuru ve güvenliği bozan araçları sergilediler. 

İllglİlfl 
İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve sükununu bozan motorsiklet ve araçlara aman 
vermiyor. Vatandaşların can ve güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullananlarla ilgili 
olarak ele geçirilen materyaller sergilendi. Araçlarına ek egsoz takarak projesine uygun olmayan 
ve çevreyi rahatsız eden egsozların söküldüğünü söyleyen ilgililer, herkesin kurallara uymasını 
ve araçlarına tescil projesi dışında eklentiler yapmamaları için uyardı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

1

Güne Bakış

Doğalgaz yakacak...
Bu yıl kış erken geleceğe benziyor.
Bir haftadır süren yağışlar evlerimizde sobaların 

yakılmasına neden oldu.
Soba derken biraz nostalji yapmış oldum galiba. 

Çünkü, artık konutların büyük çoğunluğunda 
doğal gazla ısıtılan kombi veya merkezi sistem 
kaloriferler çalışıyor.

Doğalgaza yapılan zamlar geri çekilmediği için 
faturalar cepleri yakacak. Devamı 4'de

MHP de aday adaylığı 
süresi 15 AralıfcTa 

sona eriyor
31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçim
lerle ilgili olarak siyasi partilerde süreç devam 
ediyor. MHP de belediye başkanlığı için aday 
adaylığı başvurularının devam ettiğini söyleyen 
İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, “Par
timizde aday adaylığı süreci 15 Aralık gününe 
kadar devam edecek. Bu arada aday adaylığı için 
başvuranlar oldu. Son güne kadar başvuruları 
bekleyip değerlendirme sonra yapılacak” dedi.

64

GÜNLÜK 300 TON [KAVLAKI DOĞANIN HÂZİNESİ h

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

HANVET e OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com
H hanvetclinicgemlik hanvetveterinerclinic

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

GÜLERYÜZLÜ 
BHŞKRNLA 

GEMLİK GÜLECEK 
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

ssss-tkYÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

U www.kavlak.com .tr
MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK _ __________

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
V“514 02 02

http://www.gemlikkor
mailto:quler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
http://www.kavlak.com
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İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
vatandaşların huzur 
ve sükununu 
bozan motorsiklet 
ve araçlara 
aman vermiyor. 
Dün, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde, 
trafik ekiplerince, 

tescilsiz, abartılı 
egsozlu motor 
bisikletler ve usul
süz kullanılan 
vatandaşların can 
ve güvenliğini 
tehlikeye sokacak 
şekilde araç 
kullananlarla ilgili 
olarak ele geçirilen 

materyaller 
sergilendi.
Onlarca motorsiklet 
ve değişik 
materyaller Trafik 
Büro Amirliğince 
basına gösterilerek, 
bu tür araçları 
kullananların 
araçlarının trafikten 

men edileceği 
belirtildi.
Araçlarına ek egsoz 
takarak projesine 
uygun olmayan ve 
çevreyi rahatsız 
eden egsozların 
söküldüğünü 
söyleyen ilgililer, 
herkesin kurallara 

uymasını ve 
araçlarına tescil 
projesi dışında 
eklentiler 
yapmamaları 
için uyardı.
Bu araçları Drone 
ler ile de tespit 
edildiğine dikkat 
çeken Trafik Büro

Amirliği yetkilileri, 
halkın güven ve 
huzurunu bozacak 
her türlü araç ile 
ilgili yasal işlem 
lerin yapılacağını 
ve bunları engelle
meye devam 
edeceklerini 
belirttiler.

Topladığı Mavi Kapaklarla engelli kişilere yardım elini uzatan Emekli Öğretmen Emine Aydın dur durak bilmiyor.

Engelliler için 200. tekerlekli
sandalyeyi teslim etti
Engellilerin 
hayırsever Emine 
Ablası, emekli 
öğretmen Emine 
Aydın 200. teker
lekli sandalyeyi 
ihtiyaç sahiplerine 
teslim etti.
Kapı kapı dolaşarak 
pet şişelerin mavi 
kapaklarını topla
yarak satın alan ve 
karşılığında elde 
edilen paralarla en
gelli vatandaşların 
kullanması için 
tekerlekli sandalye 
alan Emine Aydın, 
son olarak topladığı 
500 kilo ağırlığın 
daki mavi kapakları 
teslim ederek 
yerine tekerlekli 

sandalye aldı. 
Emine öğretmen, 
200. tekerlekli san
dalyeyi de teslim 
ederek 2018 yılında 
bu rakama 
ulaşmaya hedefle 
diğini bunu bir 
buçuk ay önce 
gerçekleştirmiş ol
maktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Emine Aydın, 
mavi kapak 
toplanmasında ken
disine destek olan
lara teşekkür 
ederek, “Gelecek 
yılda bu hizmeti 
sürdüreceğim.. 
Herkesin bu 
kampanyaya 
destek vermesini 

bekliyorum. 
Evlerimizde çöpe 
attığınız pek 
şişelerin mavi 
kapaklarını lütfen 
bana ulaştırın. CİUS 
AVM girişinde beni 
kime sorarsanız 
size gösterecek
lerdir. 5 veya 10 
litrelik boş su 
pet şişelerine 
dolduracağınız ka
paklar bir insanın 
yaşamını 
kurtaracaktır.
Onun yaşantısına 
renk katacaktır. 
Sesleri çıkmayan 
yüzlerce engelli 
aileye büyük 
iyilik yapmış 
olacaksınız” dedi.

HEDEF 300 
TEKERLEKLİ 
SANDALYE

Bugüne kadar 2 
motorlu sandalye 
200 de tekerlekli 
sandalyeyi mavi 
kapak toplayarak 
engellilere 
ulaştırdığını 
söyleyen iyilik 
meleği Emine 
öğretmen, gelecek 
yıl sandalye sayı 
sini 300’e çıkarmayı 
amaçladığını 
söyledi. 
Öte yandan, 
geçtiğimiz 
günlerde yaşamını 
kaybeden 
Umurbey’in

tekerlekli 
sandalyesini 
Emine Aydın’a 
vereceği 
öğrenildi.

tanınmış 
işadamlarından 
Ahmet Bağcı’nın 
eşinin de kocasının 
Çok az kullandığı

Falebogk sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da meydana 
gelen kazada 
facianın eşiğinden 
dönüldü.
Kaza saat 11.30 
sıralarında Orhan 
gazi-Yalova kara 
yolunun Süpürgelik 
mevkiinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye 
göre, Merve Uyanık 
soy (23) idaresin
deki 34 KT 5912 
plakalı otomobil, 
Yalova istikametin 
den Bursa istikame
tine doğru seyir 
halindeyken henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple kontrolden 
çıktı. Orta refüje 
dalan otomobil 
refüjdeki ağaçları 
parçalayıp karşı

şeride geçti.
İçerisinde iki kadının 
bulunduğu otomobil 
karşı şeride geçt. 
Karşı yönden gelen 
TIR ani bir manevra 
ile otomobile çarp
maktan kurtuldu.
Merve Uyanıksoy 

idaresindeki otomo
bil karşı şeritte bir 
başka TIR'a çarp
maktan ise son 
anda kurtuldu. 
Kazada otomo 
bilde yolcu 
olarak bulunan 
Elif Ankut (25)

Beton zemine 
çakıldı

kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatırken, 
iki kadın kazanın 
şokunu uzun süre 
üzerlerinden 
atamadı. Polis 
ekipleri kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İnegöl'de bir okulun inşaatında çalışan usta 
düşerek yaralandı.
Olay Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde mey
dana geldi. 75. Yıl İlkokulu'nun inşaatında 
çalışan İsa Kurban, iskelede dengesi 
kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten 
beton zemine düştü. Ustanın yardımına 
mesai arkadaşları yetişti. Haber verilmesi 
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 
yaralı inşaat ustasını Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. İsa Kurban'ın durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Orhaımâ TOM tonıilannffiı bastın!
Orhangazi'de bir 
evde 608 gram 
esrar, tabanca ve 
mermi ele geçiri 
lirken, bir kişi 
gözaltına alındı. 
Asayiş ekipleri 
uyuşturucu ticareti 
yaptığı öğrenilen 
şahsı takibe aldı. 
Ekipler 20 
yaşındaki C.A. 
isimli şahsın TOKİ 
konutlarındaki 
evine baskın yaptı. 
Yapılan aramada 
608 gram esrar, 
ruhsatsız taban 
ca ve mermiler ele 
geçirildi. C.A. 
gözaltına alındı.

Hurdaya dönen aracım hırakıp kaçlı
Bursa-Ankara yolu 
üzeri Hikmet Şahin 
Köprülü Kavşak 
üzerinde peş peşe 
meydana gelen 3 
aracın karıştığı 
kazada bir kişi hafif 
şekilde yaralandı. 
Kazaya yol açan 
sürücü hurdaya 
dönen aracı kaza 
yerinde bırakarak 
kayıplara karıştı. 
Alınan bilgilere göre 
Ankara'dan Bursa 
istikametine seyir 
halinde olan 
sürücüsü belirlene
meyen 16 PJ 860 
plakalı özel otomobil 
kontrolden çıkararak

Hakkında ticaretinden işlem adliyeye sevk
uyuşturucu imal ve yapılan C.A. edildi.

karşı şeride geçti. 
Yol kenarındaki 
kaldırıma çarparak 
durabildi. 16 FL 602 
plakalı özel otomo
bilin sürücüsü Aydın 
Yılmaz, önünde 

meydana gelen 
kazadaki sürücüye 
yardım etmek için 
durdu. Bu sırada 
Bursa'dan Ankara 
istikametine seyir 
halinde olan sürücü

1 günde 2 kişiye 
silahla saldırdı

Alihan Lale yöneti
mindeki 16AJ977 
plakalı özel otomobil 
kazaya karışan 
araçlara çarptı, iki 
aracın hurdaya 
döndüğü kazada 16 
PJ 860 plakalı aracın 
sürücüsü kaza 
yerinden ayrılıp 
kayıplara karıştı. 
Kazada hafif şekilde 
yaralan sürücü Ali
han Lale'ye kaza 
yerine gelen ambu
lans da müdahale 
edildi. Hurdaya 
dönen araçlar kaza 
yerine gelen çekici 
yardımıyla kaza 
yerinden kaldırıldı.

İnegöl ilçesinde önceki sabah Yusuf 
Candar'ı (56) evinde tabancayla vurarak 
yaralayıp, akşam da oğlu Yavuz Candar'ı 
(34) çalıştığı iş yerinde öldürdüğü 
iddiasıyla gözaltına alınan Kahraman A. 
(25) ve Murat G. (32), emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Ilçeninin Yeniceköy Mahallesi'nde önceki 
gün 2 kişi, kapıyı kırarak girdikleri evde 
Yusuf Candar'ı tek kurşunla yaraladı. Ağır 
yaralanan Yusuf Candar, hastaneye 
kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı gün akşam 
saatlerinde ise bu kez, Yusuf Candar'ın 
oğlu Yavuz Candar silahlı saldırıya uğradı. 
Işyerindeki saldırıda Candar da ağır 
yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yavuz Can
dar, doktorların tüm müdahalesine karşın 
kurtarılamadı.
Olayın ardından güvenlik güçleri, rahat 
tavırlarıyla güvenlik kameralarına yansıyan 
şüphelilerin Kahraman A. ve Murat G. 
olduğunu tespit etti, iki şüpheli gece saat
lerinde polis tarafından gözaltına alındı, 
özel bir hastanede sağlık kontrolünden 
geçirilen şüphelilerden Kahraman A. basın 
mensuplarının 'Neden öldürdün?' 
sorusuna 'Zevkten' cevabını verdi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kahra
man A. ve Murat G., bugün adliyeye sevk 
edildi. Polis, şüphelilerin emniyetten 
çıkarılışı ve adliyeye getirilişi sırasında 
görüntü alınmasına izin vermedi._________
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Güne Bakış
Hayriye Köyü Muhtarı Ali Avcı, “Köyümüze ilk defa oy hesabı ve 

kaygısı olmadan bir hizmet yapıldı” dedi.

Gemlik Belediyesi nin «aptırdığı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Doğalgaz yakacak...
Geçtiğimiz yaz aylarında doğalgaz faturaları 

ısıtma için kullanılmadığından, 2 ayda bir gelme
sine karşın ceplerimize pek zararı olmadı.

Geçtiğimiz yıl 12. ayda bizim kombi yanmaya 
başladığında 573 metreküp doğalgaz tüketmişiz.

Bunun karşılında 610 lira 58 kuruş ücret 
tahakkuk etmiş. Yüzde 18 KDV ile aralık ayı 
doğalgaz masrafımız 721 Hra civarında olmuş.

Yani 1 metreküp doğalgazın fiyatı KDV siz 1 Hra 
65 kuruş civarlarında imiş.

Şubat ayı faturamız cebimize kalmış Şubat 2018 
ayı faturamız ise 498 liraya düşmüş.

Mart ayında 450 Hra ödemişiz.
Bir fatura ise 499 Hra gelmiş.
Bunlar kış ayları soğuk geçen dönemlerde öde

nen paralar...
Yani en soğuk ayda sabaha kadar yakılan kom

biye gelen fatura 700 lirayı geçmiş.
Bu yıl doğalgaza yapılan zam kadar elektriklere 

de yapıldı.
Örneğin, konutumuzda ayda ortalama 115 Hra 

civarında elektrik tüketirken, son gelen fatura 
ların tutan 180 liradan az gelmiyor.

Bu yıl 2-3 gündür doğal gazı kullanmaya başla 
dik.

Şimdiden doğalgazın kaç Hra geleceğini 
düşünmeye başladık.

Yatmaya giderken, evin küçük oğlu Özgür; 
“Baba doğalgazı kıs" diyerek beni uyarıyor.

Doların 7 liralardan 5 liralara düşmesine karşın, 
doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirimin yapıl 
maması bu yıl ceplerimizi yakacak.

Yakında sobaların satışları artarsa şaşmayın.
Pazar günü, odun depolarının bulunduğu bölg

eye gittim.
Doğalgaz gelmesinden sonra odun ve kömür 

satıcılarının sayısı oldukça azaldı.
Odun depolarının yerlerine yeni binalar 

yapılıyor. Odun depoları konutların arasına 
sıkışmış kalmış.

Şömine için birkaç çuval meşe odunu aldım. 
Odunun tonu 700 Hra civarında.

Doğalgazı bırakıp oduna mı dönsek ne?
Eskiden odun depoları bölgesinde hurdacılar 

da vardı.
0 bölgeye eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Güler Hükümet Konağı, Adliye binası ve Belediye 
yaptıracaktı. Ancak, görevden uzaklaştırılınca bu 
yerlerin projesi değiştirildi ve buraya Bölge Parkı 
yapıldı. -Barbaros Hayrettin Paşa’nın heykeli 
kondu parka. Denizden 3 kilometre uzaktan Bar
baros denizi arıyor!-

Belediyenin nereye yapılacağını bilen yok. Adli 
ye Sarayı iki yer değiştirdikten sonra Gemlik'e 
kuş bakışı ilçe girişinde bir tepeyle inşa ediliyor.

Hükümet Konağının da yeri belli değil.
Boşaltılan Devlet Hastanesi’nin bulunduğu yere 
yapılması Kaymakamlıkça istendiğini duyuyoruz.

Yanında (Polikliniklerin olduğu yere) Emniyet 
Müdürlüğü binası olması isteniyormuş.

Sizin anlayacağınız Hükümet kentin bir ucunda, 
Adliye bir başka ucunda...

Belediyenin yeri ise betti değil.
Kendi hizmet binasının nerede olduğunu plan- 

layamayan, ama tepelere milletin parasıyla konut 
lar yapan bir belediyemiz var.

Kendi başını sokacak yer bulamıyor.
Bu kış anlaşılan çokkk üşüyeceğiz çoook. 
cepıerrmızü du söglikrar ybKac&K...

Hayriye Köy Meydanı ve Satış Yeri açıldı
Gemlik Belediyesi 
tarafından Yalo 
va’nın Armutlu ilçe
sine bağlı Hayriye 
köyünde yeniden 
düzenlemesi tamam 
lanan Köy Meydanı 
ile Yöresel Ürün 
Satış Yeri törenle 
hizmete girdi. 
Törene Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Armutlu 
Kaymakamı Ab- 
dulselam Öztürk, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı, Kadir Erol ve 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli’nin yanı sıra 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki, belediye mec 
lis üyeleri ile köy 
halkı katıldı.
Törenin açılışında 
konuşan Muhtar Ali 

Avcı, “Köyümüze 
ilk defa oy hesabı 
ve kaygısı olmadan 
bir hizmet yapıldı" 
dedi.

HUKMiMitsufıMıtıi
II

Gemlikspor, 
1. Amatör küme 
4. grup 6. hafta 
maçında Yenişehir 
stadında oynadığı 
İnegöl Yenice 
maçından 2 
İnegöl sahasının 
cezalı olması ne
deniyle Yenicespor 
karşılaşması Yeni 
şehir stadında 
oynandı.
Pazar günü yapılan 
karşılaşmaya 
Gemlikspor hızlı 
başladı.
Karşılaşmanın ilk 
yarısından 
1- 0 galip ayrıldı. 
İlk yarıda karşılıklı 
ataklarla Gemlik
spor, Yenice 
defansına zor anlar 
yaşattı. İlk yarının 
45. dakikasında 
Yıldıray’ın attığı ara 
pası iyi değerlen 
diren Nihat kale-

Muhtar Ali Avcı, 
"Dere ıslah çalışma 
sini da kısa sürede 
tamamlayarak, 
Yöresel Ürün Satış 
Yerini ve yenilenen 
meydanımızı köyü 
müzde yaşayan 
insanımızın hizme
tine sundukları için 
Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz ve 
ekibine teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
yaptığı konuşmada, 
halka hizmet eder 
ken sınır gözetme 
diklerini söyledi.
Yılmaz, 

T

ciyle karşı karşıya 
kaldığı topu ağlarla 
buluşturdu ve Gem
likspor maçın ikinci 
yarısına üstün 
giren taraf oldu. 
İkinci yarıda ise, 
Gemlikspor maça 
üstünlüğünü 
koyarak ve 
kazanma hırsını 
ön planda tutarak 
başladı. 65. 
dakikada İnegöl 
Yenice’nin

“Ulaşabildiğimiz 
her noktaya, gücü 
müz nispetinde 
hizmet etmeye gay 
ret ediyoruz. Hizmet 
noktasında oy kay 
gısı gütmüyoruz. 
İnsanı yaşat ki, dev 
let yaşasın" an layı 
şıyla hareket ediyo 
ruz. Gemlik Beledi 
yesinin ilçe sınırlan 
nın yanı sıra ilçe 
sınırları dışında da 
birçok bölgeye hiz 
met götürüyoruz. “ 
dedi.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş da, Hayri 
ye Köyü Yöresel 
Ürün Satış Yeri ve

10 kişi kalması 
sonucu maçta 
ağırlığını daha da 
hissettirirken 
yine son 
dakikalarda Nihat 
sahneye çıktı. 
Uğur’un attığı 
ara pası değerlen 
diren Nihat 
kaleciyi ikinci 
kez avladı ye maçın 
skorunu 90. 
dakikada 2-0" 
getirdi.

yeni köy meydanı 
mn, köy halkına 
hayırlı olmasını dile 
yerek emeği geçen
lere teşekkür etti. 
Armutlu Kayma 
kamı Abdulselam 
Öztürk de, Gemlik 
Belediyesinin 
insanı odak alan 
hizmetlerin devam 
edeceğine yürekten 
inandığını belirte 
rek, Yöresel Ürün 
Satış Yeri ve köy 
meydanının, Hayri 
ye Köyü sakinlerine 
hayırlı olmasını 
diledi. Daha sonra 
kerdele kesilerek, 
açılış yapıldı.

1. Amatör küme 
4. grupta ilk 
6 hafta geride 
kalırken, Gemlik
spor en yakın 
rakibi olan 
Tütünspor’un da 
puan kaybetmesi 
sonucu 13 puanla 
liderlik koltuğuna 
oturdu.
Gemlikspor haftaya 
deplasmanda

> Çekirgespor’la 
karşılaşacak

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli tasarımcı ödüllere doymuyor
Türkiye'nin önde 
gelen markaların 
dan biri olan 
Karaca'nın tasa 
nmcısı Ahmet 
Toplu, yaptığı 
tasarımlarla hem 
mutfaklara şıklık 
kazandırıyor hem 
de aldığı ödüllerle 
adından söz 
ettiriyor.
Ulusal ve uluslara 
rast tasarım ödül 
lerine sahip olan 
Toplu, son olarak 
geçtiğimiz hafta 
Design Turkey 
2018'de, "Kendo 
çatal, kaşık, bıçak 
takımıyla en iyi 
tasarım ödülüne 
layık görüldü. 
Ödül töreninin 

ardından gazeteci
lerin sorularını 
yanıtlayan Ahmet 
Toplu "KENDO" 
tasarımının 
hikayesini ise şu 
şekilde anlattı: 
"Kendo, kelime 
anlamıyla ken(^ıj) 
kılıç /do(it) yol 
yani kılıcın yolu, 
samurayların 
yüzyıllardır çalıştığı 
kılıç kullanım 
tekniklerinin 
modern halidir. Bir 
budo dalı olarak 
temelde pek çok 
diğer geleneksel 
savaş sanatıyla 
benzer şekilde, 
insan karakterini 
disipline sokmayı 
amaçlar.

Bu uğurda 
kılıcın prensip ve 
uygulamalarıyla 
dolu sonsuz 
bir yoldur. 
Uzakdoğu

ruhunun 
yansıtığıkendo 
çatal kaşık bıçak 
setinde Bambuların 
keskin kılıçlar ile 
gelişi güzel

kesildiğinde ortaya 
çıkan formlardan 
ilham alına rak 
tasarlanmıştır. 
Gelişi güzel her 
darbenin kendo 

felsefesindeki gibi 
formu estetik bir 
hale getirmesi 
amaçlan mıştır." 
Toplu'nun daha 
önceki ödülleri; 
Reddot Design 
Award 2016 da 1 
ödül, Design 
Turkey 2016'da 1 
üstün tasarım 
ödülü ve 1 iyi 
tasarım ödülü, 
Reddot Design 
Award 2017'de 2 
ödül, İfDesign'da 
2017 de 1 ödül, 
Amerika Good 
Design Awards 
2017'de 4 ödül, 
Japonya Good 
Design Avvards 
2017'de 1 
ödül.

KÜRESEL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN SAYGIN MARKASI
IDC’DEN BORÇELİK’E 3 ÖDÜL BİRDEN!

International Data 
Corporation (IDC) 
tarafından 
düzenlenen 
Üretim Sektörü 
Teknoloji Ödülle 
ri’ne 3 projeyle 
katılan Borçelik 
3 ödülün sahibi 
oldu.
Faaliyetlerinde 
dijitalleşme ve 
ArGe’yi odağına 
koyan Borçelik’in 
bu alandaki 
çalışmaları 
şirkete saygın bir 
uluslararası ödül 
organizasyonunda 
büyük başarı 
getirdi.
Küresel teknoloji 
danışmanlık şirketi 
International Data 
Corporation’ı.n (IDC) 
düzenlediği Üretim 
Sektörü Teknoloji 
Ödülleri’ne 3 proje

ile başvuran 
Borçelik’in tüm 
projeleri ödül 
kazandı.
Borçelik’in pro
jelerinden “Galva 

nizleme Hatların 
daki Kritik 
Alarmların 
Uzaktan İzlenmesi” 
Mobilite, “Çelik 
Üretiminde Gerçek

Zamanlı Lokasyon 
izleme Sistemi” Nes 
nelerin İnterneti ve 
“Makina Öğrenmesi 
Yoluyla Çelikte 
Yoğuşma Tahmini” 

de Büyük Veri & 
Analitik kategori
lerinde ödül 
kazandı.
“Dijitalleşme bizim 
iş kültürümüzün 
önemli bir parçası” 
Borçelik Ar-Ge, 
Dijital Dönüşüm, 
Endüstri 4.0, Bilgi 
Teknolojileri ve 
Yönetim Sistemleri 
İcra Kurulu Üyesi 
Mustafa Ayhan 
alınan ödüllerle 
ilgili şu değerlen 
dirmeyi yaptı: 
“Borçelik’te üretim 
kalitemizi daima 
en üst seviyede 
tutmayı hedefli 
yoruz. Bu yöndeki 
faaliyetlerimizin 
temelini ise 
Dijitalleşme ve 
ArGe oluşturuyor. 
Biz dijital leş 
meyi şirket olarak 

özümsedik ve 
iş kültümüzün 
önemli bir parçası 
haline getirdik. 
Bu yaklaşımımızın 
IDC gibi küresel 
teknoloji sek
törünün saygın 
bir şirketi 
tarafından 
gerçekleştirilen 
organizasyonda 
3 ödül birden 
kazanması bizi 
çok mutlu etti. 
Çalışmalarımızın 
uluslararası 
düzeyde takdir 
edildiğini görmek 
gittiğimiz yolun 
doğru olduğunu 
gösterdi ve 
motivasyonumuzu 
daha da artırdı. 
Bu alandaki 
çalışmalarımızı 
aksatmadan 
sürdüreceğiz.”

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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M'in sırları uluslararası top I anlıda ele alımlı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde göl 
dibindeki bazilika 
uluslar arası toplan 
tıda ele alındı.
İznik'te 2014 yılında 
hava fotoğrafları 
çekimi esnasında 
keşfedilen ve 2014 
yılında dünyanın en 
önemli 10 keşfi 
arasında gösterilen 
bazilikanın sırları 
akademisyenler ve 
yetkililer tarafından 
masaya yatırıldı. 
Toplantıya İznik 
Kaymakamı Bülent 
Bayraktar, Belediye 
Başkanı Osman 
Sargın, İznik Müze 
Müdürü Haydar 
Kalsen, Prof. Dr.
Mustafa Şahin, 
Fransa'dan Prof. 
Julia de Sigoyer, 
İsviçre'den Prof.

Prof. Dr. Mustafa 
Şahin çalışmaları 
ve son durum 
hakkında bilgi 
verdi. Muhtemel

Flasco Anselmetti, 
Dr. Steffano Fabur, 
Fransa'dan Renaldo 
Gastineu katıldı. 
Kazı sorumlusu

depremlerde su 
altındaki tarihi 
yapılara gelebilecek 
zararlar ele alındı. 
Boğaziçi Üniver-

sitesi Kandilli 
Rasathanesi İznik 
Deprem Zararlarının 
Azaltılması Hizmet 
Merkezinden yetk
ililerinde hazır 
bulunduğu toplantı 
da, ayrıca göl kıyı 
ında yerli ve yaban 
cı turistler için 
ol uşturulabi lecek 
sosyal alanlar 
konusu da 
değerlendirildi.
2000 yılda İznik'te 4 
büyük deprem 
olduğunu ve bu de
premler sonrasında 
ne gibi sonuçların 
ortaya çıktığı 
değerlendirildi. 
Bunların yanı sıra 
su, deniz, göl ve 
okyanus tabanla 
rının topoğrafik 
ölçmelerinin 
yapılmasının 

anlamına gelen ba- 
timetri ile ve İznik 
gölünün deprem 
takvimi sunuldu. 
Iznik'in kültürel ve 
tarihi mirasını 
ayağa kaldırmak 
için çalıştıklarını 
dile getiren 
Belediye Başkanı 
Osman Sargın, 
"Yaptığımız 
teşebbüsler, 
hükümetimiz, 
bakanlıklarımız ve 
büyükşehirden 
aldığımız destekle 
tarihi eserleri 
ayağa kaldın 
yoruz. Su üstü 
ve ve su altı 
tarihi eserlerinden 
en önemlisi olan 
bazilika binlerce 
insanın aklına 
İznik'i getiriyor" 
dedi.

Emeklililite yasa takılanlar izdiham »arattı
Bursa'da "Emek 
lilikte Yaşa Takılan 
lar" buluşması 
izdihama sahne 
oldu. "Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar" bir 
kez daha hakla 
rının verilmesini 
talep etti.
Karaman Dernekler 
Yerleşkesi'nde 
düzenlenen 
Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı

Gönül Boran Özü- 
pak ile yönetim ku
rulu üyeleri ve Sos 
yal Güvenlik Uzma 
nı Özgür Erdur- 
sun'un da katıldığı 
toplantıya yağmurlu 
hayaya rağmen ilgi 
büyük oldu. 
Toplantı salonunun 
hınca hınç dolması 
nedeniyle yaklaşık 
4 bin kişi salona 
giremeyerek dışa 
rıda kaldı. Top 
lantıda konuşan

Gönül Boran Özü- 
pak, EYT sorunu 
nun çözülmesi ge 
rektiğini ve bu ko 
nuda siyasilerin hal 
kın bu isteğini gör 
mesi gerektiğini 
söyledi. Sosyal 
Güvenlik Uzmanı 
Özgür Erdursun da 
EYT ve çalışma 
hayatında halkın 
beklentileri ve 
çalışma hayatında 
yaşanan sorunlara 
değindi.

Organ naklinin önemi gençlere anlatılın
Bursa'da öğren 
çilere organ bağışı 
nın önemi anlatıldı. 
Organ Nakli ve 
Bağışı Haftası mü
nasebetiyle genç 
nesilleri bil
gilendirmek üzere 
Acıbadem Bursa

Hastanesi hekimleri 
tarafından birçok 
okulda öğrencilere 
yönelik seminer 
verildi. Organ Nakli 
Koordinatörü Dr. 
Salih Gülten, Kâra 
ciğer Nakil Merkez- 
i'nden Dr. Hikmet

Aktaş ve Böbrek 
Nakil Merkezi'nden 
Prof. Dr. Bülent 
Oktay tarafından 
organ naklinin öne 
mi genç nesillere 
aktarıldı. Özel 
Şahinkaya Koleji, 
Gürsu Latif Dörtçe- 

lik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi, Özel Tan 
Anadolu ve Fen Lis
esi öğrencileri 
anlatılanları can 
kulağı ile dinledi. 
Organ naklinin tar
ihi ve organ

yetmezliğinin insan 
sağlığını nasıl 
tehdit ettiğini yeni 
nesle aktarmaya 
her fırsatta devam 
edeceklerini bildi 
ren Bülent Oktay, 
"Türkiye, canlı 
verici organ naklin 

de dünyada ilk 
sıradadır. Ka
davradan organ 
naklinde ise aynı 
başarının yakalan 
ması için özellikle 
genç nesillerin 
bilinçlenmesi gerek 
mektedir.” dedi

SOFttH 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

BYEGM

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

1te

,«n
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Turizm acenta sahipleri »eşil pasaport istiyor
Turizm seyahat 
acentası sahipleri 
hizmet ihracat 
kotasının kaldırıla 
rak kendilerine de 
yeşil pasaport ve 
rilmesini istiyor. 
Konuyla ilgili 
açıklamalar yapan 
Turizm işletmecileri 
ve Seyahat 
Acentaları Derneği 
(TİSAD) Başkanı 
Murat Çavga, 2016 
yılında turizm sek
törüne yönelik 
uygulanan acil 
eylem planının 
devamı niteliğinde 
bir dizi çalışma 
yapıldığını ve bun
lardan biri olarak 
turizmcilere 
yeşil pasaport ver
ilmesinin gündeme 
geldiğini hatırlattı. 
Çavga "Mal ve 

hizmet ihracatçıları 
23/03/2017 tarih ve 
30016 sayılı 
Resmi Gazete'de 
2017/9962 sayılı 
'İhracatçılara 
Hususi Damgalı 
Pasaport Verilme
sine İlişkin Esaslar 
Hakkında' Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 
yeşil pasaport al
maya hak 
kazandılar. Bu 
kanun turizmcileri 
kapsamış gibi 
görünse de seyahat 
acentaları için 
hizmet ihracatının 
alt limitinin 1 milyon 
dolar olarak belir
lenmesi seyahat 
acentalarını mutlu 
etmedi. Şuanda 
ülkemiz; 1., 2. ve 3. 
derece kadrolarda 
bulunan veya

sözleşmeli devlet 
memurlarına, TBMM 
eski üyelerine, eski 
bakanlara, kadro 
derecesi 1.,2. veya 
3. derece iken emek 
liğe ayrılan veya 
görevden çekilen 
memur ve diğer 
kamu çalışanlarına, 
devlet sporcusu ün 
-vanını taşıyan - 
atletlere ve ihra 

catçılara yeşil pas
aport vermektedir. 
A sınıfı seyahat 
acentelerinin hizmet 
ihracat kotası kaldı 
rılarak bu kapsama 
alınmasını talep et
mekteyiz" dedi.
Turizm sayı ve gelir 
hedeflerinin yük
seltilmesinde bu 
hamlenin turizmci
lerin elini 

güçlendireceğini 
kaydeden Çavga 
"Yeşil pasaport 
sahiplerinden vize 
istemeyen Almanya, 
Avusturya, Azer
baycan, Bahreyn, 
Belçika, Belarus, B. 
Arap Emirlikleri, 
Cezayir, Çek Cum., 
Çin Halk Cum.,. Dan
imarka, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, 
İspanya, İsrail, 
İtalya, Kuveyt, Lük- 
semburg, Macaris
tan, Norveç, 
Pakistan, Peru, Ro
manya, Sırbistan 
Karadağ, Slovakya, 
Slovenya, Ukrayna, 
Yemen, Yunanistan 
gibi bir çok ülkeye 
girişte vize 
sorunumuz 
kalmayacaktır.
Seyahat acentaları 

bu ülkelere 
kolaylıkla gidebile
cek ve pazarlama 
faaliyetlerini 
gerçekleştirecektir. 
Bu hamle schen 
gen vizesi için kon
solosluk kapılarında 
uğraşan turizmci
lerin zaman ve para 
kaybının önüne 
geçecektir. Avrupa 
ülkelerinden Az 
süreli schengen 
vizesi alan turizm 
ellerin schengen 
vizesi için ödedik
leri paralar ülkemiz 
ekonomisinde 
kalacaktır. Bunu 
söylerken bugün
lerde schengen 
vizesi için ortalama 
100 euro yani 600 
lira civarında mas
raf edilmektedir" 
şeklinde konuştu.

Araç sahipleri dikkat! Bin 250 TL ceza geliyor
2019'la birlikte 
sadece egzoz 
muayenesi yaptır 
mayan değil, hileli 
yöntemlerle muaye 
neyi geçen araçlara 
da ceza yağacak. 
Bu durum sadece 
muayenesi olmayan 
6.3 milyon aracı 
değil, birçok araç 
sahibini yakından 
ilgilendiriyor. 
2019'la birlikte 
Türkiye'nin dört bir 
yanında, pek çok 
farklı alanda çevre 
kirliliğinin önlen

mesi harekatı 
başlayacak. Çevre 
kirliliğini önlemeye 
yönelik çarpıcı 
düzenlemeler içeren 
AK Partiteklifine 
göre araç sahip
lerini oldukça 
yakından il
gilendiren bir 
düzenlemeye 
imza atılacak.
Karayolunda 
seyreden 
motorlu taşıtlar 
denetlenecek, 
egzoz muayenesi 
yaptırmayana

1.250 TL, bu yolla 
çevreyi kirleten 
araç sahiple

rine 2.500 TL 
ceza 
uygulanacak.

Yayımlanan son 
resmi istatistiklere 
göre Türkiye'deki

22 milyon aracın, 
6.3 milyonu egzoz 
muayenesini 
yaptırmamış du
rumda. Dolayısıyla 
trafik ve çevre 
standartlarına aykırı 
yollarda dolaşıyor. 
Bu araçlara, 
muayene 
yaptırmadığı tak
tirde, üstelik bir de 
çevreyi kirletiyor
larsa, kesilecek 
olan toplam ceza 
tutarının boyutu 
23.5 milyar lirayı 
bulacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 13 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm-Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
HçeTarımMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 941 T I

M VAPUR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıllğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MCd. 513 1° 28

1 
K

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

R
Pamufckale «12 OO 28
DENİZ UÇAÛI 813 88 13
Psgssus Akmls Seyahat 814 83 82
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
Süzer Turizm B12 1O 72
KanberoQlu-Esada« 814 48 48
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 812 O1 83

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

L
R

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

I
Akcan Petrol fl13 İO 7O
MAR-PET 9*13 30 33
Tuncay Otogaz sis 18 48
Beyza Petrol 813 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6223 
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)

tfflttlMI
VENÜS SİNEMASI

ÇAKALLARLA 
DANS 5

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

MÜSLÜM BABA 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30
RAFADAN 

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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HEP BİRLİKTE 
YENİ GEMLİK İÇİN

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET
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PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

ıyoT>um.

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM

aidamlarına bcıgcmı

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTi Aday Adayı Fazilet Partisi I 

Eski Milletvekili I
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Gemlik KHrf ez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

21 Kasım 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin denetiminde olan Afrin’den 
50 bin kilo zeytin getirildiğini, bu zeytinlerden Marmarabirlik’in alıp almadığını sormuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarı bal, hükümetin Afrin’den zeytin aldığını 
Bakanın da itiraf ettiğini söyledi. Afrin’den zeytin ve zeytin yağı getirmesini hüküme
tini gizlediğini söyleyen Orhan Sarıbal, “Türkiye’nin denetiminde olan bir bölgede 
terör örgütü nasıl “zeytin ticareti’’ yapabiliyor? Madem bu gerekçe ile Afrin’den 
zeytinyağı, zeytin alınıyor, ülke üreticisi için de bir adım atılamaz mı? Çiftçimizin 
mağduriyeti giderilmesi için bir destek yapılamaz mı?’’ dedi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kapalı Pazar Yeri
Gemlik Belediyesi’nin 25 milyon lira har

cayarak yaptır dığı, kullanıma açılması 
daha 2 yılı bile doldurmayan Kapalı Pazar 
Yeri’nin sorunları bitmiyor.

2 yıldır Pazar Yeri’nin Yürüyen Merdiven
leri yürümüyor. Asansörü çalışmıyor.
Kafeteryası işletilmiyor. Tavanlarından 
sular akıyor, giriş kapıları sürekli bozu-

Kapalı Pazar 
Yeri’ndeki elektrik 
kesintileri esnafı 

bezdirdi

luyor... Devamı sayfa 4’de

Salı Pazan’nda dün tezgah açan pazarcı 
esnafı, Kapalı Pazar Yeri’ndeki elektrik 
sorunlarının çözümlenmediğini, sık sık elekt 
riklerin kesilmesinin bitkinlik yarattığını 
söylediler. Dün de pazarda alışverişin en 
yoğun olduğu saatlerde elektriklerin ani ke 
sintisi, üzerine pazarcı esnafı cep telefonları 
ile satış yapmak zorunda kaldı. Syf 4’de

■

GÜNLÜK 300 TON _ 
■ uz -rrı/TİKl ici EME If APAÇİTFÇI■[KAVLAK

Mil DOĞANIN HÂZİNESİ

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

HANVET ® OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetdinic.com 

fi hanvetdinicgemlik ® hanvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYCİZLÜ 
BfîŞKfflNLfi 

OfeMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

“S YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

-L^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ NİN EN BÜYÜRÜ-----------------WWW-kaVİakxom4r

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
V514 02 02

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetdinic.com
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin denetiminde olan Afrin’den 50 bin kilo zeytinjjetirildiğini, bu zeytinlerden Marmarabirlik’in alıp almadığını sormuştu. 

Santollalıaıı flfrin'ıleıı zeytin ııe taş ahnJığını itiral enr
Afrin’den zeytin ve zeytin yağı getirmesini hükümetini gizlediğini söyleyen Orhan Sarbal, “Türkiye’nin denetiminde 
olan bir bölgede terör örgütü nasıl “zeytin ticareti” yapabiliyor? Madem bu gerekçe ile Afrin’den zeytinyağı, zeytin 
alınıyor, ülke üreticisi için de bir adım atılamaz mı? Çiftçimizin mağduriyeti giderilmesi için bir destek yapılamaz mı?”
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Orhan 
Sarıbal, hükümetin 
Afrin’den zeytin 
aldığını Bakanın da 
itiraf ettiğini 
söyledi.
Bizi yalancılıkla 
suçladılar diyen 
Sarıbal, “Afrin’den 
zeytin ve zeytinyağı 
alınıyor” dediğimiz 
de bizi yalancılıkla 
suçlamışlardı.
Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdemirli, 
söylediklerimizi 
doğruladı ve Afrin’
den zeytin alındığı 
m kabul etti. Madem 
“terör örgütünün 
eline geçmesin” 
diye böyle bir itha
lat yapıyorsunuz, 
bunu neden bugüne 
kadar gizlediniz? 
Ürünü para etme 

diği için perişan 
hale gelen ülke çift 
çişine de yardım 
edilecek mi? 
Zeytin hasadı 
başladıktan bir 
süre sonra seçim 
bölgem Bursa 
başta olmak üzere, 
birçok yerden üreti
cilerden şikâyetler 
geldi. Üreticiler 
ürünlerinin 
alınmadığını 
söylüyordu. Bunun 
üzerine, Yalova’nın 
Armutlu ilçesi Fıstık 
lı köyüne bizzat 
giderek üreticileri 
dinledim. Bahçeleri 
gezdim. Sağlıklı, 
güzel bir ürün vardı. 
Ama toplanan ürün 
çiftçinin elinde 
kalmış, bir kısmı da 
dallarında toplan 
mayı bekliyordu.

Üreticiler, ürününü 
saklayacak bir yer 
bulamadıkları için 
ne yapacaklarını 
bilemez halde bek 
liyorlardı. Bu arada 
bize “Türkiye’nin 
Afrin’den zeytin ve 
zeytinyağı aldığı, 
bu nedenle zeytinin 
para etmediği” 
yönünde iddialar 
ulaştı. Bunun 
üzerine TBMM 
Başkanlığı’na

önerge olarak da 
sunduğumuz bir 
soru sorduk. Dedik 
ki “Afrin’den zeytin 
ve zeytinyağı alındı 
ğına ilişkin bilgiler 
geliyor. Türkiye 
Afrin’den zeytin 
alıyor mu?” cevap 
yerine havuz 
medyasından abuk 
sabuk suçlamalara 
muhatap olduk. 
Aradan iki hafta 
geçtikten sonra,

Tarım ve Orman 
Bakanı gerçeği dile 
ve “Türkiye Afrin’
den zeytin ve 
zeytinyağı alıyor” 
dedi.

BAKAN’A BİRKAÇ 
SORU
Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakde 
mirli, Afrin’den 
zeytin alındığına 
ilişkin bilgiler giz 
lenemez hale gelin 
ce, itiraf etmek 
zorunda kaldı. 
Bakan, “Biz 
hükümet olarak 
PKK’nın eline gelir 
geçsin istemiyoruz. 
Afrin’de biz gelir
lerin bir şekilde bize 
geçmesini istiyoruz, 
bu hâkimiyetimiz 
olan bölgede” dedi. 
Türkiye’nin deneti

minde olan bir 
bölgede terör 
örgütü nasıl “zeytin 
ticareti” yapabil! 
yor? sorusu bir 
yana, madem 
PKK’nın eline 
geçmemesi için 
Afrin’den zeytin 
alıyordunuz, neden 
bugüne kadar bunu 
kamuoyundan 
sakladınız?
Terörle her türlü 
mücadeleye biz de 
sonuna kadar 
destek veririz. 
Madem bu gerekçe 
ile Afrin’den 
zeytin yağı, zeytin 
alınıyor, ülke 
üreticisi için de bir 
adım atılamaz mı? 
Çiftçimizin mağ 
duriyeti giderilmesi 
için bir destek 
yapılamaz mı?”

Asa, görüşme sırasında Afrin’den ürijn alındığına yönelik yapılan açıklamalara da değindi.

CHP Bursa Milletvekili Ozkan dan, Marmarabirlik ziyareti
Marmarabirlik, 12 
Ekim’de başlanan 
ürün alımlarının 
devam ettiği bugün
lerde CHP Bursa 
Milletvekili Yüksel 
Özkan’ı ağırladı. 
Marmarabirlik’in 
Başköy Tesisleri’n 
de gerçekleşen zi
yarette, Yönetim 
Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, Millet 
vekili Özkan’a ürün 
alımları ve yaşanan 
sıkıntılar hakkında 
bilgiler verdi.
Yapılan görüşmede 
sinek vuruğunun 
sofralık zeytine ver 
diği zarar ve Afrin’
den ürün alımı 
konularında değer 
lendirmeler yapıldı. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, zeytin 
zararlısı sinek vu- 
ruklu olan ürünün 
Marmarabirlik tara 
fından alınmasının 
mümkün olmadığını 
belirttiği konuşma 

sında, “Marmarabir
lik’in kalite standart 
lan bellidir. TSE 
sofralık zeytin stan 
dartlannın dışında 
ürünün aliminin 
yapılması durumun 
da, yıllarca büyük 
emek verilen dünya 
nın en büyük sofra 
lık zeytin üreticisi 
olan Marmarabirlik 
markasına büyük 
zarar verir. ” dedi. 
Asa, bu konunun 
Tarım İl Müdürlük
leri ile görüşülerek, 
birlikte yürütülecek 
kapsamlı bir çalış 
ma ve Marmarabir
lik tarafından verile
cek desteklerle soru 
nu kökten çözüme 
kavuşturmayı hedef 
■ediklerini söyledi. 
Başkan Asa, görüş 
me sırasında Afrin’
den ürün alındığına 
yönelik yapılan açık 
lamalara da değindi. 
“Buradan özellikle 
siyasi büyüklerimi 
ze sesleniyorum.

Afrin’den ürün 
alındığı yönünde 
yapılan açıklamalar 
nedeniyle üreticimiz 
büyük zarar görmek 
tedir. Marmarabir
lik’in Afrin’den zey 
tin aldığına dair 
yapılan asılsız 
açıklamalardan 
sonra üreticimizden 
özel sektör temsilci 
teri tarafından hem 
zeytin hem zeytin 
yağı düşük fiyatlar
dan alınmak isten
mektedir. Afrinden 
zeytin geldi şeklin 
de yapılan açıkla 

malarla fırsatçılara 
gün doğmakta, Mar
marabirlik’in 12,65’e 
aldığı ürün özel sek
tör tarafın dan 8-9 li
raya alınmak isten 
mektedir. Azami 
teslimat miktar 
sınırlamasının 
uygulandığı bu 
dönemde nasıl 
olur da zeytin alınır. 
Marmarabirlik’in 1 
kg bile Afrin’den 
zeytin almamasına 
rağmen adının 
anılması 32 bin 
ortağımız adına 
üzüntü vericidir.’’

dedi.
Başkan Asa, Mar
marabirlik’in dünü, 
bugünü ve geleceği 
konularında da, Mil
letvekili Özkan’a bil
giler sundu.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“2010’dan bugüne 1 
TL kredi kullanma 
dan kendi öz kay
nak /arımızla alımla 
nmızı ve yatırımla 
nmızı yapmaktayız. 
Öncelikli hedefimiz, 
üreticilerimizden 
daha çok ürün ala

bilmek için depo
lama kapasitemizi 
100 bin tonlara 
çıkarmaktır. ” diye 
konuştu.
CHP Bursa Mil
letvekili Özkan da 
ziyarette yaptığı 
konuşmada, “Mar
marabirlik’in 
faaliyet bölgesin
deki sofralık zey
tinin 1/3’ünü aldı 
ğını, üreticilerimizin 
taleplerine karşılık 
verebilmesi için 
öncelikle depolama 
kapasitesinin arttı 
nİması zeytin üreti
cisine büyük katkı 
sağlayacaktır. Bu 
anlamda tarımsal 
üretimin temsilcisi 
olan Tarım Satış Ko
operatiflerinin piya 
salan regüle ede
bilmesi için 
devlet desteğinin 
verilmesi gerek 
mektedir. İhracatta 
da özellikle Balkan- 
lar’a önem veril 
melidir. "dedi.
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Merfliuen artında üretmişler
Bursa'da piyasa 
değeri 5 milyon lira 
olan çok sayıda 
merdiven altı cinsel 
gücü artırıcı perfor
mans malzemesi ele 
geçirildi. Malzeme 
leri el altından satan 
4 şahıs gözaltına 
alındı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri merdiven 
altı cinsel gücü 
artırıcı ilaç ve 
malzeme sattıkları 
yönünde ihbar 
bulunan 2 iş yerine 
baskın yaptı. 
Baskında cinsel 
gücü arttırıcı

Gelin aranasnıla silahlı soygun!
Bursa'da süslediği 
gelin arabasıyla bir 
kuyumcuyu soyma 
girişiminde bulunan 
58 yaşındaki şahsın 
iddianamesi 
tamamlandı.
Mehmet Özdoğan 
hakkında, "Silahla 
ve kişinin kendisini 
tanınmayacak bir 
hale koyması, 
suretiyle yağmaya 
teşebbüs, mala 
zarar verme, kasten 
yaralama" 
suçlarından Bursa 
1,'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
dava açıldı. 
Bursa'nın merkez

Bursa'da narkotik 
polisi tarafından, bir 
depoya operasyon 
düzenlendi.
Operasyonda 80 
gram metamfetamin 
ve uyuşturucu 
çoğaltmaya yarayan 
kimyasal maddeler 
ele geçirildi.
Baskında polis ekip
lerini karşısında

> bulan şüpheli 
M.S.S., "Bunlar 
uyuşturucu değil. 
Otizm ilaçlan bun
lar" dedi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Ekipleri,

olduğu tespit edilen 
865 bin adet ürün 
ele geçirildi. Ürün
lerin arasında cinsel 
gücü arttırıcı kapsül, 
macun, içecek, gıda 
takviye malzemesi, 
ambalaj

Yıldırım ilçesinde 
Eylül ayında Gürsel 
Durmuş'un Vişne 
Caddesi'ndeki 
kuyumcu dükkanına 
gelin arabasıyla 
gelen Mehmet 
Ozdoğan, elinde 
uzun namlulu silahla 

merkez Osmangazi 
ilçesindeki bir de
poda uyuşturucu 
madde çoğaltımı 
gerçekleştirilip, 
daha sonra ticare
tinin yapıldığı bil
gisini edindi. Yoğun 
güvenlik önlemleri 

malzemeleri, 
ilaçların yapıldığı 
kazanlar ve ürün 
yapımında kullanılan 
hassas terazi bu
lunuyor. Piyasa 
değerinin 3 milyon 
500 bin lira ile 5 

soygun girişiminde 
bulundu, iş yerinde 
çalışan emekli polis 
Ahmet Seçkin (63), 
Mehmet Özdoğan'ın 
üzerine atlayarak 
müdahale etti.
Seçkin ile özdoğan 
arasındaki arbe 

altında depoya op
erasyon düzenleyen 
ekipler, depoda 
M.S.S. ile E.S.'yi 
gözaltına aldı. Polisi 
karşılarında gören 
şüphelilerden 
M.S.S., "Bunlar 
metamfetamin değil,

Bursa'da es 
zamanlı operasyon!

milyon lira arası 
olduğu tahmin 
edilen ürünlere el 
konulurken, 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Şahısların adli 
işlemleri devam 
ediyor.

dede, silahın ateş 
alması sonucu 
dükkan 
çalışanlarından 
ÖznurTopçu, 
ayağından 
yaralandı. Bu sırada, 
polis ekipleri, 
saldırganı etkisiz 
hale getirerek, 
gözaltına aldı. 
Silahına da el 
koyulan Mehmet 
özdoğan'nın üze 
rinde yapılan ara
mada, çok sayıda 
fişek ele geçirildi. 
Özdoğan,sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 
(FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanma 
sı"na yönelik soruşturma kapsamında, 
aralarında muvazzafların da yer aldığı 11 
kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kap
samda, Türk Şilahlı Kuvvetleri içerisinde 
yapılanan FETÖ/PDY mensubu 10'u muvaz
zaf biri ihraç 11 kişi hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi ekiplerince Kırıkkale merkezli Bitlis, 
Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, 
Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş 
zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün ise 
astsubay olduğu belirtildi.

Hamallar arasında
silahlı çatışma!

ben ilaç yapıyorum. 
Otizm ilacı bunlar" 
diye tepki verdi. 
Depoda yapılan 
aramalarda satışa 
hazır 80 gram 
metamfetamin, 
145 gram 
uyuşturucu madde 
için hammadde, 
25 farklı kimyasal 
ve 1 hassas terazi 
ele geçirildi.
2 şüpheli, emni 
yetteki ifadelerinin 
ardından sevk 
edildikleri adli 
yede çıkarıldıkları 
mahkemece tutuk 
lanarak cezaevine 
gönderildi.

İnegöl'de hamallar arasında çıkan kavgada 
Savaş M.(32) silahla yaralandı. Silahlı kavga 
anı çevredeki işyerinin güvenlik kameraları 
tarafından görüntülendi.
Olay saat 18.20*de İnegöl ilçesi Osmanbey 
Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille 
Osmanbey Caddesine gelen 3 kişi, araçtan 
indikten sonra ismi henüz öğrenilmeyen ve 
hammal olduğu belirtilen bir kişi ile tartıştı. 
Çıkan tartışma yumruklaşmaya dönüşür 
ken, tek başına olan kişi bedinden 
çabancasını çıkartarak, kendisi gibi ham
mal olduğu belirtilen 3 kişiye ateş açtı. Üç 
kişiden Savaş M. bacağına isabete eden 
kurşunla yere yığılırken, beraberinde olan 
ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ise 
kaçtı. Silahlı kişi kaçan 2 kişiyi kovalarken 
iddiaya ateş açtığı ancak tek silah sesinden 
sonra tabancası tutukluk yaptı. Şüpheliler 
olay yerinden yaya olarak kaçarak izlerini 
kaybettirirken, ihbar üzerine polis ve sağlık 
ekibi geldi. Savaş M., sağlık ekibinin ilk mü
dahalesinin ardından ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 
3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması 
için çalışma başlattı.
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Güne Bakış
Pazarcı esnafı, Kapalı Pazar Yeri’nin sorunlarının 2 yıldır bitmek bilmediğini söylüyor

Kapalı Pazar Yeri'nıleki elektrik
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı Pazaryeri...
Sîzlerin anlayacağınız sorunlar bun

larla bitmiyor.
Bir de elektrik şebekesi sorunu var. 

Pazarcı esnafının tezgah aydınlatması 
hesaplanmadan projelendirilen Kapalı 
Pazar Yerinde elektrikler bu nedenle 
sık sık kesiliyor.

Pazar Yeri işletmeciliğinin Gemlik Es 
naf ve Sanatkarlar Odası’na verilme 
sinden sonra, bu sorunların çözülmesi- 
için Oda yönetimi çabalayıp duruyor.

Başta elektrik şebekesini yenilemek 
ve her esnafın kullandığı enerji için iş 
yerlerine saat konması ve yeni şebeke 
çekilmesi için proje yenilenmesine gidil 
di. Mevcut şebekeye dışarıdan getirilen 
hat ile destek verilmesine karşın dün 
de gördük ki sorun hala çözülemiyor.
Pazaryeri bir anda karalara büründü.
Alışveriş edenler korkuyor, esnaf ise 

yedekte aydınlatma araçları varsa yak 
maya çalışıyor, yoksa cep telefonları 
nın fenerlerini yakıyorlar.

Bir esnaf beni tanıyor herhalde, “Yaz 
i gazeteci kardeşim yaz. Bu rezilliği yaz. 
ı ki yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hala bir 
çözüm bulamadılar" diyor.

Dün kesintiler sürekli olmuş.
Sanırım tüketilen enerjiyi hatlar kaldır 

mıyor. Kabloların değiştirilmesi gereki 
yor. Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki 
elektrik teknisyeni, sorunu biliyor ve 
çözüm için uğraşıyor.
Ancak, benim hala anlayamadığım, 25 

milyon lira harcanan bir pazar yerinin 
sorunları 2 yıldır çözülemez mi?

Oradan yumurtacıların olduğu bölüme 
geÇüm, “’PtfC- diye ’orr ses.

Elektrikler yine gitti.
Binanın sorunları bakalım kaç yılda 

çözüme kavuşacak.
Biliyorsunuz bu Kapalı Pazar yapılır 

ken, Türkiye’nin en modern Pazar Yeri 
diye milleti kandırmaya çalıştılar.
Mal ortada, gerçekten çok modern, 

asansörü çalışmıyor, yürüyen merdi
venleri yürümüyor, kapıları açılmıyor, 
tavandan sular akıyor, kapalı alanda 
esnaf çadır açıyor.

Üst kattaki Köylü Pazarındaki esnafın 
hali acınacak durumda. Kışın yağmur 
ve kar altındalar, yazın ise güneş....

Bu pazar yerinin yapısal sorunları.
Bir de esnafın sorunları var.
Vatandaş etiketle aldatılıyor.
Dün bir muz satıcısı 5 kişi birden ava 

zı çıktığı kadar bağrıyor “Gelin indir 
dik" diye.

Her yerde muz 5 liradan satılıyorken 
bu vatandaş 4 liralık etiket koymuş tez
gaha. Tezgah önü acayip kalabalık.
Muzu torbalara koyup satıcıya verip 
tartıyorlar, paralar cebe.

Bu işte bir bit yeniği var diye aldığım 
muzu karşıdaki bir esnafa tarttırdım 1 
kilo 390 gram eldi. 4 liradan 6 lira 
civarında ederdi, ama 7 lira almışlardı.

Geri götürdüm. Bir dövülmediğim 
kaldı. Meğer 4 liralık etiket kopmuş 
muzlar İçinmiş, 5 lira yazan etiketi 
arabım'oüıamabım.'iionunba'Dir 
'kbşeye'Koyüdfüarını gördüm.

Pazarda etiket sorunu var. Halk 
kandırılıyor, zabıta desen ne ezer.

kesintileri esnafı bezdirdi
Salı Pazarı’nda dün 
tezgah açan pazarcı 
esnafı, Kapalı Pazar 
Yeri’ndeki elektrik 
sorunlarının 
çözümlenmediğini, 
sık sık elektriklerin 
kesilmesinin 
bitkinlik yarat 
tığını söylediler. 
Mevcut elektrik 
şebekesinin 
tüketilen elektriğe 
yetmediğini 
söyleyen pazarcı 
esnafı, pazarın 
işletmesini 
belediyeden alan 
Esnaf ve Sanat 
karlar Odası 
tarafından elektrik 
şebekesinde 
sürdürülen ye
nileme çalışmala 
rının biran önce 
sonuçlan

dırıimasını ve 
kesintilerin önüne 
geçilmesini 
istediler.
Dün de pazarda 
alışverişin en 
yoğun olduğu 
saatlerde elektrik
lerin ani kesintisi, 
üzerine pazarcı 
esnafı cep

telefonları ile satış 
yapmak zorunda 
kaldı.
Pazara gelen vatan 
daşlarda karanlıkta 
her türlü olayı 
yaşanabileceğini 
belirtilerek, 25 
milyon lira harca
narak yaptırılan ve 
üzerinden 2 yıl bile

geçmeyen Kapalı 
Pazar yerinde 
asansörlerin, 
yürüyen 
merdiveni hala 
çalışmadığını, 
tavandan 
suların aktığını, 
kapıların sık sık 
bozulduğunu 
belirtiyorlar.

CHP’liler İlçe Başkanını armağana boğdu...

MIMıiınıaHsMI
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Cemil Acar doğum 
gününde partililerin 
sürpriziyle 
karşılaştı. 
Dün sabah İlçe 
Başkanlığına gelen 
Cemil Acar, CHP 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Kadın ve 
Gençlik Kolları ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin sürpriz 
olarak hazırladık 
lan, üzerinde “En 
Büyük Başkan” 
yazılı 66 yaş günü 
pastasıyla 
karşılandı.
Duygulu anlar 
yaşayan Cemil 
Acar, partili 
arkadaşlarına 
yaptığı konuş 
mada, “Beni bu 
özel günümde

kravat gömlek ile 
Sözcü Gazetesi 
Yazarı Yılmaz 
Özdil’in

“Mustafa Kemal 
Atatürk” kitabı 
armağan 
edildi.

unutmamanızdan 
dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum 
dedi.
Cemil Acar, yaş 
günü pastasını 
kestikten sonra bu 
kez de partililerin 
kendisine aldığı 
doğum günü 
armağanlarını bir 
bir açarak her 
birine ayrı ayrı 
teşekkür etti. 
Acar’a en çok 
boyun atkısı,

UHP ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 34001- 34050 SIRA 
NUMARAL11 CİLT FATURAM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ARS ANATOLİA REEFER SERVİS 
DİDEM ÖZTÜRK HÜMAŞALAR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BENİM GERÇEK ÖĞRETMENLERİM!
Öğretim yaşamı 

mız boyunca pek 
çok öğretmenimiz 
olmuştur. Dört 
duvar arasında, 
belli zamanlarda 
hayatta kullanaca 
ğımız birtakım bilgi, 
beceri ve 
davranışları bize 
kazandırmış, bizi 
hayata hazırlamış 
değerli, nice 
öğretmenlerimiz 
vardır. Bize verdik
leri emek nedeniyle 
hepsine minnet 
borçluyuz.

Hayatta bizi 
eğiten, geleceğe 
hazırlayan başka 
öğretmenlerin de 
olduğunu hiç 
aklınıza getirdiniz 
mi? Ben, gerçek 
öğretmenlerin daha 
doğrusu eğitimcile 
rin hep göz ardı 

edildiğine 
inanmışımdır yıllar 
boyu. Hepimiz 
ilköğretim, lise ve 
üniversitede 
yıllarca tarih dersi 
gördük, hangimiz 
adam gibi doğru 
dürüst tarih 
anlayışına ve 
bilincine 
ulaşabildik?

Benim gerçek 
tarih öğretmenlerim 
en başta büyük 
Atatürk, Doğan 
Avcıoğlu, Turgut 
Özakman, Hail 
İnalcık gibi tarih 
çiler olmuştur. 
Atatürk’ün eseri 
“Söylev’i” hâlâ 
döner döner oku
rum. Bu değerli 
öğretmenlerin eser
lerini okudukça 
OsmanlI ve Türk 
tarihi ile Dünya ta 

rihi hakkında biraz 
olsun bilgi sahibi 
olabildim. Az da 
olsa tarih bilincim 
oluştu, olayları bir
birine bağlayabil 
dim, sebep ve 
sonuç ilişkilerini 
kavrayabildim.

Gelelim edebiyat 
sevgimin oluşması 
na; Yaşar Kemal, 
Orhan Kemal, Sait 
Faik, Kemal Tahir, 
Fakir Baykurt, 
Sabahattin Ali, Aziz 
Nesin, Yakup Kadri, 
Reşat Nuri gibi 
yazarlar benim ede
biyat sevgimi, 
roman ve öykü hak 
kındaki düşün 
çelerimi geliştiren 
ve olgunlaştıran 
gerçek öğretmen 
lerimdir. Bunlar 
sayesinde sözcük 
dağarcığım

zenginleşti.
Şiiri çocukluğum 

dan beri 
sevmişimdir. Benim 
için ekmek ve su 
kadar önemliydi. 
Gönlümdeki şiir 
sevgisinin yeşerme 
si Orhan Veli, Nazım 
Hikmet, Ahmet Arif, 
Can Yücel, Cemal 
Sürayya, Behçet 
Necatigil gibi şairler 
sayesinde olmuş 
tur. Şiire olan 
tutkunluğumu 
geliştiren gerçek 
öğretmenlerimdir 
bu şairler.

ilk gençlik yılları 
mın hayallerini 
süsleyen Cengiz 
Aytmatov, betim
lemeleriyle, sözcük
lerle resim yapı la b i 
leceğini kavratan 
Mihail Şolohov, 
insanın bilinç 
dünyasının fotoğra 
fini çekme başarısı 
gösteren bir Dos- 
toyevski, çocukluğu 
mu ve gençliğimi 
yeniden yaşatan 
John Steinbeck 
beni hayata hazırla 
yan en değerli 
öğreımenıerfmaır. 
Emil Zola hayata

farklı bir gözle 
bakmamı sağlayan 
bir büyük 
öğretmen.

Felsefenin ne 
olduğunu ben 
Orhan Hançerlioğlu 
ve Macit Gök- 
berk’ten öğrendim. 
Hayata bakış açımı, 
görüş ufkumu hep 
onlar sayesinde 
geliştirdim. 
Sokrates’i ve 
Eflatun’u tanıdıkça 
gözlerimdeki perde 
yavaş yavaş açıldı. 
J.J. Ruso’ da adalet 
kavramının ne 
olduğunu anladım. 
Montagine bir 
güneş gibi sevgi ve 
hoş görüyü saçıyor 
du geçmişten 
geleceğe. Bunun 
sayesinde içimde 
güller açıyordu.

Yunus Emre ve 
Mevlana’da insan 
sevgisinin kaynağı 
na ulaştım. 
Karacaoğlan 
karşılıksız aşkı 
fısıldadı kulağıma. 
Direnmeyi, mertliği 
Köroğlu, Dadaloğlu 
ile Pirsultan’da 
gördüm.

Sıcacık insan 

sevgisini Sabahat
tin Eyuboğlu, Azra 
Erhat, Cevat Şakir 
Kabaağaçlı uzun 
uzun ve bıkmadan 
usanmadan anlattı 
bana. Bununla 
yetinmeyip mitolo
jinin derin dehliz
lerinde onlar 
sayesinde kaybolup 
gittim.

Çok şey 
borçluyum bu 
öğretmenlerime. 
Hiç karşılık bek
lemeden beni iyiye 
güzele ve doğruya 
yönelttiler.

Kolay kolay 
ödeyemem 
haklarını onların.

Benim o kadar çok 
öğretmenim oldu ki 
hangi birini 
anlatayım.

Bunlar sadece 
aklıma geliverenler. 
Sizin de mutlaka 
pek çok 
öğretmeniniz 
olmuştur.

Dileğim bu 
öğretmenler ve ben
zerleri evlerimizde 
konuk olsun, öm
rümüz boyunca bizi 
yalnız bırakma 
sınlar.

BursaRay İçin saatler nüncellendi
Şehir içi toplu 
ulaşım hizmetlerini 
kesintisiz sürdüren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
BURULAŞ, bisiklet 
kullanımının da 
yaygınlaştırılması 
amacıyla Bursa 
Ray'a bisiklet bisik
letle binme saat
lerini güncelledi. 
Yapılan güncelle
meyle birlikte

normal bisikletle 
kalabalık saatler 
deki (Hafta içi 07:00 
-09:30,16:30- 
19:30 saatleri arası) 
kısıtlı süre 5.5 saat
ten 4 saate inerken, 
katlanır bisikletler 
içinse saat sınırla 
ması olmaksızın 
giriş yapılmaya 
devam edilecek.
BURULAŞ'ın resmi 
internet sitesinden

yapılan açıklamada 
"Hafta içi 07:00 -

09:00,17:00 -19:00 
saatleri arası hariç,

diğer saatlerde 
bisikletle giriş yapa
bilirsiniz. Cumartesi 
ve Pazar günleri 
saat sınırlaması ol
madan bisikletle 
giriş yapabilirsiniz. 
Katlanabilir bisik
letler, katlandıktan 
sonra, saat sınırla 
ması olmadan giriş 
yapabilir. Okulların 
kapalı olduğu resmi 
tatiller, sömestr

tatili ve yaz 
aylarında hafta içi 
de dahil olmak 
üzere saat 
sınırlaması ol
madan bisikletle 
giriş yapabilirsiniz. 
Bir araçta sadece 
bir bisikletin 
olmasına izin veril 
mektedir. T1 ve T3 
tramvay araçlarına 
bisikletle binile- 
mez." denildi.

facelıook 40 m ilyon itişinin hesabını kapattı
Facebook, 50 mil 
yon kullanıcıya ait 
veri sızıntısı ihtimali 
üzerine kullanıcı 
erişim bilgilerini re- 
setledi. Antivirüs 
yazılım kuruluşu 
ESET, Facebook 
web sitesinden 
çıkış yapıp tekrar 
girmenin bu gün
cellemeyi devreye 
sokacağını

duyurdu.Olay sonra 
sında Facebook 
yalnızca bu hesap 
lan değil, risk altın 
da olduğu belir
lenen 40 milyon 
kişinin daha he 
saplarını askıya 
aldı.
Olayla ilgili çekin 
çelerin büyük bir 
kısmı, çalınan giriş 
bilgilerinin yalnızca kullanıcıların Face- book hesaplarında

değil, Facebook'un 
tek tuşla giriş 
özelliğinin kullanıl 
dığı farklı siteler 
deki hesaplarda da 
kullanılabilecek 
olmasından kay 
naklanıyor.
Facebook; "Geçen 
hafta saldırı sıra 
sında giriş yapıldığı 
nı veya yüklendiğini 
tespit ettiğimiz tüm

üçüncü parti 
uygulamaların 
loğlarını analiz ettik. 
Soruşturma sonu
cunda şu ana kadar 
saldırganların Face
book Login kulla
narak herhangi bir 
uygulamaya 
eriştiğine yönelik 
bir kanıt buluna 
madı" açıklamasını 
yaptı.
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Bursa'da yasayan Suriyeli sanısı açıklandı
Bursa'daki Suriyeli 
göçmenler hakkın 
daki mevcut resmi 
rakamları paylaşan 
Bursa İl Göç idaresi 
Müdürlüğü Uyum 
ve iletişim Çalışma 
Grubu Başkanh 
ğı'ndan Burcu 
Demir, Bursa'nın 
sınır ili olmamasına 
rağmen, sanayi ili 
olduğu için Suriye 
uyruklu yabancıla 
rın en yoğun yaşa 
dığı 7'nci il konu
munda bulundu 
ğunu açıkladı.
Demir; "Bursa'da 
resmi rakamlara 
göre 160 bin 204 
Suriyeli var. Bu 
kişiler kent nüfusu
nun yüzde 5.46'sını

oluşturuyor. En 
yoğun bulundukları 
ilçeler ise Yıldırım, 
Osmangazi ve 
İnegöl olarak ön 
plana çıkıyor" dedi.

BURSA'NIN YÜZDE 
5,46'SI SURİYELİ 
Panelde ilk konuş 
mayı Bursa İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü 
Uyum ve İletişim

Çalışma Grubu 
Başkanhğı'ndan 
Burcu Demir ger 
çekleştirdi. Suriyeli 
göçmenler hakkın 
daki mevcut resmi 

rakamları paylaşan 
Burcu Demir, Bur 
sa'nın sınır ili olma 
masına rağmen, 
sanayi ili olduğu 
için Suriye uyruklu 
yabancıla rın en 
yoğun yaşa dığı 7. il 
konumunda bulun 
duğunu açıkladı. 
Demir; "Bursa'da 
resmi rakamlara 
göre 160 bin 204 
Suriyeli var. Bu 
kişiler kent nüfusu
nun yüzde 5.46'sını 
oluşturu yor. En 
yoğun bulundukları 
ilçeler ise Yıldırım, 
Osman gazi ve İn
egöl ola rak ön 
plana çıkıyor.
Gönüllü olarak dön
mek isteyenlerin, 

özel ihtiyaç sahibi 
olup da başka bir 
ülkeye yerleştirme 
işlemi yapılabilecek 
kişilerin ve ülkem
izde evlenmek 
isteyen kişilerin 
işlemleri il Müdür
lüklerince yapılıyor. 
Uluslararası Ko
ruma kapsamında 
yabancı kabul eden 
ülkelerde ise ABD, 
Kanada ve Norveç 
olarak ön plana 
çıkıyor. Suriye 
uyruklu yabancı 
ların iller arasında 
seyahatlerinde ve il 
değişikliklerinde İl 
Göç Müdürlükle 
rinden izin alması 
gerekiyor " diye 
konuştu.

6ma seklarü temsilcileri Bursa'da buluşacak!
GIDAUR-GE Pro
jesi kapsamında 3 
ayrı ahm heyetine 
imza atan Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO), 27 
Kasım-1 Aralık ta 
rihleri arasında 33 
ülkeden 160 iş inşa 
mm Bursah fir
malarla buluştura 
cak. Organizasyona 
Fas'tan Ingiltere'ye, 
Dubai'den Sudan'a 
birbirinden önemli 
firmaların yönetici

leri katılacak.
BTSO öncülüğünde 
bir araya gelen gıda 
sektörü temsilcileri,

'Bursa Food Point' 
kurumsal kimliği 
adı altında dış 
ticarette yeni başarı

hikayelerine devam 
ediyor. Ticaret 
Bakanlığı ve BTSO 
destekleriyle düzen-

lenen Gıda Ur-Ge 
Projesi kapsamında 
27 Kasım ve 1 Ara 
lık tarihleri arasında 
sektör için önemli 
bir alım heyetine 
imza atılacak. Son 2 
yılda 3 ayrı ahm he 
yeti organizasyo 
nuna imza atarak 
Bursah gıda üretici
lerini 40'a yakın 
ülkeden 500 yaban 
cı alıcıyla bir araya 
getiren BTSO, bu 
ayın sonunda Meri

nos AKKM'de dü 
zenlenecek olan 
ahm heyeti orga 
nizasyonu ile 
33 ülkeden 160'a 
yakın iş insanını 
Bursa'ya getir 
meye hazırlanıyor. 
2 gün boyun 
ca sürecek 
programın yanı 
sıra yabancı alıcılar 
üretim tesislerini 
bizzat yerinde 
görme fırsatı 
yakalayacak.

Kalite şehri Bursa' markası tescillendi
'Kalite şehri Bursa' 
markası Türk 
Patent Enstitüsü'ne 
yapılan müracaat 
neticesin de tescil 
edildi.
Kalite Birliği Baş 
kan Vekili ve TSE 
Baş Araştırmacısı 
Mustafa Karaman, 
'Kalite şehri Bursa' 

markasının kendi
leri tarafından 
yapılan müracaat 
neticesin de Türk 
Patent Enstitüsü 
tarafından 
tescillendiğini 
söyledi. 1502 
yılında bu toprak
larda Sultan II. 
Beyazid Han

tarafından yayınla 
nan Kanunnâme-i 
İhtisâb-ı Bursa" ile 
'kalite şehri' 
unvanını Bursa'nın 
hak ettiğini ifade 
eden Karaman, 
"İhracatta gelmiş 
olduğu nokta, 
kaliteye duyarlılığı, 
TSE belgeli ürün

lere vermiş olduğu 
önem, kalite bilinci 
ve yıllardır TSE 
kimliğimizle yapmış 
olduğumuz çalış 
malar, önemli bir 
STK olan Kalite 
Birliği ile gerçek 
(eştirdiğimiz 
projeler netice 
sinde Türkiye'de 

kalite bilinci en 
yüksek il Bursa'dır" 
diye konuştu. 
Bursa'nın tarihi 
misyonu ve günü 
müzdeki sanayi 
yapılanması, sanayi 
ürünleri, tüketici 
bilinci, kalite algısı 
yönüyle geldiği 
nokta itibariyle

kalite şehri olduğu 
nun altını çizen 
Karaman, "Kalite 
şehri Bursa 
markası tarafı 
mızca Türk Pa 
tent Enstitüsü'ne 
yapılan müra 
caat neticesinde 
tescil ettirilmiştir.” 
dedi

ŞOFÖR 
ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

W
BYEGM

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

fflM! ABONEOLDUNUZMU?
"illim... . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Buram ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklama
Türkiye Emekliler 
Derneği, Kurban ve 
Ramazan bayram 
larında emeklilere 
verilen 1000 liralık 
ikramiyenin yüksek 
enflasyon karşısın 
da eridiğini belirte 
rek, yeni yılda 
ikramiyelerin en az 
enflasyon oranında 
artırılmasını talep 
etti.
TÜED Genel Başka 
nı Kazım Ergün, 
yaptığı açıklamada, 
dini bayramlar 
öncesi emeklilere 
ikramiye verilmesi 
yönündeki talep
lerinin karşılanmış 
olmasının mem
nuniyetini yaşadık 

larını söyledi. 
Bayram ikramiyesi 
kapsamda bu yıl 2,4 
milyon emekli ve 
hak sahibine 
toplamda 21 milyar 
liraya yakın ikrami 
yenin ödendiğine 
dikkati çeken 
Ergün, ikramiye 
ödemesinin yeni 
yılda da devam 
edeceğinin 
vurguladı. Bu yıl 
1000'er lira olarak 
verilen bayram 
ikramiyesinin yeni 
yılda yükseltilmesi 
gerektiğini dile ge
tiren Ergün, şunları 
kaydetti
"Bayram ikramiyele 
rimiz yaşadığımız

yüksek enflasyon 
karşısında eridi. 
Yeni yılda emekli 
aylıklarına yapılan 
artış oranında 
bayram ikramiye 
lerinin miktarı da 
artırılmalı.
İkramiyelerin en az 

enflasyon oranında 
artırılmasını talep 
ediyoruz. Bununla 
birlikte gelir ve 
aylıklarla birlikte 
her yıl artan sosyal 
yardımlar gibi 
emekli bayram 
ikramiyeleri de bir 

artış sistemine en- 
dekslenmelidir. 
Hükümetin bu 
haklı talepleri 
değerlendireceğine 
inanıyoruz." 
Kazım Ergün, 2019 
Yılı Merkezi Yöne
tim Bütçe Ka-

nunu'nda bayram 
ikramiyesine 
ilişkin bir artışın 
olmamasını 
eksiklik olarak 
gördüklerine 
işaret ederek, 
"Bayram 
ikramiyesini 
ülke gündemine 
getiren ve 
emeklilerin bu 
hakkı kazanmasına 
ön ayak olan sivil 
toplum kuruluşu 
olarak 1 milyon 
üyemizden 
aldığımız güçle 
emeklilerin sorun 
ve taleplerini gün
deme getirmeye 
devam edeceğiz." 
dedi.

Eıı almak isteyenleri seuimlirecelı haber!
Ev almak isteyen
lerin en büyük 
sorunu konut kre
disi faiz oranları bu 
hafta yüzde 2'nin 
altını gördü. Yeni 
haftada düşüşün 
devam etmesi bek
leniyor. Konuta 
erişimde tüketicinin 
son aylarda en 
büyük sıkıntısı olan 
yüksek konut kre
disi faiz oranları 
düşüş trendinde. 
Özellikle 120 ay (10 
yıl) vade seçene 
ğinde yüzde 3'ün 
üzerine çıkarak 
yüzde 3.24'ü gören 
faiz oranları; yüzde 
2'nin altına indi.

Yeni haftada 
düşüşün devam 
etmesi, bankaların 
büyük çoğunlu 
ğunda konut kredisi 
faiz oranlarının 
düşmesi bekleniyor. 
Buna göre, mevcut 
durumda en düşük 
konut kredisi faiz 
oranı yüzde 1.89 
iken, yine bankalar 
da yüzde 1.97 ve 
1.98 faiz oranlarıyla 
konut kredisi çek
mek de mümkün. 
Bu oran 100 bin lira 
ve 300 bin lira 
arasında çekilmek 
istenen kredi 
tutarına göre bir 
değişiklik göster

miyor.
Geçtiğimiz aylarda 
en düşük konut kre
disi faiz oranı yüzde 
2.10 olarak 
uygulanıyordu. 
Düşen faiz 
ornalarına çeşitli 

konut kampanya 
larında öncülük 
eden kamu banka 
larının ardından bu 
sefer özel bankalar 
öne geçti. Düşük 
konut kredisi faiz 
oranlarını uygu

layan bankaların 
çoğunu özel 
bankalar oluşturur 
ken, bu hafta kamu 
bankalarının önemli 
bir atak yapması 
bekleniyor. Bu 
sayede konut alıcısı 
yıl sonuna kadar 
daha uygun faiz 
oranlarından kredi 
çekerek, uygun bir 
geri ödeme imkanı 
na kavuşabilecek. 
'Daha da düşecek* 
İstanbul İnşaatçılar 
Derneği (İNDER) 
Başkanı Nazmi 
Durbakayım, ortaya 
çıkan tüm verilerin 
konut alimini 
desteklediğini vur

gularken, mevcut 
veriler ışığında 
yüzde 1.7'ye gelme 
sini bekledikleri 
konut kredisi faiz 
oranlarındaki 
düşüşün çok 
değerli olduğunu 
söyledi. Durbaka 
yım, "Hükümet 
tarafından sektöre 
ve konut alıcısına 
yönelik önemli 
mesajlar gelmeye 
devam ediyor. 
Dövizin düşüşü 
hızlandı. Mevduat 
faizleri düşüyor. 
Bireysel kredilerde 
düzelme var. Tüm 
kötü günleri geride 
bırakıyoruz” dedi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM 513 15 07
Pımukkale
DENİZ UÇAĞI
Pegasue Akın Is Seyahat
METRO
Aydın Turlun
Süzer Turizm
Kanbaroftlu-Eaaday
Kamil Koç

612 OO 26

613 20 77

612 O1 63

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 02
513 10 45
513 77 73

L 513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

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

51318 21
513 24 87
513 3240
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 OTOBÜSÜ ~~
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrpl 
MAR-PET

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN'İLK OÜHLÛK SİYASİ GAZETESİ

(EIIİISİIIIKH

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

6*13 30 33
013 16 40
013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6224 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
Istiklar Câ<f Bora' Sok. No:5/A GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
ÇAKALLARLA 

DANS 5 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
RAFADAN

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Fazilet Partisi 
Eski Milletvekili

SORUNLARI BİLİYOR HEP BİRLİKTE 
YENİ GEMLİK İÇİN

GEMLİK’E HİZMET PROJELERİMİZİ
HALKA HİZMET KİTAPÇIK HALİNDE 
HAKKA HİZMET SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN 

JİC MEHMET KAPTAN. 
AKParti fl 

Gemlik Belediye Başkan 
AKPARTi Aday Adayı

inşaatYİĞİT
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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Saucılılt. Refik Yılmaz 
hakkında sonıstunna Haşlattı 

Gemlik Belediyesine ait arsaların encümen kararıyla, Borusan Mannesman A.Ş., Borusan 
Boru A.Ş ve Çimtaş A.Ş ye satılmasının usulsüz olduğu için dava açan eski MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve CHP II Genel Meclis üyesi Ahmet Hulusi Aydın’ın Bursa 2. İdare Mahkemesi 
ne açtıkları dava sonucu mahkeme satışın iptaline karar verdi. Kararı uygulamayan Belediye 
Başkanı ve encümen üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Syf2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

25 MİLYONLUK ARSA SATIŞI VE 
SORUŞTURMA (1)

Gemlik'te limancılık faaliyetlerinin başlamadığı bir dö 
nemde (1988 yıl) dönemin Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır'ın GEM S AZ a dönerken 120 dönümlük rahmetli 
Daniş Ekim’e ait arazi İmar Planı içine alınarak konut 
alanına alınır.

Bu arazide bulunan bir tepe bölgedeki fabrikalar 
tarafından düzeltilerek arazi kazanılır.

120 dönümlük imar alanının 60 dönümü yollara aynlır. 
Bu alandaki imar alanları Borusan ve Çimtaş Fabrika 

lan Daniş Ekim varislerinden satın alınır. Dev. 4'de

Belediye park içine 
la teztpyalet yapıyor 
Sosyal Yaşam Merkezi sınırlan içinde Gemlik 
Belediyesince yaptırılan Park içine tuvalet 
yapılması çevredeki evleri bulunan vatandaşla 
rın tepkisine neden oldu. Ağaç söküm çalış 
maları sonrasında tuvaletlerin yapıla cağı yere 
CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sert 
aslan ve Belediye meclis üyesi Galip Gür ile par
tililer basın mensupları geldi. Sertaslan, 
vatandaşları dinledi. Haberi sayfa 2’de

I
54

GÜNLÜK 300 TON 
ı lif 7FVTİN İSLEME KAPASI

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜKk------
»HKAVLak•■■I DOĞANIN HAZÎNESİ

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC wwwhanvetclinic.com Kİ hanvetdinicgemlik (@) hanvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
I Tel:O2245135158GEMLİK ||

güleryüzlü 
BRŞKRNLR 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZETALİBİM..

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

^-^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

7
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
wwwhanvetclinic.com
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Gemlik Belediyesi’ne ait arsaların encümen kararıyla, Borusan Mannesman A.Ş., Borusan Boru A.Ş 
ve Çimtaş A.Ş ye satılmasının usulsüz olduğu için dava açan eski MHP İlçe Başkanı Osman Durdu 

ve CHP İl Genel Meclis üyesi Ahmet Hulusi Aydın’ın Bursa 2. İdare Mahkemesine açtıkları dava 
sonucu mahkeme satışın iptaline karar verdi. Kararı uygulamayan Belediye Başkanı ve 

encümen üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Gemlik Belediye
si’ne ait Hisar Ma
hallesi Gemsaz 
mevkiinde bulunan 
yaklaşık 60 dönüm 
5 parsel arsanın 
İmar Kanunu’na 
aykırı bir şekilde 
satışının encümen 
kararı ile yapılması 
nedeniyle, eski 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
CHP İl Genel 
Meclisi üyesi 
Ahmet Hulusi 
Aydın’ın Bursa 2. 
İdare Mahke 
mesi’nde açtıkları 
davaları 
kazanmaları ve 
satışın iptal 
edilmesine ilişkin 
karan uygula
mayan, ÜSÜİSİİ'Z 
tescil işlemi 
yaptıran, meclis 
kararı olmadan 
satış gerçekleştiren 
bu nedenle görevi 
kötüye kullandığı,

kamu zararına 
sebep verdiği için 
Belediye Başkan 
Refik Yılmaz 
hakkında Gemlik 
Cumhuriyet Savcı 
hğınca soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Savcısı tarafından 
düzenlen soruştur 
ma için İçişleri 
Bakanlığı tarafın 
dan Refik Yılmaz’ın 
hakkında soruştur 
ma açılabilmesi için 
izin istenmişti.

İçişleri Bakanlı 
ğı’nın gönderdiği 
müfettişin yaptığı 
soruşturmadan 
sonra, hazırladığı 
rapor Bakanlığa 
sunuldu.
Bakanlık Refik 
Yılmaz’ın soruş 
turulmasına izin 
vermedi.
Bunun üzerine 
Osman Durdu 
konuyu Danıştay’a 
götürerek, Bakanlık 
kararının iptalini 
istedi.

DANIŞTAY KARARI 
İPTAL ETTİ

Bursa 2. İdari 
Mahkemesi’nin 12 
Haziran 2014 gün 
2014/742 ve 2014/ 
743 esas dosyası 
na dayanılarak 
açılan ve satışı iptal 
edilen arsaların 
Borusan Mannes
man, Borusan Boru 
ve Çimtaş A.Ş. 
firmalarından tapu 
ların geri alınması 
için gerekli giri 
şimleri zamanında 

yapmayan Belediye 
Başkanı için Osman 
Durdu, bu kez göre 
vi kötüye kullan
maktan soruşturma 
açılması için Cum 
huriyet Başsavcı 
lığına başvurdu.

SAVCILAR HSK 
ŞİKAYET EDİLDİ

Osman Durdu’nun 
yaptığı başvuruların 
önündeki hukuksal 
engellerin ortadan 
kalkması üzerine, 
Danıştay’ın yaklaşık

1 yıl önce soruş 
turma başlatması 
gerekirken, 1 yıldır 
dosyanın ele alınma 
masından dolayı 
Durdu, savcıları 
HSK kuruluna 
şikayet etti.

SORUŞTURMA 
BAŞLATILDI

Gelişmeler üzerine 
geçtiğimiz ay 
dosyaya bakan 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı konuyla il
gili soruşturma 
başlattı.
Bu soruşturma kap 
samında Belediye
den yazılı bilgi is
tenirken, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın da 
önümüzdeki gün
lerde Cumhuriyet 
Savcılığında soruş 
turma dosyasını 
açan savcıya ifade 
vermesi bekleniyor.

Sosyal Yaşam Merkezi içindeki parkta ağaçlar sökülürken park içine tuvalet yapılması, çevre halkının tepkilerine neden oldu.

Belediıe park içine hu kez tınınla yapıyor
Sosyal Yaşam 
Merkezi sınırları 
içinde Gemlik 
Belediyesi’nce 
yaptırılan Park içine 
tuvalet yapılması 
çevredeki evleri 
bulunan 
vatandaşların 
tepkisine neden 
oldu.
Gemlik Belediyesi 
nin Park ve Bahçe 
ler Müdürlüğü’ne ait 
ağaç sökme aracı 
park içindeki bazı 
çam ağaçlarını 
sökmesiyle başla 
yan gerginlik, bu 
alana tuvalet yapıla 
cağının çevredeki 
konut sahipleri 
tarafından duyul 
ması üzerine çalış 
maların engellen
mesi istendi.
Olay yerine polis 
sevk edilirken, sökü 
len ağaçlar başka

bir alana nakledil 
mek için götürüldü. 
Tuvaletin yapılacağı 
yere gelen çevre 
halkı, Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde tuvalet 
olduğunu, evlerin 
tam karşısına tu
valet yapılmasının 
doğru olmadığını 
söylediler.
Ağaç söküm çalış 
maları sonrasında 

tuvaletlerin yapıla 
cağı yere CHP 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan ve Beledi 
ye meclis üyesi 
Galip Gür ile 
partililer basın 
mensupları geldi. 
Sertaslan, 
vatandaşları din
ledikten sonra 
yaptığı açıkla 

mada, eski 
başkanlardan 
Mehmet Turgut 
tarafından yaptırılan 
ilçenin en büyük 
parkının bir 
bölümüne Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yaptırıldığını, 
daha sonra da 
ortasına mescit 
yapılmakta 
olduğuna dikkat

çekerek, “İlçemizin 
en gözde parkı, 
belediye eliyle 
işlevsizleştirilmek 
isteniyor. Mescit 
yapılacak yer 
yokmuş gibi yeşil 
alanların içine iba 
dethane yaptırılıyor. 
Şimdi de tuvalet 
koymaya çalışı 
yorlar. Halkın 
istemediği hiçbir 

şeyin yapılmaya . 
cağını söylüyorlar 
dı, görülüyor ki 
halkı dinleyen yok. 
Bu tuvalet daha 
uygun bir yere 
yapılabilirdi.
Zaten 100 metre 
ileride Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
halka açık bir tu
valet mevcut’’ 
dedi.
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İliç Mm Mimlin ılmııılı Bursa'da
İnegöl'e bağlı 
Çavuşköy ma
hallesindeki orman 
lık alanda kesmek 
istediği ağacın 
dallarını budarken 
yaklaşık 4 metre 
yükseklikten düşen 
Abdullah Müslü 
mani (38) ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre; olay İnegöl'e 
bağlı Çavuşköy 
mahallesinde mey
dana geldi. Ormanlık 
alanda kesmek 
istediği ağaca 
tırmanarak, dallarını 
kesmeye başlayan 
Suriye uyruklu Ab
dullah Müslümani 
bir anda dengesini

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
FETÖ mensubu 
oldukları ve ByLock 
kullanıcıları olduğu 
tespit edilen 50 kişi 
hakkında gözaltı 
karan çıkarıldı. 
Şüphelilerden 33'ü 
yapılan operasyon
larda gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınanlar arasında 
aktif görevdeki 2 
polis memuru ile 3 
iş adamının da 
olduğu öğrenildi. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
Fethullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Dev

Bursa'ıla akıl almaz soygun!
Bursa'da bir inşaat 
firmasının ofisine 
yan daireden 
açtıkları 30 santi 
metre çapındaki 
delikten giren 
hırsızlar, 2 adet 
bilgisayar çalıp 
kayıplara karıştı. 
Olay, Merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Panayır Mahalle 
sindeki 10 gündür 
kapalı olan inşaat 
firmasına ait ofiste 
meydana geldi. 
Ofisin yan tarafın 
daki daireye giren 
hırsızlar burada 
duvarı kırarak 
yakla şık 30 san

kurt saldırısı!

kaybederek 4 metre 
yüksekten düştü. 
Ağır yaralanan 
adam, olay yerine 
sevk edilen 112 
Acil Servis 
Ambulansındaki 
sağlık ekibinin ilk 

let Yapılanmasına 
yönelik yürütü 
len soruşturma 
kapsamında 50 
örgüt mensubu 
hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı. 
Kararla birlikte il 
Emniyet Müdürlüğü 

çalarak açtıkları de
likten geri çıkıp 
kayıplara karıştı. 
Deliği gören firma 
avukatının ihbarı

timetre çapında 
delik açtı. Delikten 
içeri giren hırsılar ilk 
belirlemelere göre 2 
adet bilgisayar

üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri 
konuyla ilgisi 
soruşturma 
başlattı.

BYEGM

GemlikKfjfez

müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Beyin kanaması 
tespit edilen adam,

Terörle Müca 
dele Şube 
Müdürlüğü (TEM) ile 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) 
ekipleri düğmeye 
bastı. Ekipler çok 

yoğun bakıma 
alındı. Yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koru 
duğu öğrenildi.
Olayla alakalı 
tahkikat başla 
tıldı.

sayıda polis memu
runun katılımıyla 
belirlenen adreslere 
eş zamanlı operas 
yon düzenledi. 
Operasyonda 
gözaltına alınanlar 
arasında Bursa 
İl Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli 2 polis 
memuru ile 3 iş 
adamının da 
olduğu öğrenildi. 
Polis memurlarının 
örgüt arasında 
üst düzey bağlılık 
notlarının bulun 
duğu mahrem 
kartlarla ilgili 
çalıştıkları belirtildi.

znık de traktör satış bayisi sahibi olan 
Zülkayner Tabak (58), işyerinin deposunda 
baktığı kuzuyu kurtların parçaladığını öne 
sürdü. Olay, sabah saatlerinde 
Mustafakemalpaşa Mahallesi Atatürk Cad- 
desi'nde meydana geldi. Torununun sağlıklı 
doğması için adak adayan Zülkayner 
Tabak, aldığı 9 aylık kuzuyu işyerinin depo
suna bağladı. Kuzuyu burada bir süre 
beslemeyi düşünen Tabak, bugün sabah iş 
yerine geldiğinde şoke oldu. Tabak, 
parçalanan kuzuyu başıboş KopeKierın 
yediğini gördü.Korkudan iş yerine 
girmediğini belirten Tabak, "Sabah iş yeri 
ne geldim. Her taraf köpek doluydu, korkup 
kaçtım. Yirmiden fazla büyük köpek vardı 
kuzunun başında, işyerini açamadım. Gece 
de komşular kurt uluması duymuş, kurtlar 
inmiş buraya, onların kuzumu parçaladığını 
düşünü yorum. Adak için almıştım, bir süre 
besle yip kesecektim ama maalesef telef 
oldu" dedi.

Bursa'da 48 lıi$i 
hakkında flaş karar
POA.İSİ

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruştur 
ması kapsamında, 48 kişi hakkında gözaltı 
kararı verildi. Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından yürütülen 
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10'u 
polis memuru ve 2'si asker, toplam 48 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Em
niyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 
ekipleri, şüphelilerin yakalanması için ope 
rasyon başlattı. Şüphelilerden 20'sinin 
örgütün gizli haberleşme programı ByLock 
kullanıcısı olduğu belirtildi.

uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi

J iPad-iPhone

ABONE OLDUNUZ MU?
«■»Hilmi.. M ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Gemlikspor yöneticileri GEMPORT Genel Müdürü Hayati Aksoy’a plaket verdiler * 

35 numaralı Gemlikspor forması armağan ettiler...

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

^25 MİLYONLUK ARSA SATIŞI VE 
SORUŞTURMA (1)

\ O yıllarda hikaye böyle başladı.
. GEMSAZ bölgesi 1957 yılında kurulan bir 
kooperatif ile yazlık villalar yapılması için 
imar bekliyordu.

Kurulan Kooperatif güzel de bir proje
1 yaptırmıştı. 0 proje üzerine bir imar projesi 

Gemlik’te bugüne kadar yapılmadı.
Ama bölgenin imarı yoktu.
Bu konuda o günlerin ANAP’lı Belediye 

Başkanı bir adım attı.
i Bu alanın kıyısında olan 120 dönümlük 
arazi de bu nedenle imara açıldı.

Borusan ve Çimtaş bitişiğindeki yerlerin 
başkalarına gitmemesi için arazinin imara 
aÇıian bölümünün tamamını satın aldılar.

■ n j Ancak, geçen zaman içinde o arazide yapı 
| laşma olmadı. Bu arada, Gemlik ve o bölge

■ nın Çevresi sanayileşti.
^Yehi limanlar kuruldu. Limanların kurul 
ıhası, nakliyeciliğin gelişmesine ve yerlerin

■ değerlenmesini yol açtı. Bölgeye Serbest
| Bölge açıldı.
\ nıwışaata açılamayan 60 dönümlük arazinin 

sahipleri, Borusan ve Çimtaş, Gemlik Bele 
cttyesi’ne başvurarak, bu arazinin ‘Depola 
ma Tesisi’ olarak plan değişikliği istediler.

I -YlfaplOidi.
^Fktih Mehmet Güler döneminde plan 
masrafları Borusan ve Çimtaş tarafından 

j karşılanmak üzere, değişim yapıldı.
' Aridak bu kez Bursa Büyükşehir Belediye

| si İmar Komisyonu dosyayı meclise getir 
meyerek, Borusan ve Çimtaş’tan yapılan 

* yeni stad için rüşvet gibi bağış adında para 
\ İristendi.
» Rahmetli Asım bey buna yanaşmadı. “Biz 

Gemlik’te çok destek olduk"dedi.
Sürüncemede kalan araziye çözümü yine 

|.. Gem'ıık "Be'ıeû'ıyesı ‘odıûu.
t i İmar Yasasındaki bir maddede, Büyükşe 
| hır Belediye Meclisi, ilçe belediyelerinden 
eğelen teklifleri 3 ay içinde görüşmezse, 

i teklif görüşülmüş ve kabul edilmiş sayılaca 
' ğ/ hükmüne de dayanılarak, bu alan 1/5000 
| ölçekli imar planlarına ve Gemlik Belediye 
[ Sİ Meclisince kabul edilen 1/1000 ölçekli 

planlara işlenerek, plan değişikliği kesinleş

I fa Gelelim bundan sonrasına.
I h Fatih Başkanın amacı, plan değişikliği ile 
‘ kapanan yollardan kalan 60 dönümlük 5 
| parsel yol, satılarak Belediyeye gelir elde 
i. edilecekti.
* Ancak, Başkan Fatih makamından aleve 

j re, dalavere ile DÜŞÜRÜLDÜ..
! Yerine başkanvekili olan Refik Yılmaz 

? arazi sıkıntısı çekilen ve o günlerde metre 
; karesi bin lira olan 60 dönümlük yolların 

satışına karar verdi.
Bunun için İmar Yasası’nın 17.maddesine 

sığındı. Oysa bu bölgede önce imar uygu 
laması (İmar kanunu 18.madde) yaptırması 
gerekiyordu.

0, encümen kararı ile arsaları artık parsel 
diye, yan komşuları olan Çimtaş ve Boru
san Mannessman ile Borusan Boru’ya 

jtâzariıkıısulü sattı.
. . JSatmadan-önce 18 uygulaması yapması 
kopuşunda Meclisçe uyarıldı. Büyük tartış 
malaryaşandiiMuhalefet  yargıya gidece 
ğini söyledi. Yılmaz bunları dinlemedi.

. Hukuk adamıydı ya. İktidarda arkasınday
’ di. ’
t Artık parsel dedikleri arsaların büyüklüğü 
şöyleydi: u

1 uevaır/yahm.^

Bursa 2. Amatör 
ligde başarılı 
karşılaşmalar ile 
Gemlik’in gururu 
olmayı sürdüren 
Gemlikspor, 
kulübe maddi ve 
manevi destek 
olanlara 
ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Gemlikspor yöne
tim kurulu üyele 
rinden Tayfun Has, 
Hayati Aksoy ve 
Osman Kaya Alp 
dün GEMPORT’a 
giderek kulübe 
maddi destek 
veren Genel Müdür 
Levent Adalı’yı 
ziyaret ederek, 
Gemlikspor’un 
formasını 
armağan ettiler 
35 numaralı Gem
likspor’un kırmızı 
beyaz formasını 
giyen Genel Müdür 
Levent Adalı’ya 
ayrıca kulüp adına 
bir de teşekkür 
plaketi verildi.

Adalı, Gemlik
spor’un başarı 
larını izlediğini, 
ellerin den gelen 
desteği sürdüre
ceklerini söyledi. 
Gemlikspor 
Kulüp basın 
sözcüsü 
Tayfun Has yaptığı 
konuşmada, 
“Bugüne kadar 
yaptıkları maddi 
desteklerden dolayı 
GEMPORTta ve 
size teşekkür 
ediyoruz." dedi.

Bursa’da 200’e 
yakın kurum ve 
şirketin katıldığı 
Bovvling şampiyona 
sında finale kalan 
Gemlikli Yiğitler 
İnşaat Firması 
takımı şampiyona 
nın İkincisi oldu. 
20 Kasım 2018 
günü Bursa 
Anatolium
Bovvling Salonu’nda 
düzenlenen şampi 
yonada Nazım Yiğit, 
Aydın Yiğit, Yusuf 
Eker ve Metin 
Aslan’ın oluşturdu 
ğu dörtlü çetin bir 
mücadeleden 
sonra ikincilik 
kürsüsüne çıkmayı

elde ettiler. 
Bovvling 

. Şampiyonasını 
düzenleyen komite 
tarafından Yiğit 
İnşaat Bovvling

Takımına ikincilik 
madalyaları verildi. 
Takım Kaptanı 
Nazım Yiğit, zaman 
zaman Anatoli- 
um’da bovvling

oynadıklarını be
lirterek, açılan 
şampiyonaya 
başvurduklarını, 
bu işi spor olsun 
diye yaptıklarını 
söyledi.
Yiğit, “Şampiyona 
ya 200 ün üzerinde 
takım katıldı.
Bunlar arasında 
finale kalmayı bek
lemiyorduk. Ancak, 
gösterdiğimiz per
formans sonucu 
finale kaldık. Fi
nalde de iyi bir 
sonuç alarak, 
Gemlik’e 
ikincilik madalyalan 
ve kupasıyla 
döndük” dedi.

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

' "i i . ? 4^y§egül ^amaloğlu
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Her 24 Kasım’ da 

öğretmenleri övgü 
dolu sözlerle gök
lere çıkarırız. Bir 
buket çiçekle zi
yaretlerine gider, 
onları ne kadar çok 
sevdiğimizi dile ge
tirip emekli olanları 
anar, onların bir 
anne bir baba oldu 
ğunu ifade ederiz. 
Bizim için 
yaptıklarını anlata 
anlata bitiremeyiz.

Bu gün 
öğretmenlerin 
ekonomik 
sorunlarından, 
sosyal haklarından, 
sıkıntılarından söz 
etmeyeceğim. 
Emekli olanlar da 
çok daha rahat ve 
huzur içinde ma
halle kahvelerinde 
yaşamlarını 
sürdürüyorlar.

Öğretmenler günü 
nedeniyle yetkililer - 
İlçe Milli Eğitim 
müdürü-Belediye 
Başkanı, İlçe 
Kaymakamı-tören- 
lere katılacak, 
öğretmenlerin guru
runu okşayan sö
zler söyleyecekler. 
Öğretmenlerin bir 
araya gelecekleri 
bir lokallerinin 
olmadığını 
akıllarına bile ge
tirmeyecekler. Bu 
sorun yine görmez
den gelinecek. 
Oysa ilçenin nüfusu 
yüz bini geçmiş du
rumda. Bu ilçede 
çalışan ve emekli 
binlerce öğretmen 
olduğunu belirt 
meye gerek var mı?

Gemlik’te 
öğretmenlere ait bir 
lokal yok; ama 

sözüm ona bir 
öğretmenevi var. 
Var olmasına var da 
eğitimcilerin bir 
araya gelip sohbet 
edecek, eşleriyle ve 
dostlarıyla oturup 
çay içebilecekleri 
bir yerleri yok. 
Acaba yetkililer 
böyle bir sorunu 
kendilerine dert 
ederler mi? Hiç 
sanmıyorum.

Yetkili ve etkili 
muhteremler, acaba 
bu sesi duyup 
gerçekten şimdiye 
dek binlerce 
öğrenci yetiştirmiş, 
emekli olmuş 
öğretmenlerle hâlâ 
okullarda hizmet 
veren eğitimcilerin 
böyle bir yere 
hakları var. 
Öğretmenlerimize, 
bir araya gelip 

dinleneceği bir yer 
temin etmek biz- 
lerin de görevi 
olmalı diyebilecek
ler mi? Yoksa aman 
sende, bu benim 
asli görevim değil, 
ne yaparlarsa 
yapsınlar mı diye
cekler? Bunca 
zaman ilgilenmedik
lerine göre...

Geçen günlerde 
Mudanya’ya gezme 
ye gitmiştim. 
Arkadaşım haydi, 
öğretmenevine 
gidelim, dedi. Mu
danya Öğretmenevi, 
gerçekten tertemiz, 
alabildiğine geniş 
hatta küçük de olsa 
bir bahçesi var. 
Bayıldım, hayran 
kaldım. Bu bina 
kiralık mı dedim. 
Hayır, belediye 
burasını 
öğretmenlerin 
hizmetine verdi, 
kiralık falan değil, 
dedi. Yanlış 
anlaşılmasın bu işi 
yapan geçmişteki 
AKP’ li belediye 
başkanı. Böylesine 
düşünüp 
öğretmenlere bir 
yer tahsis ettiği için 

bu belediye 
başkanını kutlamak 
gerekli. Gemlik’te 
de aynı uygulama 
yapılamaz mı?

Arkadaşım, Gem
lik’teki öğretmenevi 
nasıl, diye sordu. 
Ne cevap vere
bilirdim ki. Bizim 
öğretmenevimiz 
yok derken içimdeki 
utancı gizlemeye 
çalıştım. Soruyu 
duymazdan geldim. 
Bizim öğretmenevi 
şu an otel konu
munda...
Öğretmenler de 
sağda solda diye
bildim. Siz nereye 
çıkıyor, arkadaşla 
rınızla nerede 
buluşuyorsunuz? 
Mahalle 
kahvelerinde, çay 
bahçelerinde, 
dedim. Gelsem, sizi 
nerde bulabilirim, 
dedi. Aramakla 
bulamazsın, ancak 
telefonla buluşa 
biliriz, diyebildim.

Bu 24 Kasım’da da 
yine öğretmenlere 
övgüler düzeceğiz, 
sen cefakârsın, sen 
vefakârsın, sen 
aslansın, sen 

kaplansın deyip 
onları yüceltip 
öğretmenlik 
mesleğinin ne 
kadar ulvi ve kutsal 
olduğunu 
anlatacağız. 
Öğretmenlerimiz de 
kendi aralarında 
günlerini neşeyle 
kutlayacaklar, 
eğlenip 
mutluluklarını 
gülümseyerek dile 
getirecekler.

Bir öğretmen 
lokali bile olmayan, 
mahalle 
kahvelerinde soluk
lanan, yıllarını 
eğitim işine adamış 
ve şu an okullarda 
görev alan 
öğretmenlerimin 
24 Kasım 
Öğretmenler 
gününü kutluyor; 
sağlıklı, mutlu nice 
güzel günler 
geçirmelerini diliyo
rum.

Ülkenin kaderini 
elinde tutan 
öğretmenler, sizler 
her şeyin en iyisine 
layıksınız! Ama size 
verilen değer bu 
kadar! Kader 
utansın!

Bursada 5,8 bümliaiimle deprem senarynsu
Bursa’da afet duru
munda koordinas 
yonun sağlanması 
için 6 ilin katılımı ile 
5,8 büyüklüğünde 
deprem senaryosu 
gerçekleştirildi. 
Bursa il Afet ve 
Acil Durum 
Müdürlüğünce 
'saha ve masa başı' 
planlı deprem 
tatbikatı yapıldı. 
Bursa'da 
gerçekleşebilecek 
5,8 büyüklüğündeki 
bir deprem 
senaryosu üzerine 
kurgulanan tat
bikatta, Afet Yöne
tim ve Karar Destek 
Sistemi (AYDES) 
uygulamaları Bursa 
Valisi Yakup Canbo- 
lat tarafından 
yerinde denetlendi. 
Senaryo gereği 
gerçekleşen de
premin ardından 
enkazdan yaralılar 
başarıyla kurtarıldı.

Deprem tatbikatına 
Bursa'nın yanı sıra 
Balıkesir, Bilecik, 
Çanakkale, Kü
tahya, ve Yalova il
leri de katıldı.
Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, "Bursa 
dahil 6 ilin 
katılımıyla 5,8 
şiddetindeki bir de
prem olması duru
munda depremi 
ve afeti nasıl 
yöneteceğimize dair 
tatbikat yapıyoruz. 
Oldukça başarılı 
geçiyor. Bütün 
katılımcılara, 
teşekkür ediyorum. 
Bursa birinci 
derece deprem 
kuşağında olan bir 
ilimiz. Biz il olarak 
afet olduğunda 
bunu nasıl 
yönetebileceğimizin 
tatbikatını yapıyo 
ruz. Her zaman 
hazırlıklı olmak 
zorundayız" dedi.

Tatbikata, Bursa, 
Balıkesir, Bilecik, 
Çanakkale, Kü
tahya, Yalova, 
AFAD Müdürlüğü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye İtfaiye, 
Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK) 
ekipleri, Os- 
mangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Mudanya, 
UMKE, Bursagaz, 
Türk Telekom, 
DSİ 1. Bölge, 
BUSKİ, EUAŞ, 
Bursa OSB İtfaiye, 
Asil Çelik Bosch, 
Tofaş, Bursa 
AKUT, Bursa İHH, 
BAKUT, ANDA, 
MAGDER, ASKUT, 
Bursa 911, İNDAK, 
irfan Gençlik, 
HADAK, SARP- 
DOSK, TRAC 
Bursa ve 
Mustafakemalpaşa, 
İNTRAD, ULRAD 
arama kurtarma 
ekipleri katıldı.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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failim lıastanelefintle yeni iöııenı! [I ücr el ödenecelt
Sağlık Bakanlığı 
üniversitelerle bir
likte kullanılan 
eğitim, araştırma 
hastanelerinde 
araştırma 
çalışmalarını 
desteklemek için 
üniversite has
tanelerinde perfor
mans dönemini 
başlatıyor. 
Buna göre; eğitim 
ve araştırma 
alanında bakanlığın 
belirlediği asgari 
kriterlerin üzerinde 
çalışma yapan 
öğretim üyesi ve 
öğretim elemanla 
nna performansa 
dayalı ek ücret

ödenecek.
Sağlık muhabir
leriyle toplantıda bir 
araya gelen Sağlık 
Bakanı Fahrettin

Koca, 3 ay içinde 
performansa sis
temine geçileceğini 
açıkladı. Bakan 
Koca, şöyle

konuştu:
"Bizim biliyorsunuz 
21 tane üniversite 
ile işbirliği, birlikte 
kullanım protoko

lümüz var. Sağlık 
bilimleri üniver
sitesi dışında. Mar
mara Üniversitesi 
gibi Yıldırım Bayezit 
Üniversitesi gibi, 
Medeniyet Üni 
versitesi gibi 21 
üniversitemiz 
ile iş birliği pro
tokolümüz var. Biz 
bundan böyle has
tanede, üniver
sitenin var olan 
kadrosuyla, ayrıca 
eğitim nitelikleri ve 
eğitim dahil olmak 
üzere performansı 
belirleyip, yeni 
dönemde sözleş 
meye geçiyoruz. 
Buna en geç 3 ay

içerisnde geçilmek 
zorunda. Yeni 
dönemde bu has
tanelerimizde, hem 
asistan, hem 
uzman, hem doçent 
hem de profesör 
için söylüyorum, 
asgari yapması 
gereken eğitim 
katkısı ve bunun 
üzerindeki katkıyı 
(patent olarabilir, 
TÜBİTAK projesi 
olabilir) perfor
mansa bağlayan 
bir sözleşme döne
mine giriyoruz. 
Eğitimi perfor
mansa bağlıyoruz, 
ilave ücrete 
bağlıyoruz."

Saadet Mu Kollarınılaıı iz Biralı' Kampanyası
Saadet Partisi 
Gemlik Kadın 
Kolları Başkan 
lığı, ülke genelin
deki çocuklara kitap 
ulaştırmak adına 
Gemlik Cius 
Avm önünde 
stand kurdu.
Konu ile 
alakalı olarak 
kadın kolları 
başkanı Aynur Uzun 
şunları söyledi.

“Saadet Partisi 
Kadın Kolları 
olarak, ülkemizin 
en ücra köşe 
sinde yaşayan 
çocuklarımıza kitap 
ulaştırmak adına 
açmış olduğumuz 
standımıza 
katkılarınızı bekli 
yoruz. Evinizde 
bulunan okunmuş 
çocuk kitaplarınızı 
standımıza ya da

Saadet Partisi 
Gemlik Kadın 
Kollan teşkila 
tımıza 
ulaştırabilirsiniz. 
‘Bir kitap ile, ülke 
mizin her köşesine 
ulaşıp çocukları 
mızın hayatına İZ 
BIRAK’mak ister 
şeniz sizlere 
aracı olmaya 
hazırız." Şeklinde 
konuştu.

minik eller Yasmam unutmadi
Atatürk İlkokulu 2. 
Sınıf öğrencileri il 
bünyesinde huzur 
evlerinde 
yaşamlarını 
sürdüren yaşlıları 
unutmadı.
Bu proje velilerin de 
desteği ile geniş bir 
yelpazeye ulaştı. 
Miniklerimiz, 
öğretmenleri

Mehtap Başaran, 
Nuray Yılmaz ve 
Gökşan Durmuş 
önderliğinde projeyi 
tamamladıktan 
sonra Yaşlılar 
Haftasında hediye 
leri Atatürk İlkokulu 
2. Sınıf öğrencileri 
il bünyesinde 
huzurevlerinde 
yaşamlarını sürdüren yaşlıları unutmadı. Huzur evine zi

yarete gidecekler. 
Yapılan açıklamada, 
“Bu proje ile 
çocuklarımızın 
sosyal roller 
edinerek, başarı 
duygusu tadarak 
mutlu ve paylaşımcı 
bireyler olarak 
yetişmelerini he 
deflemekteyiz." 
denildi.

ŞOFÖR 

MM

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi

J iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

• . yayımlanmaktadır.

TOTO aboneoldunuzmu? 
imSpS abone olun okuyun okutun
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Konut satış istatistikleri açıklandı
Türkiye genelinde 
ekim ayında 146 bin 
536 konut satışı 
gerçekleştirildi. 
Ekimde satılan 
konut sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 15,1, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 19,2 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ekim ayına ilişkin 
konut satış istatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre, ülke 
genelinde ekimde 
satılan konut sayısı 
bir önceki aya göre 
yüzde 15,1, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 19,2 artış 
göstererek 146 bin

536 oldu.
Konut satışlarında 
İstanbul 27 bin 156 
konutla ilk sırada 
(yüzde 18,5) yer 
aldı. İstanbul'u 13 
bin 430 konut 
satışıyla (yüzde 9,2) 
Ankara, 7 bin 419 
konut satışıyla 
(yüzde 5,1) İzmir 
izledi. En az satış 
olan iller 15 konutla 
Hakkari ve Ardahan, 
79 konutla da Bay
burt olarak kayıtlara 
geçti.
Bu dönemde 
ipotekli konut 
satışları geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 79,1 azalarak 
8 bin 65'e geriledi.

Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satışların 
payı yüzde 5,5 
olarak belirlendi. 
İpotekli satışlarda 
İstanbul 2 bin 164 
konut ve yüzde 26,8 
payla ilk sırada yer 

aldı. Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satış 
payının en yüksek 
gerçekleştiği il 
yüzde 8,5 ile Bartın 
oldu. Diğer konut 
satışları ekimde, 
yıllık bazda yüzde

64,3 artarak 138 bin 
471 olarak belir
lendi. Bu kategoride 
de İstanbul 24 bin 
992 konut satışı ve 
yüzde 18 payla ilk 
sırada yer aldı. İs
tanbul'daki toplam 
konut satışları 

içinde diğer satış 
ların payı yüzde 92 
olarak tespit edildi. 
Ankara 12 bin 589 
diğer konut 
satışıyla ikinci 
sırada bulunurken, 
bu ili 6 bin 886 
konut satışıyla İzmir 
izledi. Diğer konut 
satışının en az 
olduğu il 14 konutla 
Hakkari olarak 
tespit edildi. 
- 74 bin 815 konut 
ilk defa satıldı 
İlk defa satılan 
konut sayısı 
ekimde, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 31,3 artışla 
74 bin 815'e yük
seldi

Arat şahinlerine kotu haber! Fhıan yüzde 51 zamlandı
Ticari araçlar için 1 
Aralık itibariyle 
zorunlu olacak kış 
lastikleri, bu yıl cep 
yakıyor. Piyasada 
satılan ürünlerin bir 
kısmı yerli üretim 
olsa bile, hammad
delerin ithal ediliyor 
olması maliyetleri 
katladı.
Soğuk havaların 
tüm yurtta etkisini 
artırması, her yıl 
olduğu gibi bu yılda 
kış lastiklerini gün
deme taşıdı.
Sıcaklıkların 7 
derecenin altına 
düştüğü yerlerde 
kullanılması tavsiye 
edilen kış lastik

lerinin 1 Aralık'tan 
itibaren ticari 
araçlar için zorunlu 
hale gelecek olması 
ise, gözleri bu 
lastiklerin 
fiyatlarına çevirdi. 
Kış lastiklerinin, 
olumsuz hava 
şartlarında suda 
kayma riskini 
azaltması ve ıslak 
yollar üzerinde fren 
mesafesini 
kısaltması, 
kuşkusuz trafik 
güvenliğini artırıyor. 
Söz konusu lastik
lerin silika 
karışımlarının yaz 
lastiklerinden farklı 
ve daha maliyetli

olması ise, fiyatların 
da en az yüzde 10 
kadar daha pahalı 
olmasına neden 
oluyor. 
Türkiye'de bir çok 
firma araç lastiği 

üretimi yapıyor. 
Yerli üretime 
rağmen hammad
denin ithal ediliyor 
olması ise, girdi 
maliyetleri dövizle 
belirlenen lastik

lerin fiyatlarını 
artırıyor.
FİYATLAR YÜZDE 
50 ARTTI 
Otomotiv Dis
tribütörleri Derneği 
(ODD) verilerine 
göre, Ekim 2018 
itibariyle Türkiye'de 
satılan araçların 
yüzde 80'den 
fazlasını A, B ve C 
segment araçlar 
oluşturuyor. Sadece 
C-segment otomo
biller ise toplam 
pazarın yüzde 
55'ine denk geliyor. 
Söz konusu tablo, 
ülkede satılan oto
mobillerin büyük 
çoğunluğunun üz

erinde 16 ine 
ebadında lastik 
bulunduğunu gös
teriyor. Türkiye'de 
en çok satılan lastik 
ölçülerinden biri 
olan 205 55 R16 
boyutundaki kış 
lastiği bugün 
lerde 400 liradan 
satılıyor. Yerli bir 
markanın ürettiği 
aynı kış lastiğinin 
geçen yıl ki fiyatı 
ise 288 TL idi.
Rakamlar 16 ine 
boyutundaki yerli 
kış lastiğinde bu yıl 
fiyatların yüzde 
40 daha yüksek 
olduğunu gös
teriyor.

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

BEBEKLİ TELEFONLAR
110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

DENİZ UÇAĞI
METRO

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

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

ULAŞIM

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

HASTANELER

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

121
186

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

513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92

_________ 513 71 66
BELEBİYE

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

DENİZ OTOBÜsIT
Bursa 
Mudanya
Yenlkapı .
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6225 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiısimii

BUSKİ
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazıjşl. Md. 
Su Anza

514 5796
513 23 25 

51345 21-182 
5134521-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

VENÜS SİNEMASI
ÇAKALLARLA

DANS 5 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.30 
RAFADAN

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

SORUNHRI BİLİYOR 
GELİYOR...

HEP BİRLİKTE 
YENİ GEMLİK İÇİN

ı^crnu m.

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM
laıj adaylarına başarı

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN /
AK Parti

sğŞ Gemlik Belediye Başkan 4 
ak PARTi Aday Adayı

1 987

YİĞİT

—

İNŞAAT

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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23 Kasım 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetolnic.com

H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Ç&mji Kgrşişı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

Gernlîk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi, kuaför 
Günay Torun, kardeşi tarafından aracının içinde öldürüldü 

üemlilı'te hit kadın cinaueti daha
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi, Elite Bayan Kuaförü sahibi Günay 
Torun (55) sabah saat 09.30 sıralarında aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kay
betti. Güvenlik kameralarından an an belirlenen cinayetten sonra Günay Torun’u öldüren Katil 
aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Günay Torun’u öldüren kişinin kardeşi Halil Küçükkurt 
olduğunun saptanması ardından katil Karacabey’de yakalandı. Küçükkurt, Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’ne getirilirken, soğuk kanlılığı dikkat çekti. Haberi sayfa 2’de

GÇİLERYÜZLÜ 
BRŞKANLfi 

feOflÜK GÜLECEK 
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET

ETME BİLİNCİ İLE
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

25 MİLYONLUK ARSA SATIŞI VE 
SORUŞTURMA (2)

Bursa 2. İdare Mahkemesinin kararında belirtilen "Gemlik 
Belediyesi Encümeni’nin 23.5.2012 gün ve 390 sayılı karan ile 
3184 sayılı ImarKanunu’nun 17. maddesine dayanılarak, 54-1 
pafta, 953 ada A 39 parsel sayılı 18 bin 313.08 m2 taşınmaz, 
bitişik 953 sayılı karan ile Çimtaş AŞ.'ye 7 milyon 508,80 li
raya, 54-1 pafta 953 ada C 40 parsel sayılı 258.22 m2’lik taşın 
mazın bitişik 953 ada, 13 parsel sahibi ÇİMTAŞ AŞ.'ye 105 
bin 870,20 liraya, 56 pafta, 466 ada A10 parsel sayılı 18 bin 
298,12 m2 Tık taşınmaz, bitişik 466 ada, 1 parsel sahibi Boru- 
san Lojistik AŞ.'ye 7 milyon 502 bin 229,20 liraya, Dev. 4’de

AK PA

Uğradığı silahlı saldın sonucu 
hayatını kaybeden Günay Torun, 
bugün öğle namazından sonra Asım 
Kocabıyık Camiinde kılınacak ce
naze namazı ardından son yolculu 
ğuna uğurlanacak._______________

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI
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Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi, kuaför Günay Torun, 
kardeşi tarafından aracının içinde öldürüldü

fiemlik’te üir Kadın cinayeti ilaha
Gemlikliler dün 
sabaha kadın 
cinayetlerinden biri 
ile uyandı.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
üyesi, Elite Bayan 
Kuaförü sahibi 
Günay Torun (55) 
sabah saat 09.30 
sıralarında aracın 
da uğradığı silahlı 
saldırı sonucu 
hayatını kaybetti. 
Çukurbahçe’deki 
evinden dün sabah 
saat 09.30 sıraların 
da çıkan ve kapı 
önündeki özel 
aracına binen 
Günay Torun, 
aracıyla geri 
giderken, arkasın 
daki beyaz bir özel 
oto ile yolu kesildi. 
Araçtan inen kişi 
Günay Torun’un 
aracının yanına 
giderek kapısını 
açıp yanında 
getirdiği 9 mili 
metrelik taban 
casını ateşledi. 
Güvenlik kamera 
larından an an 
belirlenen cinayet
ten sonra Günay 
Torun’u öldüren 
katil aracına 
binerek olay 
yerinden uzaklaştı. 
Mahalleli silah ses
lerine pencerelere 
koşuşurken, 
Günay Torun olay 
yerinde can verdi.

POLİS 
NCELEMEDE

34 PG 4315 plakalı 
otomobilin içinde 7 
kurşun ile öldürü 
len Günay Torun’un 
olay yerinde omuzu 
na 4 kurşun, 3 
kurşunun da kamı 
na isabet ettiği 
öğrenildi.
Olayın emniyet bi 
rimlerine bildirilme 
si üzerine, cinayet 
mahalline polis 
ekipleri sevk edildi. 
Cinayetten sonra 
nöbetçi savcının 
olay yeri incele 
mesi yapmasının

ardından, Günay 
Torun’un cesedi 
Gemlik Devlet Has- 
tanesi’ne kaldırıldı. 
Buradan da Savcılık 
emriyle Bursa Adli 
Tıp Kuruntuna gön
derildi.

KATİL KARDEŞİ 
ÇIKTI

Günay Torun’un 
kardeşi tarafından 
ölümle tehdit edil 
diğini Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği 
dilekçelerin olduğu, 
koruma istediği 
öğrenildi.
Cinayetten sonra 
katilin yakalanması 
için polis çevredeki 
güvenlik kamera 
larını incelemeye 
aldı. Cinayetin 
işleniş anı ve katilin 
kaçışı dakika 
dakika kameralara 
yansıdığı görüldü. 
Aracın plakasını 
tesbit eden polis, 
katilin gidebileceği 
yerlerde önlem aldı.

Halil Küçükkurt, cinayet sonrası sosyal medyada 
yaptığı paylaşımda ‘Ben demiştim” yazdı
Katilin ağabeyi 
olduğunu belirleyen 
polis Ağabeyi Halil 
Küçükkurt’u 
Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde

getirerek sorguya 
aldı. Katilin ve 
yardımcı olduğu 
adını öğreneme 
diğimiz bir kişinin 
sorgusu sürerken, 
emniyete getirildik
leri sırada çok 
soğuk kanlı olduk 
lan dikkat çekti. 
Cinayete kurban 
giden Günay 
Torun’un 3 kez ko
ruma başvurusu 
yaptığı öğrenilirken, 
evinden çıkarken 
polise haber verip 
vermediği 
öğrenilemedi.
Olayla ilgili soruş 
turma sürdürülüyor.

SOSYAL 
MEDYADA 
CİNAYETİ 
İŞLEDİĞİNİ 
DUYURDU

yakaladı. 
Gemlik polisi 
dün saat 16.oo 
sıralarında katili 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’ne

Sosyal medya 
hesabında cinayeti 
işledikten sonra 
“Ben demiştim” 
diyerek paylaşım 
yapan Halil

Küçükkurt daha 
önce de sürekli 
kardeşini tehdit 
ettiği, bu nedenle 
Savcılığa suç 
duyurusunda bulu
narak koruma 
istediği ve 
dilekçesinde 
“Öldürülmekle 
tehdit ediliyorum, 
evimi ve iş yerimi 
satıp Gemlik’ten 
gitmek, 
uzaklaşmak ve 
izimi kaybettirmek 
istiyorum. Adresimi 
bilmiyor ancak 
adresimi öğrenirse 
durduk yere beni 
öldürecek.” 
şeklinde 
ifade verdiği 
öğrenildi.
Suç duyusu üzerine 
Bursa’da yaşayan 
zanlıya gönderilen 
yazıda Günay 
Torun’un evinin 
adresinin belir
tilmesinin Torun’un 
yerinin belli 
olmasında etken 
olduğu belirtiliyor. 
Katil Halil 
Küçükkurt’un 
madde bağımlısı 
olduğu ve karde 
şinden para 
sızdırmaya çalıştığı 
iddia ediliyor. 
Günay Torun’un 
eşi Devlet Has
tanesi Röntgen 
teknisyenlerinden 
Hilmi Torun da 
geçtiğimiz yıl eşi ile 
birlikte çıktığı 
tatilde geçirdiği 
beyin kanaması 
sonucu hayatını 
kaybetmişti.



hepimizin bir öğretmeni var

—? .... ...&

uısai'i

j. Fikri hür, vicdani hür, irfanı hür 
nesiller yetiştirirken mesleğinizdeki ilk günki 

heyecan ve? mutluluğu hayatı boyunca 
tüm öğretmenlerimizin yaşaması dileğiyle...

TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN..»
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com 
25 MİLYONLUK ARSA SATIŞI VE 

SORUŞTURMA (2)
54-1 pafta 953 ada B 38 parsel sayılı 19 

bin 275,21 m2lik taşınmazın bitişik, 679 
ada, 1 parsel sahibi Borusan Lojistik 
A.Ş’ye 7 milyon 902 bin 10 liraya, 54-1 paf 
ta 953 ada A37 parsel sayılı 3 bin 082,01 
m2’lik taşınmazın bitişik 953 ada 35 parsel 
sayılı Borusan Mannessman A.Ş.’ye 1 mil 
yon 263 bin, 624,10 lira bedelle” satıldı.

5 arsanın (yolun) toplam tutarı 24 milyon 
282 bin 922 lira 40 kuruştu.

Bu para, Gemlik Belediyesi’nin kasasına 
kuruluşundan beri giren en yüksek bedeldi 

Bu satışı dün de belirttiğim gibi, MHP eski 
ilçe Başkanı Osman Durdu ve CHP İl Genel 
Meclis üyesi Ahmet Hulusi Aydın’ın Bursa 
2.ldare Mahkemesine açtıkları iptal davalı 
sonucu 12/6/2014 tarihinde 2014/743 sayılı 
kararı ile “Dava konusu işlem İPTAL" edil

İptal kararı 2014 yılının Haziran avında ver 
meşine karşın, Gemlik Belediyesi bu iptal 
kararına uymadı. Arsaya para veren 
şirketlerde aldıkları arsalara tapu almaktan 
başka bir işlem yapamadı.

Belediye tapuları geri almak için dava 
açmayınca, bu kez İdari Mahkemeye 
başvuranlar savcılığa başvurarak Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’/ Cumhuriyet Savcı 
lığı’na şikayet ettiler, şuç duyurusunda bu
lundular.

Savcılık başkan hakkında soruşturma 
açılması için İçişleri Bakanlığından izin 
istedi. Ancak, gönderilen müfettişlerin 
verdiği rapordan sonra Bakanlık Yılmaz 
hakkında soruşturma açılmasına gerek 
görmedi.

Bunun üzerine Osman Durdu, Bakanlık 
kararı hakkında iptal davası açtı ve 
kazandı.

Cumhuriyet Savcılığı bu karardan bir yıl 
geçtikten sonra soruşturma başlattı.

Bunda da Osman Durdu’nun savcıları 
HSK’na şikayet etmesinin önemli rol 
oynadığı düşünülüyor.

Bu süreci birlikte izleyeceğiz.
Bu arada Bursa 2. İdare Mahkemesi ve 

Danıştay kararlarından sonra Borusan 
Mannessman A.Ş. nin Avukatı llyas Zeybek 
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı 
davanın dilekçesinde bakın Belediyenin 
Borusan Mannessman’a nasıl bir mal 
sattığını iddia ediyor.

“Davalı Belediye imar plan işlemlerini 
sonuçlandırmadan, eski yolları ve ada içi 
parselleri plan notlarına uygun olarak 
oluşturmadan, eski yollara parsel numara 
sı vermiş ve akabinde davacı müvekkile 
satmıştır.

Bu davalının bu uygulaması hem İmar Ka- 
nunu’na aykırı ve hem de mülkiyet hakkı 
nın özüne haksız bir müdahale niteliğinde 
dir. Yukarıda da değinildiği üzere, adına 
tapuda yapılan tescil YOLSUZ tescil oldu 
dundan ve yolsuz tescil mülkiyet hakkını 
Kazandırmayacağından, davalı Belediye 
sattığı bu taşınmazın hiçbir zaman MALİK 
olmamıştır. Dolayısıyla bunlar satılamaz, 
sadece imar düzenlemesinde DOP olarak 
kullanılabilir.

Nitekim yukarıda belirten İdare Mahkeme 
si kararlarıyla, satışa esas oluşturan encü
men kararı iptal edilmiş, böylece satış 
işleminin hukuki dayanağı ortadan 
kalkmıştır." .

Borusan açtığı dava ile Gemlik Belediye
sine verdikleri paraları faiziyle geri istedi. 
Bu davadan sonra belediye tapu iptal dava 
lan açtı. Kamu bu işten büyük zararlar gör 
dü. Şimdi Yılmaz sattığı usulsüz arsaların 
bedelini firmalara faiziyle ödeyecek. 
Kaybeden Gemlik ve sizler olacaksınız.

Bu yazıyı tarihe not düşmesi için yazdım. 
Karar sîzlerin.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları öne alındı...

Öğretmenler Günü bugün kutlanacak
24 Kasım Öğretmen 
ler Günü resmi 
kutlaması bugün 
Manastır Yunus 
Emre Kültür Merke 
zinde yapılacak. 
Gemlik Merkezi ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından 
hazırlanan program 
saat 10.oo Saygı 
Duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunma

sıyla başlayacak. 
Protokolün konuş 
malarından sonra 
bir öğrenci tarafın 
dan şiir okunması 
nın ardından, 
sinevizyon gösteri 
si izletilecek.
Oratorya ve tiyatro 
gösterisi ardından 
öğretmen ve 
öğrenci koroların 
dan türküler din

lenecek.
Daha sonra zeybek 
oyunu izlenecek.
Yeni stajyer öğret 
menlerin mesleğe 
başlama yemin 
töreninden sonra 
emekli 
öğretmenlerin ödül 
töreni yapılacak.

CHP’DEN 
KUTLAMA

CHP İlçe Yönetim 
Kurulu da 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
nedeniyle Umurbey 
de kutlama ya
pacak. Cumartesi 
günü saat 10.oo da 
Umurbey Kültür 
Sanatevi Lokalinde 
düzenlenecek 
program ile öğret 
menler günü kut
lanacak.

2018-2019 Eğitim- 
Öğretim Yılı Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı işbirliği 
ile ebeveynlere 
yönelik hazırlanan 
"Zararlı Maddeler 
ve Korunma Yolları" 
konulu seminer; 
Halk Eğitimi Merke 
zi Müdürlüğü’nün 
İstiklal Caddesin
deki Merkez bina

sında yapıldı. alınan bilgilere gö 
Halk Eğitim Merkezi re, 11 Eylül Eğitim 
Müdürlüğünden Merkezi ve Umur

bey Kurs Merkezin 
de toplamda 350 
kişinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Açıklamada, Aile vı 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İşbirliği 
ile gerçekleştirilen 
bu tür eğitim ve 
seminerlerin yıl 
içerisinde verilmey 
devam edileceği 
belirtildi.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi, 

çalışkan insan, kuaför

GünayTORUN
uğradığı menfur bir cinayet sonrası 

aramızdan ayrıldı- 
Her zaman bizlerle olan 

esnafın derdini kendine dert edinen 
arkadaşımıza Allah’tan rahmet diler, 
kederli ailesinin acılarını paylaşırız.

GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR 
ODASI YÖNETİMİ

Not: Cenaze töreni bugün öğle namazından sonra 
Asım Kocabıyık Camii’nde yapılacaKtır-

BP PETROLLERİNE AİT GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 
TESCİLLİ 02.10.2018 GÜNLÜ 18160400AN015639 SAYILI ve 

24.10.2018 GÜNLÜ 18160400AN016872
18160400AN016871,18160400AN016873 SAYILI ANTREPO 

BEYANNAMELERİ MÜKELLEF NÜSHALARI 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

HOCAM NECATİGİL ANISINA
Bu öğretmenler 

gününde değerli bir 
hocamı anmak isti 
yorum. 1970’li yıllar. 
İstanbul Eğitim En- 
stitüsü’nde (Öğret 
men okulu) öğrenci 
yim. Çok değerli 
öğretmenlerimizden 
biri de Necatigil’di. 
Türkçe bölümüne 
pek derse girmez, 
Almanca bölümünü 
tercih ederdi. Yalvar 
yakar ikna edip der
simize gelmeye razı 
etmiştik.

Yumuşak bir ses 
tonu vardı. Can 
kulağıyla dinlerdik. 
II. Yeni anlayışında 
şiirler yazdığı için 
anlamakta zorlanı 
yorduk. Bazen 
anlayamadığımız 
şiirleri diğer hocala 
rımıza sorardık. 
Bize güTümseyerek 
yanıt verirlerdi.

“Şiiri kim yazdıysa 
ona sorun, birinci 
kaynaktan öğrenin” 
derlerdi

Hocalarımız bizim 
anamız babamız 
gibiydi. Her sorunu 
muzla ilgilenirlerdi. 
Çünkü bizler yatılı 
okuyan öğrenciler 
dik. Harçlığımız 
bittiğinde onlardan 
isterdik. Paramız 
geldiğinde de he 
men öderdik. Biz 
lere öz çocukları 
gibi davranırlardı.

Necatigil Hocamız 
kendi dünyasında 
biriydi. Hiç boş 
durduğunu görmez 
dik. Ya bir şeyler 
okur ya da bir şey 
ler yazardı. Yanın 
dan güzel, deri 
çantasını ayırmazdı. 
Çantasında yazı 
denemeleri', noti'arı 
ve bazı dergiler bu

lunurdu. Sanat, 
edebiyat, şiir üzeri 
ne konuşurdu hep. 
Yeni yazdığı şiirleri 
okurdu, bazen tah
taya yazardı.
Anlayamadığımızı 
görünce dize dize 
açıklardı. Sevgi 
dolu bir insandı. 
Şiiri bize sevdiren 
değerli bir öğret 
mendi. 13 Aralık 
1979 ‘da yitirdik, 
onu saygıyla 
anıyorum.

Türk Edebiyatı’nın 
önemli bir şairinin 
hastayken söylediği 
sözleri ülkeyi 
yönetenlere örnek 
olur düşüncesiyle 
aktarmak istiyorum.

Bu olayı Haşan 
Pulur köşesinde 
şöyle anlatıyor: 

“Yıl 1979, Türkiye 
yokıük ıçımfe, öen- 
zinyok, mazot yok, 

yağ yok, yok, yok. 
Demirel, bu şartlar 
la hükümeti Ece- 
vit’ten devralmış. 
Biz de o tarihte 
Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim 
Kuruluna üye seçil 
mişiz. Âdet olduğu 
için Ankara’ya 
başbakanı ve ba 
kanları ziyarete gi 
diyoruz. Tam bu 
sırada Hilmi Ya 
vuz’dan haber 
geldi.

“Behçet Hoca çok 
hasta, acaba yurt 
dışına gönderebilir 
miyiz?” Ertesi gün 
başbakanlıktayız. 
Başbakanın maka 
mına giriyoruz. O 
günün Basın-Yayın 
Bakanı BarlasKün- 
tay’a “Hocanın du
rumunu söylüyoruz, 
siz başbakan’a söy
leyin, ben de 
desteklerim” diyor.

Bir fırsatını bulup 
biraz umutsuz da 
olsa durumu Başba 
kan’a arz ediyoruz. 
Demirel: “Ne de 
mek? Türkiye Cum 
huriyeti devleti, bir 
şairini, bir edebiyat 
çısını, bir öğretme 
nini o halde mi

bırakacak? Olmaz 
öyle şey!”

Dönüyor Barlas 
Küntay’a: Hemen 
muameleye 
başlansın!

“Otele uçar gibi 
dönüyor ve Hilmi 
Yavuz’a haber veri 
yoruz. “Hocayı 
hazırlayın, neler 
yapılacağını bildire
cekler!” Ertesi gün 
İstanbul’dayız, 
Hilmi’yi arıyoruz: 
“Maalesef hoca git
miyor! Diyor.

Niye, diye soruyo 
ruz:

-Hoca:
“Memleket bu 

haldeyken, hasta
lara ilâç için döviz 
bulunamazken, 
röntgen filmi getiri 
lemezken, bu yok
sul milletin parasıy 
la dışarıya tedaviye 
gidemem, ölürsem, 
memleketimde ölü 
rüm, diyor.” Ve bir 
süre sonra da 
ölüyor.

Gelin hep birlikte 
düşünelim: Bugün 
Behçet Hoca gibi 
ülkesini, halkını 
düşünen kaç politi 
kaçı, kaç devlet 
adamı, kaç bakan,

kaç başbakandan I
söz edebilirsiniz? |
Bir elin parmakları I
kadar değil mi 
aklınıza gelen?
Vatan, millet, Sakar I 
ya nutukları boş, al- I 
datmaca. “Ayinesi I 
iştir kişinin; lafa 
bakılmaz.”

Değerli Hocamın 
ölüm döşeğinde 
söylediği bu önemli 
sözlerden ülkeyi 
talan eden, tüyü 
bitmemiş yetimin 
hakkını yiyen, bir 
gecede trilyon 
kazanan, kendilerini 
ve yandaşlarını alın 
teri dökmeden zen
gin edenler ders 
çıkarırlar mı acaba? 
Rahat uyu Hocam! 
Bütün bu muhte 
remler gün gelecek 
unutulacak; ama 
sen bıraktığın değer 
lerle milletinin gön
lünde hep yaşaya 
çaksın!

Edebiyatımızın 
köşe taşı olan Be
hçet Necatigil’in iki 
dizesiyle yazımızı 
noktalayalım:

“Ya ümitsizsiniz 
ya da ümit sizsiniz

Ya çaresizsiniz 
ya da çare sizsiniz”

Her bilgiyi, 
doğruyu zihinlerimize 

sevgiyle ilmek ilmek işleyen, 
her zorlukta sabretmeyi 

öğreten öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü 

Kutlu Olsun...

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

Bir Ulusun 
çağdaş ülkeler düzeyine 
erişebilmesi; eğitim ve 

öğretimin kaliteli ve 
bilimsel yöntemlerle 

yürütülmesi ile ancak mümkün 
olabilir.

Öğretmenler 
Gününüz kutlu olsun...

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞURESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER ŞİMŞEK
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK (D Tarih öğretmeni

ÖZVERİ MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK
Her meslek toplum- 

larda yücedir, kutsal 
dır... Helalinden; 
emeğinin, alnının 
teriyle kazanıldıktan 
sonra... Öğretmenlik 
mesleği farklıdır... 
Özveri ister 
herşeyden önce... 
O, bilgi veren, bilgiye 
nasıl ulaşılacağını 
gösterendir. Anadır, 
babadır, ağabeydir, 
kardeştir. Ufkumuzu 
aydınlatır. Yurdun 
ıssız köşelerinden 
tutun da her böl
gesinde, her yerinde, 
dağ başlarında görev 
yapar canla başla.. 
Çocuklarımızı, genç
lerimizi geleceğe 
hazırlar... Dosttur, 
barışçıdır, hep yeni
likçidir, yeniden 
çağdaşlıktan 
yanadır. Öyle 
ol'malidir...
Sevgisini verir, 
saygıyı öğretir, 
aşılamaya çalışır bu 
güzel duygulan... 
Yeteneklerini bulur, 
ortaya çıkarır. Onları, 
becerileri, bilgileri, 

yetenekleri 
doğrultusunda yön
lendirir, eğitir, yol 
gösterir...

Bir meşaleye, 
muma benzer... 
Kendi tükenir ama 
çevresini aydınlatır, 
ışık verir.

Topluma önderlik 
edecek kişileri 
yetiştirir. Ancak hep 
arka planda kalırlar, 
öne çıkmazlar... 
Anaokulundan 
üniversite eğitiminin 
sonuna dek hep 
öğretmenin emeği 
vardır...

Mustafa Kemal 
Atatürk’ü de 
yetiştirenler 
öğretmenlerdir. 
Kendisi de bir 
“Başöğretmen”dir. 
1928 yılının 24 
Kasım’ın da bu 
unvan verilmiştir 
ona. “Millet Mektep
lerinin Başöğret 
meni” olarak.

Başöğretmenimiz, 
Bursa’da 1923 
yılında öğretmenlerle 
yaptığı bir söyleşide 

çocuklarımızın, 
gençlerimizin nasıl 
yetiştirilmesi 
gereğini şöyle 
açıklamıştır:
“- Çocuklarımız ve 

gençlerimiz yetiştiri 
lirken onlara özel
likle varlığı ile, hakkı 
ile, birliği ile çatışan 
yabancı unsurlarla 
savaşma gereği, 
ulusal düşünceleri 
tam bir kendinden 
geçişle; her karşı 
düşünce karşısında 
şiddetle ve esirge
mezlikle savunma 
zorunluluğu aşılan 
malıdır.

Bütün bu anlayışı 
geliştirecek, bunun 
gerektirdiği 
davranışları kazandı 
racak olanlar da 
öğretmenler ve Milli 
Eğitim Bakanlığıdır” 
Kurtuluş Savaşımız 

kazanılmıştır... Bir 
arkadaşı sorar M.Ke
mal’e: 
~“- İşte memleketi 
kurtardınız. Şimdi ne 
yapmak istersiniz?

-MaarifVekili (Milli

Eğitim Bakanı) 
olarak ulusal kültürü 
yükseltmeye 
çalışmak en büyük 
emelimdir” der.

Bir başka 
söyleşisinde de; 
“Eğer Cumhurbaş 
kanı olmasam, Milli 
Eğitim Bakanı olmak 
isterdim” diyerek 
“Öğretmen ordusu 
olmadan, asker 
ordularının çabaları 
mn boşa gideceğini, 
milletleri yalnız ve 
ancak öğretmenlerin 
kurtarabileceğini, 
öğretmensiz bir 
toplumun millet 
olamayacağını” 
gönülden ve içten, 
inanarak 
söylemiştir...

Bu nedenlerle 
Atatürk’le öğretmeni, 
öğrencileri, eğitim- 
öğretimi, dünü, 
bugünü, geleceği 
ayırmak, düşünmek 
mümkün değildir.

Gösterdiği yolda 
çok şehitler vermiştir 
öğretmenlerimiz.... 
Birkaç örnek ver
mek, onları anmak 
isterim.

H-1930 da Mene
men ae gen'cı'-yooaz 
ayaklanmasının 
karşısına dikilen ilk 
şehidimiz, yedek 
subay öğretmen 
Mustafa Fehmi 
Kubilay’dır.

- Batman’da PKK 
teröristlerce şehit 

edilen müzik 
öğretmeni Şenay Ay- 
büke Yalçın’dır.

- Memleketi 
Gümüşhane’ye yaz 
tatiline dönerken 
şehit edilen Necmet
tin Yılmaz’dır.

-1993 de Lice’de 
şehit edilen 
hemşehrimiz gence
cik Ethem Yaşar’dır.

-1994 de Savur’da 
şehit edilen BursalI 
hemşehrimiz Mah
mut Çatalkaya’dır.

- Daha isimlerini 
sayamadığım on
larca öğretmen 
şehitlerimiz onun 
gösterdiği aydınlık 
yolda canlarını 
vermişlerdir...

Ancak, acaba 
öğretmene verilen 
değer, önem dün 
neydi? Bu gün ne?

Yıl 1923...
T.B.M.M nin bir otu

rumunda milletvekil
lerinin maaşları 
düzenlenecek.
Atatürk’e soruyorlar: 

Sayın başkanım!
Milletvekili maaşları 
ne olsun?”

Şöyle der:
> “- Öğretmen maaş 
farını geçmesin’^ 

Peki... Şimdi durum 
ne? Yalnızca bugün
lerde anımsanan du
ruma geldi öğretmen 
terimiz.

Binlercesi işsiz...
Yıllarca atanamayıp 

farklı işlerde karın 

tokluğuna çalışan, 
bunalımdan intihar 
eden meslek duru
muna geldi.

Yurdumun en uzak 
köşelerinde yalnız 
bırakıldı, elinden 
tutulmadı, şehit 
edildi. Sistemin 
oyuncağı durumuna 
getirildi. Eğitime 
emek veren “o” 
olduğu halde 
düşünceleri bile 
alınmadı, sorulmadı.

Çok sorunları var 
çözüm bekleyen.

Bir gün hatırlan 
makla kalmasın. 
Bugün hatırlanıp 
sonra unutulmasın. 
Anneler, babalar 
evlatlarını doğurur, 
besler, büyütürler. 
Bizler ise yetiştirir, 
eğitir, vatana, millete 
yararlı insanlar 
olmaları için çabalar, 
uğrayır, yol gösteri
riz. Aydınlatırız 
elimizden geldiğin 
ce...

Başta “Başöğretme 
nimiz” olmak üzere; 
sonsuzluğa göçen 
tüm öğretmenleri 
mizin, şehitlerimizin 
ruhları şad olsun. 
Yaşayan, ülkenin 
dört köşesinde 
özveriyle görev 
yapan öğretmenle 
rimizin günü kutlu 
olsun!

Hepsinin ellerin 
den, alınlarından 
öperim.

GEMLİK KENT KONSEYİNDEN IÖSEV KÖYÜ ZİYARETİ
Gemlik Kent Kon
seyi Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe ve yönetimi 
Ankara Lösev Kö 
yü’nün yanı sıra 
Bursa ve Ankara’da 
lösemi tedavisi gö 
ren hastaları ziyaret 
etti. Ziyaretlerinde 
çocuklara moral 
veren ve onlarla so
hbet eden Başkan 
Türe ve beraberin 
dekiler, hediyele 
riyle de çocukları 
mutlu etti. Ziyaret

sonrası açıklama 
larda bulunan Baş 
kan Türe, "Türki 
ye'deki kemik ilik 
nakli yapan en bü 
yük hastanemizdeki 
lösemili hastaları 
mızı ziyaret ettik, 
geçmiş olsun dilek
lerinde bulunduk" 
dedi. Özellikle 
eğitim çağında bu 
hastalıkla mücadele 
edenlerin yanların 
da olduklarını his
settirerek, onları 
psikolojik olarak

güçlü tutmanın çok 
önemli olduğunu 
ifade olan Başkan 
Türe, “Unutma 
yalım ki, bir tek 
çocuğun yüzündeki 
gülüm seme 
dünyalara bedel 
olduğu gibi 
onun sağlığına 
kavuşması maddi 
varlıklarla ifade 
edilemeyecek kadar 
kıymetli; mutluluk 
ların en güzelini 
yaşatacak kadar 
güzeldir” dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■Bimillimnuıııııı™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete/ 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında
_ yayımlanmaktadır.
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Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven en
deksi kasım ayında 
59,6 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kasım ayına ilişkin 
tüketici güven en
deksini açıkladı. 
TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası iş birliğiyle 
yürütülen anket 
sonuçlarından 
hesaplanan tüketici

güven endeksi, 
kasımda geçen aya 
göre yüzde 4 artış 
gösterdi. Buna göre 
ekimde 57,3 olan 
endeks değeri, 
kasımda 59,6 olarak 
kayıtlara geçti. 
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi, söz 
konusu dönemde 
yüzde 5,4 artışla 
77,5 oldu.

Genel ekonomik 
durum beklentisi de 
kasımda yüzde 6,2 
artarak 72,8'den 
77,4'e yükseldi. 
İşsiz sayısı beklen
tisi endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,3 düşüşle 
63,4'e indi. Tasarruf 
etme ihtimali en
deksi, ekimde 19,2 
iken kasımda yüzde 
4,8 artışla 20,1 oldu.

Borci olanlara iğ inlet: Son başvuru 30 Kasım
Sigorta borcu 
biriken milyonlarca 
vatandaş 30 Ka 
sım'a kadar başvur 
duğunda borçlan 
aylık 60 liraya gün
cellenecek ve 
düşecek. Geliri 
düşük olanların tüm 
borcu silinecek 
Altı yıl önce 
başlayan Genel 
Sağlık Sigortası sis
temi ilk başlarda 
uygulanan aylık 300 
liraları bulan üçlü 
prim yüzünden 
vatandaşı borçlu 
duruma 
düşürmüştü, önce 
üçlü prim yapısı 
değiştirildi. Habere 
göre 2017'de ayda 
53 lira ödeyen biri 
sağlık hizmet
lerinden ücretsiz 
yararlanır hale 
geldi. Bu para bu yıl 
için 60.89 TL'ye 
çıktı. Fakat geçmiş 
borçlar yüzünden 

birçok vatandaş 
hâlâ zor durumda. 
Artık bu borçlardan 
kurtulma yolu 
açıldı.
1) Kimler kapsam 
dışında?
Herhangi bir işte 
sigortalı çalışanlar, 
Bağ- Kullular, 
memurlar, 
emekliler, işsizlik 
maaşı alanlar, 65 
yaş aylığı alanlar, 
isteğe bağlı sigorta 
ödeyenler, bak
makla yükümlü 
olunan kişiler.
2) Borç nasıl 
oluşuyor?
Bir işte çalışmayan 
18 yaşından büyük 
kişiler, lisede 20 
üniversitede 25 
yaşın üzerindekiler 
her ay GSS primi 
ödemek zorunda. 
Ödemeyenler için 
borç birikiyor.
3) Borcu olan ne ya
pacak?

Gelir testine hiç 
başvurmamış genei 
sağlık sigortalıların 
30 Kasım'a kadar 
gelir testine müra
caat etmeleri 
gerekiyor. Gelir
lerinin brüt asgari 
ücretin üçte 
birinden az 
olduğunun (676.5 
TL) tespit edilmesi 
durumunda genel 
sağlık sigortası 
prim borçları 
silinecek. Yukarıda 
çıkarsa bu kez yeni 
sisteme göre gün
cellenecek.
4) 30 Kasım son 
tarih mi?

Daha önce kendiler
ine borç 
çıkartılanlar için 
hem faizler silinmiş 
hem de borçlan 
aylık 300 liraları 
bulan rakamlardan 
53.33 liraya indiril
erek yeniden 
hesaplanmıştı. Gelir 
testi için son tarih 
30 Kasım.
5) Son ödeme 
tarihi belli mi? 
Nisan 2018 öncesi 
prim borcu olanlar 
31 Arahk'a kadar 
borçlarını ödemeleri 
halinde gecikme 
faizi ve gecikme 
zammı ödemeye

cek.
6) Gelir testi 
yaptırılmazsa 
ne olur?
Genel sağlık 
sigortası primi öde
memek için gelir 
testi yaptırmak 
gerekiyor. Geliriniz 
asgari ücretin üçte 
birinden çok ise 
ayda 60.89 lira 
ödeyerek kendiniz 
ve bakmakla 
yükümlü olduğu eş 
ve çocuklannız için 
ücretsiz sağlık 
hizmeti alabile
ceksiniz.
7) Borcu olan has
taneye gidemez mi? 
Borcu olanlarda 
diğer sigortalılar 
gibi 31 Arahk'a 
kadar hastaneler
den ücretsiz yarar
lanabilecek. Bu 
haktan bakmakla 
yükümlü oldukları 
eş ve çocukları da 
faydalanacak.

8) Borç nasıl 
hesaplanıyor?
1 Nisan 2017 öncesi 
borçlar için hesap: 
Geliri asgari ücretin 
3'te Tinden az 
çıkanların primini 
Hazine ödeyecek. 
Geliri asgari ücretin 
3'te Tinden fazla 
olanlar için aylık 
53.33 lira üzerinden 
borcu güncel
lenecek, faizler 
silinecek. Son 
ödeme tarihi 31 
Aralık 2018.
1 Nisan 2017 
sonrası borçlar için 
hesap: Geliri asgari 
ücretin 3'te Tinden 
az çıkanların primini 
Hazine ödeyecek. 
Asgari ücretin 3'te 
Tinden fazla olanlar 
için 1 Ocak 2018'e 
kadar 53.33TL, 
sonrası için ise 
aylık 60.89 lira 
üzerinden borcu 
hesaplanacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
155

513 10 55
513 IS 79

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm. Böl.Şef. 
MIHI Eğt Md 
Halk Kütüphane

121
185

513 45 03
514 00 85
513 12 86
513 11 74

Bursa zse 77 64
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 816 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. ________ 513 12 05
VAPUR- FERİBOT

bf RVMAkf KMİ lif 513 13 53■ —m st»—«soy.

Kaymakamlık 
C.Savcıhğı

■n
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal Müd 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 05
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 10
(262) 666 60 31

C.Saveı Yrd.
Emniyet Müd.

513 10 05
513 37 42 OTOBÜS

" ULAŞIM özel İd Md 
Tapu Sld. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkale 
DENİZ UÇAĞI

61Z OO 36 513 14 14
513 13 54 büs Terminali (18 Hat)

Feeeaue Atanla Seyahat 
MBTRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kantoereftlu-SaaSaş
Anrtur
Kemli Koç

•• •* Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
llçeTanm Müd 
İlçe Seç. Md

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

L 513 15 46
513 71 66

DAĞITICILAR

SU 1? GEMDAŞ 
Aygez 
Hebaş

513 29 29
513 12 95
513 15 37
513 75 58HASTAN ELEN İŞ-KUR ______ Mogaz

Devlet Haatanoal 
Sahil Dev. Heet 
Mer.Seğ.Oeeğı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

617 >4 00
613 23 28 BELEDİYE Ergaz 

Milangaz
513 88 43
513 22 59

613 10 63
613 66 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

9134521-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yani Llkitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

>az 513 80 00TAKSİLEB__________ BU SKİ 51457 06 Bütünler Llkltf

Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 

1 Mansstır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md

513 23 25
513 49 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md 
Su Arıza

913 49 21-111 
Yalnız 189

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Oto gaz 
Beyza Petrol

013 30 33
313 O1 03
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CHP ve İyi Parti Öğretmenleri unutmadllar

Sertaslan’dan Öğreımenevi sizii
24 Kasım Öğretmenler günü ilçemizde düzenlenen törenler ve etkinlikler ile kutlandı. CHP ilçe 
Örgütü kadın Kolları ile birlikte Umurbey Sanat ve Kültür Evi’nde öğretmenler için kahvaltı bu 
luşması düzenledi. CHP Belediye Başkan adayı olan Mehmet Uğur Sertaslan’da yaptığı konuş 
mada, öğretmenlerin gününü kutlarken, "Biliyorum ki sizlerin birarada olacağınız bir öğretmen 
eviniz yok. Bunu sizden aldılar. Gemlik Belediye Başkanı seçilirsen ilk yapacağım hizmetlerden 
biri öğretmenlerin biraraya gelebilecekleri bir lokal veya öğretmenevi yapmak olacak” dedi. 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İmaj çizmek...
Geçtiğimiz pazar günü sahil yolundan Mudanya'ya gittik.
Yaklaşık 2 yıldır Mudanya’ya gitmemiştik.
Son gidişimizde Mudanya Kordonu inşaat halindeydi ve 

işin uzaması nedeniyle Mudanya Belediyesi ile Bursa 
Büyük şehir Belediyesi arasında soğuk rüzgarların esme
sine neden oluyordu.

Mudanya Belediyesi CHP’liydi. Bu nedenle AKP’li Büyük 
şehir Belediyesi işleri ağırdan aldı.

Kordon dolgu ve düzenlemesinin bitirilmesi yıllarca 
sürdü. Sonunda bitirildi.

Şimdi, BursalIlar Mudanya’ya akın ediyorlar. Dev. 4’de

&

mimalıduraiınıızverinekonıln

Ahmet Dural Meydanı’nda bir süre önce yapılan auraK 
sökülerek, yerine klimalı durak kondu. Şehir içi otoous. 
lerin kent içinde ring yapması nedeniyle büyük siKintı 
lar yaşanan duraklarda, yüzlerce yolcu araç b^ıerKen 
yağışlarda ıslanırken, güneşli havalarda güneşten 
yanıyorlardı. BURULAŞ, Avrupa ülkerinde kdiıanııan 
klimalı duraklardan ilki ilçemizde halkın hizmete girdi.
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Kardeşi tarafından para yüzünden öldürülen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu 
üyesi kuaför Günay Torun, sevenleri tarafından toprağa verildi.

Kaili ağabey tutuklandı

Gemliklileri de
rinden yaralayan 
Günay Torun(55) 
cinayeti faili 
ağabeyi Halil 
Küçükkurt cuma 
günü çıkarıldığı 
mahkeme hakimi 
tarafından 
tutuklandı. 
Kuaför Günay 
Torun cuma günü 
sabahı saat 9.30 
civarında Çukur- 
bahçedeki İmam 
Hatip Anadolu 
Lisesi karşısındaki 
evinden çıktıktan 
sonra park ettiği 
34 PG 4315 plakalı 
özel aracına bindik
ten sonra geri 
çıktığı sırada beyaz 
bir araç tarafından 
çıkışı engellendi.

Araçtan inen ve 
kendisinden sürekli 
para isteyen, tehdit 
eden, işsiz ağabeyi 
Halil Küçükkurt, 
aracın kapısını 
açarak kız karde 
şinin üzerine 7 el 
kurşun sıktı.
Halil Küçükkurt, 
geldiği araca 
binerek olay 
yerinden uzaklaştı. 
Silah sesleri üzeri 
ne pencerelere 
koşan komşuları 
cinayet haberini 
emniyete bindirdik
ten sonra ambulans 
çağırdılar.
Olay yerinde aracı 
mn içinde vücudu 
na aldığı 7 kurşun 
ile yaşamını yitiren 
Günay Torun cesedi

üzerfnde ii'k ihceie 
me doktor tarafın 
dan yapılmasın 
dan sonra öldüğü 
nün belirlenmesi 
üzerine, Gemlik 
Devlet Hastane
si’ne, oradan da 
Savcının kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp Ku- 
rumu’na gönderileli.

KATİL AĞABEY 
TUTUKLANDI

Gemlik’te kardeşini 
öldürdükten sonra 
arkadaşı adına 
kiraladıkları araçla 
Karacabey’e kaçan 
ve bir başka 
arkadaşının evinde 
saklanan Halil 
Küçükkurt, polis 

tarafından yakala
narak Gemlik’e ge
tirildi. Polisteki 
sorgusundan sonra 
çıkarıldığı mahke 
mede tutuklanan 
Halil Küçükkurt 
cezavi ne gön 
derildi.
Halil Küçükkurt’u 
Gemlik’e kiraladık 
lan araçla getiren 
arkadaşı Engin G. 
ile evinde barındı 
ran Engin T. adlı 
şahıslar kontrol 
şartı ile serbest 
bırakıldı.

TOPRAĞA 
VERİLDİ

Ağabeyi tarafından 
kurşun yağmuruna 
tutularak öldürülen

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
üyesi Günay 
Torun’un cenazesi 
cuma günü öğle 
namazından sonra 
Merkez Asım 
Kocabıyık 
Camiinde kılınan 
öğle namazından 
sonra kılınan ce
naze namazı 
ardından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Cenaze törenine 
çok sayıda kadının 
katılması dikkat 
çekerken, GünayL 
Torun’u yakın 
dan tanıyanlar ve 
eşinin kızı tören 
boyunca gözyaş 
larını tutamadılar.

lül Parti He sürpriz kadın aday adayı
İYİ Parti de Adnan Bıyıklı’nın 
adaylığı beklenirken, Yönetim Ku
rulu yedek Üyesi Demet Celayir 
Belediye Başkan aday adaylığı 
için İlçe başkanlığına başvurdu. 
Gemlik’te çalıştığı biri bankadan 
emekli olduğunu söyleyen 
Demet Celayir, İyi Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Birol Mumcu’ya 
Başkan aday adaylığı dos 
yasını teslim etti. 
Mumcu, bayan aday adayına 
hayırlı olmasını diledi.
Demet Celayir ise konuşmasında

“Bu bir hizmet yarışı, İYİ Parti’de 
kurucu üyelerden biriyim, emekli 
olduktan sonra çeşitli STK ve İyi 
Parti de siyasete başladım. Şimdi 
de partimden Belediye Başkan 
aday adayı oldum. Atatürk’ün 
kadınlara verdiği haklar ve bir 
Cumhuriyet kadını olarak Gem
lik’e hizmete hazırım’’ dedi.
İYİ Parti’de Belediye başkan 
aday adaylığı süreci devam 
ederken Gemlik Belediye Başkan 
Adaylığı için başvuru sayısı 
2’ye yükseldi.

F^pebook sayfamız a Gemlik Ij^prfez - Güler Ajans
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IH Min te te Mu Mı; Kent Konseyi 
Öğretmenleri

unutmadı
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 31 Mart 
seçimlerinde hizmet 
belediyeciliğini, 
gönül belediyecin 
ğiyle en üst sevi 
yeye çıkarmayı 
hedeflediklerini be* 
lirterek, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Başkan adayı 
mn mevcut Başkan 
Alinur Aktaş, 
olduğunu açıkladı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen toplantı 
da 31 Mart seçim
lerinde yola devam 
edecekleri 14 Büyük 
şehir ve 26 il Beledi 
yesi’nin başkan 
adaylarını açıkladı. 
Türkiye genelinde 
tüm parti teşkilatları 
mn yoğun ilgi 
gösterdiği toplantı 
da, yerel yönetim
lerde yeni döneme 
dair mesajlar veren

Erdoğan, hizmet 
belediyeciliğini 
gönül belediyeciliği 
ile en üst seviyeye 
çıkarmayı hedef 
(ediklerini söyledi. 
Bugüne kadar hep 
milletin akimı çelme 
değil, gönlüne gir
menin peşinde 
olduklarının altını 
çizen Erdoğan, 
“Bugüne kadar hep 
kalpleri fethetmenin 
mücadelesini yürüt
tük. Seçimlerin san 
dikta değil, milletin 
gönlünde kazamla 

cağını söyledik. 
Gönül belediyeciliği 
miz bundan sonra 
da devam edecek" 
dedi.
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşma 
sının sonunda par
tililerin yoğun 
tezahüratları arasın 
da 14 Büyükşehir ve 
26 İl Belediyesinin 
başkan adaylarını 
açıkladı. Bursa’da 
yola mevcut Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Alinur Aktaş ile 
devam edeceklerini 

dile getiren Erdo 
ğan, Başkan Aktaş, 
II Başkanı Ayhan 
Salman ve Bursa 
milletvekillerini sah
neye davet etti.
Partililerin alkışları 
arasında sahneye 
gelen Bursa ekibiyle 
bir süre konuşan 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye, 
demokrasi ve 
kalkınma yolundaki 
15’inci imtihanından 
da inşallah zaferle 
çıkacaktır” diyerek, 
töreni sonlandırdı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes 
Serim ve Kadın Meclisi’nin katılımıyla 
Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Duran ziyaret 
ederek, günün anısına armağan verdi. Kent 
Konseyi heyeti, daha sonra BUSMEK 
eğitmenlerini tek tek ziyaret ederek, 
hediyeler sundular, öğretmenler gününü 
kutladılar, öğretmenler, ziyaretlerinden 
mutlu olduklarını belirterek, teşekkür ettiler

CHP ve İyi Parti Öğretmeleri unutmadılar

Sertaslan’dan Öğretmenevi sözü
CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan Başkan seçildiğinde Öğretmenleri biraraya getirecek bir Öğretmenevi 

sözü verdi. İyi Parti Belediye Başkan aday adayı Adnan Bıyıklı ise “Geleceğin Türkiyesi’nin öğretmenlerin elinde” dedi.

24 Kasım Öğretmen 
ler günü ilçemizde 
düzenlenen törenler 
ve etkinlikler ile 
kutlandı. 24 Kasım 
Cumartesi günü 
kutlanması gereken 
Öğretmenler Günü, 
resmi törenleri bir 
gün önceye alındı. 
Cuma günü saat 
10.oo da Manastır 
Yunus Emre Kültür 
Merkezinde düzen
lenen törenle Öğret 
menler Günü 
kutlanırken, Cuma 
günü akşamı Ala

Restaurantta İyi 
Parti Belediye Baş 
kan adayı Adnan 
Bıyıklı emekli 
öğretmelerle akşam 
yemeğinde biraraya 
geldi. Bıyıklı, öğret 
menlerin gününü 
kutlayarak, “Hepi 
mizi yetiştiren siz 
lersiniz. İyi ki varsı 
nız. Hepinizin el
lerinden öpüyorum. 
Türkiye’nin gele 
ceği öğretmenlerin 
elinde" dedi. 
Sohbet havasında 
geçen öğretmenler

Günü yemeğinden 
sonra Bıyıklı, Bursa 
daki başka bir 
toplantıya katılmak 
üzere ayrıldı.

CHP’LİLER 
ÖĞRETMENLERLE 
KAHVALTIDA 
BULUŞTULAR 
24 Kasım öğretmen 
ler Günü nedeniyle 
pazar günü saat 
lO.oo da CHP ilçe 
Örgütü kadın Kolları 
ile birlikte Umurbey 
Sanat ve.Kültür 
Evi’nde öğretmen 

ler için kahvaltı bu 
luşması düzenledi. 
CHP Kadın Kolları 
üyelerinin hazırladı 
ğı zengin kahvaltıya 
çok sayıda emekli 
öğretmen katıldı. 
CHP ilçe başkanı 
Cemil Acar, yönetim 
kurulu üyeleri, 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Kadın ve 
Gençlik Kolları 
üyeleri de katıldı. 
Kahvaltıda konuşan 
Cemil Acar, öğret . 
menlerin Cumhuri 

yetimizi yaşatacak 
kuşakları yetiştiren 
Atatürk devrim- 
lerinin yılmaz savu 
nucuları olduklarını 
belirterek günlerini 
kutladı.

SERTASLAN’DAN 
ÖĞRETMENEVİ 
SÖZÜ

CHP Belediye 
Başkan adayı olan 
Mehmet Uğur Sert 
aslan’da yaptığı 
konuşmada, öğret 
menlerin gününü 

kutlarken, “Biliyo
rum ki s izi erin 
birarada olacağınız 
bir öğretmeneviniz 
yok. Bunu sizden 
aldılar. Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçilirsen ilk 
yapacağım hizmet 
terden biri öğret 
menlerin biraraya 
gelebilecekleri 
bir lokal veya 
öğretmenevi yap
mak olacak” dedi. 
Sertaslan’ın bu 
projesi alkışlarla 
karşılandı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
VVhatsapp grubuna kısa zamanda büyük katılım oldu. Grupa katılanlar 

dün konuyu Avcı Garden Çay Bahçesinde görüştüler...

İIII|IİIIM|İIİIIİIİIIİ»IİBIIIİIİII*
İmaj çizmek...

Mudanya kordonunda binlerce kişi turlu 
yordu o gün.

Kordona bakan balık lokantaları, kahve
haneler, pastahaneler, cafelersıra sıra 
dizilmiş..

Mudanya’nın tarihsel dokusu bozulmadan 
yapılmış olan yenilemeler, kente bir başka 
güzellik katmış.

Her yer tertemiz.
Trafik eski Mudanya’ya kadar çift şerit 

3’lü geliş gidişi var.
Eski Mudanya da ise bizim yollar gibi dar 

ama geliş gidiş ayrılmış.
Dar yollarda bile sorun yaşanmıyor.
Bir sorun otopark...
Sahilde bazı otoparklar yapılmasına kar 

şın, bilhassa hafta sonlarında dışarıdan 
kenti gezmeye gelenlerin yoğunluğu, bu 
konuda sorun vpratıvpr.

Kordonun bir yakasında, daha doğrusu 
giriş bölümünde bulunan Özdilek Alışveriş 
Mağazası önünde devasa bir kapalı pazar 
yerinde pazar günleri Sosyete Pazarı 
kurmuşlar, şaşırmadım desem yalan olur.

Bizim Esnaf Odasının 27-28-29 Kasım 
günleri açacağı indirimli alışveriş fuarı 
düşüncesi oradan mı geldi biliyorum ama, 
halk yalnız orada alışveriş yapmak için Mu
danya’ya gittiğine tanık oldum.

Sosyete Pazarı, ağzına kadar alışveriş 
edenle dolu.

Esnaf memnun, vatandaş memnun, 
Mudanyalı memnun...

Bunlar bizim yapamadıklarımız.
Pazar günleri BursalI ve çevreden Gem- 

lik’e gelenlerin sayısı çok az.
Bu nedenle esnaf iş yapamıyor.
Bir de Gemlik’te yaşanan olumsuz olay

lar, Gemlik’e dışarıdan gelenlerin gelme 
meşine neden oluyor.

Gemlik güzel olaylarla anılmıyor.
Olumsuzluklarla anılıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan kadın cina 

yeti, ilçemize olumsuz puan kazandırdı.
Gemlik’in imajı bir yeni kadın cinayeti ile 

çizildi...
Bu kaçıncı kadın cinayeti..
Hiçbir ilçede bu kadar çok kadına yönelik 

vahşice olaylar yaşanmamıştır.
Önümüzde bir yerel seçim var.
Bu kenti yönetmeye aday olanların proje 

leri arasına bunların önlenmesi, kentin 
imajının çizilmeden yükseltilmesine yöne
lik bir şeyler ortaya koymaları gerekli.

Gemlik sayısal olarak büyüyor ama imajı 
hep çiziliyor.
Biri çıktı, ‘Gemlik’i tepelere taşıyacağız’ 

diye bir söz attı ortaya, ilçenin inşaat sek
törü çöktü.

Bunu düzeltmek için Cumhurbaşkam’nı 
bile devreye soktular ama başaramadılar.

Yakında inşaat sektöründe iflaslar yaşa 
nırsa şaşmayın.

0 sözün bunda payı büyük.

İlçemizin Kuzeyin 
de bulunan Manas 
tır’ın üst kısımları 
nın imara açılma 
sından sonra Gem
lik Belediye Meclisi 
tarafından kat artışı 
2 ve 3’den 4 de yük
seltilen Kuzey 
Planlarında yerleri 
olanlar vvhatsapp 
grubu kurdu. 
Sağlam zeminde 
bulunan kuzey 
planlarındaki ar
salar 1/5000 ölçekli 
imar planlarında 
bazı yerlerde 2 bazı 
yerlerde ise 3 kat 
imar izin verilmişti. 
Çevredeki yapılaş 
maya göre düşük 
sağlam zemine 
düşük kat verilmesi 
üzerine mal sahip
leri Gemlik Beledi 
yesi’ne başvurmuş, 
Belediye Meclisi 
çevredeki konutları 
emsal alarak 
yapılaşmayı 1/1000 
ölçekli planlarda 4 
kata çıkarmıştı.

MlWIİMIIIIIİIWMllMlMt>
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
bayan üyeleri, 
geçtiğimiz günlerde 
Girit ve Rumeli 
yemekleri ile 
Manastır Balık Der 
yası restaurantta 
biraraya geldiler. 
Kendi kültürlerini 
yaşatmak için 
değişik etkinlikler 
düzenleyen Gemlik 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Derneği, geçtiğimiz 
aylarda Rumca dil 
kursu, Girit ve Ru 
meli halk oyunları, 
Sirtaki Dansları ile

KAYIP
BURSA GÜM. MÜD. TESCİLLİ 13.11.2018 

TARİHLİ Y 0173838 NOLU A.TR KAYIP OLMUŞTUR 
ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ. 

ORGANİZE SAN. BÖL. LACİVERT CD. NO : 6 
NİLÜFER /BURSA 

ERTUĞRULGAZİ VG. 364 029 1085

BURSA 
BÜYÜKŞEHİR 
MECLİSI’NDE 
TUTULUYOR

Geçtiğimiz perşem 
be günü Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Meclisi İmar 
Komisyonu tarafın 
dan Meclise getiri 
len kuzey Planları 
kat artışı, yine so 
nuçlandırılamadı. 
AKP li meclis 
üyeleri arasında 
anlaşmazlık çıkınca 
önerge görüşülme 
den geri çekildi. 
Bunun üzerine 

kadın üyeler ise el 
işleri kursları 
açarak kültürlerini 
yaşatmaya çalışı 
yor. Manastır da 
geçtiğimiz günlerde 
verilen yemekte 
yöresel ev yemek

Kuzey planlarında 
arsaları bulunanlar 
Gemlik Kuzey İmar 
Grubu adı altında 
vvhatsapp grubu 
oluşturdular.
Grubun oluşmasın 
dan sonra dün arsa 
sahipleri Avcı Çay 
Bahçesinde birara 
ya gelerek bilgilen 
dirme toplantısı 
yaptılar.
Toplantıda yapılan 
konuşmalarda 
Gemlik Belediye 
Meclisi’ndeki emsal 
kat artışlarının 1.25 
olarak kararlaştırıl 
masına karşın, 

leri, tatlılar kura
biyeler yapılarak 
birlikte güzel bir 
gün geçirdiler. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
bayan üyelerin aktif 
olarak çalışmaların 

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
İmar Komisyon 
hurda emsal 0.5 
(2.5 kat) olarak 
kaldığı belirtilerek, 
bunun haksızlık 
olduğu, çevredeki 
konutların 5 kat 
hâttâ Cihatlı Ma
hallesinde aynı 
zeminli arazide 
Belediyece yaptın 
lan konutların 
7-8 kat inşa 
edildiğine dikkat 
çekilerek bu 
haksızlığın biran 
önce giderilmesi 
istendi.

dan dolayı kutladı 
ğını belirterek, 
Gemlik’teki her 
yöresel derneğin 
kendi kültürlerine 
sahip çıkmaları ve 
etkinlikler düzen
lemelerini istedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Öğretmenler Günü
Büyük Önder 

Mustafa Kemal, 
Türk halkını karan 
lıktan aydınlığa 
çıkarmak için kara 
tahtanın başına 
geçti. Halkının 
perde indirilmiş 
olan gözlerine ışık 
olmak istedi. Bu 
özel gün “ 24 
Kasım” Öğretmen 
ler Günü olarak 
kutlanıyor. Atamızın 
eğitime - öğretime 
ve öğretmene verdi 
ği önemi ifade eden 
önemli bir gündür. 
Öğretmenler günü 
müz kutlu olsun.

Bu önemli gün ne
deniyle; cumhuri 
yet ilkeleri doğrultu 
sunda Türk Milli 
Eğitimine emek 
veren Mustafa 
Necati, Saffet 
Arıkan, Haşan Ali 
Yücel, Tonguç, 
Mustafa Üstündağ, 

Necdet Uğur, Hik
met Uluğbay gibi 
değerleri saygıyla 
anıyorum.

Beni Atatürkçü 
çizgide ve bir yurt
sever olarak yetişti 
ren ve bugünlere 
getiren tüm öğret 
menlerimin önünde 
saygıyla eğiliyor, 
onlara şükranlarımı 
sunuyorum.Yazıları 
yla kültür evrenimi 
geliştiren, aydınca 
düşünmemi sağla 
yan, eserleriyle yol 
gösteren Fakir 
Baykurt, Mehmet 
Başaran, Talip Apay 
din, Behçet Necati 
gil, Mahmut Makal 
gibi öğretmenlere 
selam olsun.
Atatürk, öğretme 

ne büyük değer 
verir, bunu söz
lerinde, yazılarında 
ve eylemlerinde dile 
getirirdi. Bu değeri 

ni şu anısında 
görmek mümkün 
dür. Bir gün Kayseri 
Lisesi’nde Abdullah 
Efendi adında bir 
fizik öğretmeninin 
dersine girmiştir. 
Öğretmen sanki 
sınıfta Atatürk ve 
arkadaşları yokmuş 
gibi son derece 
tabii şekilde dersine 
devam eder. Bir ara 
Atatürk karatahta 
nın önünde durun 
ca öğretmen “Pa 
şam biraz çekilin, 
çocuklar tahtayı 
göremiyorlar”, de 
yince Atatürk’ün 
yanındakiler heye 
canlanırlar ve şaşı 
rırlar. Ne olacağını 
merak ederler. Zil 
çalıncaya kadar Ab
dullah Efendi derse 
devam eder. Zıi' 
çalınca Atatürk, Ab
dullah Efendi’ye 
hayran hayran baka 

rak: “İşte dersha 
neyi bir mabet, bir 
ibadet yeri gibi gö 
ren öğretmen” der.

Gönül isterdi ki 
Atatürk’ün bütün 
öğretmenleri Abdul
lah Efendi gibi ola
bilsin. Atatürk 
döneminde görev 
yapan, yaşamını bu 
mesleğe adayan, 
Kemalist ve onurlu 
bir insandan söz 
etmek, onunla ilgili 
bir anıyı sizlerle pay 
laşmak istiyorum.

24 yıl (1927-1951) 
müdürlük, genel 
müdürlük ve mesle 
ki teknik öğretim 
müsteşarlığı 
yapmış Rüştü Uzel, 
1951 yılında siyasal 
amaçlı bir kararla, 
zamanın Milli Eğitim 
Bakanı Tevfik İleri 
tarafından Mesleki- 
Teknik Öğretim 
Müsteşarlığından 
alınmıştır. Bu olay
dan sonra da Rüştü 
Uzel emekli olmuş 
tur. Ancak 1956- 
1957 öğretim yılın 
da Rüştü Uzel’in de 
bulunduğu bir 
toplantıda Milli 
Eğitim Bakanı Tev
fik İleri toplantıya 

katılanlara şöyle 
seslenir:
“Burada sizlere 

hayatımın en büyük 
hatasını ve işledi 
ğim en büyük güna 
hı itiraf edeceğim. 
Bakan sıfatıyla 
Türkiye’nin gezme 
diğim tarafı kalma 
dı. Her gittiğim 
yerde köyde olsun 
kasaba ve şehirde 
olsun daima Rüştü 
Uzel’in eserleri ile 
karşılaştım. Anla 
dım ve iman ettim ki 
bu memlekette en 
iyi çalışan daire 
onun dairesiydi. 
Devamlı eser bira 
kan da kendisidir. 
İşte o zaman yüreği 
me bir hançer sa
plan mış gibi his
settim. Ben, Rüştü 
Uzel’i, yurda daha 
nice faydalı eserler 
vücuda getirecek 
en olgun, en verimli 
devresinde, şimdi 
ne kadar boş ve 
haksız olduğunu 
iyice anladığım bir ‘ 
politika gafleti için 
de, işinden uzaklaş 
tırmıştım. Bu 
hançer gibi yüreği 
me saplanan vicdan 
azabı, benim layık 

olduğum cezadır. 
Burada herkesin 
önünde Sayın Rüş 
tü Uzel’in ellerinden 
öperek gözyaşla 
nmla ondan bu 
büyük suçumun 
affını rica ediyorum.

Bakan Tevfik 
ileri’nin bu davra 
nişi karşısında, 
Rüştü Uzel hiçbir 
karşılıkta bulunmaz. 
Salonu dolduran, 
sesi kesilmiş gibi 
duran insanların 
arasından yavaşça 
çıkıp gider.

Biz öğretmenler 
ardımızda neler 
bırakıyoruz ya da 
neleri bırakacağız 
ülke adına, insanlık 
adına? Aydınlığın, 
kardeşliğin, barışın 
ve güzelliğin 
ülkemden eksik 
olmaması dileğiyle 
öğretmen ler 
gününüzü kutlar 
sağlıklı nice yıllar 
dilerim
Türk milli eğiti 

mine emek vermiş, 
sayısız değerli 
insan yetiştirmiş 
isimsiz kahraman 
lan saygıyla anıyor 
onlara şükranlarımı 
sunuyorum!

Gemlik İlçe 
Müftülüğü ve Celâl 
Bayar Anadolu 
Lisesi tarafından 
Mevlid-i Nebi 
Haftası münase
betiyle konferans 
düzenlendi.
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesi konferans 
salonunda Mevlid-i 
Nebi Haftası etkin
likleri çerçevesin- 
deGemlik İlçe 
Müftüsü Dr. M. 
Reşat Şavlı, “Hz. 
Peygamber ve 
Gençlik” başlıklı bir 
konferans verdi. 
Programda “Âlem
lere rahmet olarak 
gönderilmiş, 
yaşantısıyla 
insanlığa örnek 
olan, yaratılmışların 
en hayırlısı Hz. 
Peygamber (sav)’in 
dünyaya teşrif 
buyurdukları

MevlidKandili’ 
ne ve Mevlid-i 
Nebi Haftası’na 
ulaşmanın sevincini 
ve mutluluğunu hep 
birlikte bir kez daha 
yaşıyoruz. Hiç 
şüphesiz insanlığın 
giderek bireysel 
benliklerine, çıkar 
ve hazza dayanan : 
bir hayata yöneldiği 
böyle bir ortamda 
hayatımızı güzel

değerlerle inşa 
edebilmek için 
Peygamber 
Efendimizin güzel 
ahlâkına, yol 
göstericiliğine her 
zamankinden çok 
ihtiyacımız vardır.” 
denildi.
Program sonrası 
tüm öğrencilerin 
kandili kutlanarak 
ikramlarda bu
lunuldu.

KllMıNlMtntİ!
Türkiye genelinde 
25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü 
kapsamında yapılan 
etkinliklere Bursah 
kadınlar da düzen
ledikleri yürüyüş ile 
destek verdi. 
Kadınların şiddete 
karşı yürüyüşünde 
görev alan kadın 
polisler dikkat çekti. 
Türkiye genelinde 
kadınlar, 25 Kasım 
Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
Günü kapsa 
mında farkındalık 
oluşturmak 
amacıyla onlarca 
etkinlik ve yürüyüşe 
imza attı. Yapılan 
etkinliklerde 
kadınlar, şiddet 
mağduru hemcins
lerinin seslerini tiya
tro ve çeşitli 
etkinliklerle duyur
maya çalıştı. Bursah 
kadınlar dâ 25

Kasım etkinlikleri 
kapsamında hem
cinslerine düzen
ledikleri yürüyüşle 
destek verdi. Kadına 
yönelik şiddete 
dikkat çekmek için 
düzenlenen 
yürüyüşe yüzlerce 
kadın katılırken, 
yürüyüşte en çok 
dikkat çeken kadın 
polisler oldu. Kadın 
polisler şiddete 
hayır demek için 
yürüyen kadınları 
hem korudu hem de 
onlarla birlikte

yürüdü.Bursa'nın 
Osmangazi ilçesi 
Setbaşı Mahalle- 
si'nde düzenlenen 
etkinliğe çok sayıda 
kadın katıldı. Em
niyet güçleri yoğun 
güvenlik önlemi 
alırken, yürüyüş se
bebiyle yollar trafiğe 
kapatıldı. Kadınların 
yürüyüş güzergahı 
üzerinde bulunan iş 
yerlerinde çalışan 
ve kafelerde oturan 
kadınlar da 
yürüyüşe destek 
verdi.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
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GEMLİKSPOR RAKİP TANIMIYOR5-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karşılaşmanın 
henüz ikinci dakika 
sında kalesinde 
gördüğü golle yenik 
duruma düşen lider 
Gemlikspor ilk yarı 
sim 1-1 berabere 
bitirdiği karşılaşma 
mn ikinci yansında 
gol kaçırma rekoru 
kırdığı maçtan 5-1 
galip ayrılarak rakip 
lerine gözdağı 
verdi.
Birinci Amatör Kü 
me 4. Grupta 
şampiyonluğun en 
büyük adayı Gem
likspor konuk ettiği 
Trilyespor karşısın 
da üstün oynadığı 
karşılaşmada adeta 
gol kaçırma rekoru 
kırdı.
Grupta liderlik 
koltuğuna oturan ve 
6 maçta sadece bir 
beraberliği bulunan 
kırmızı beyazlılar 
topladığı 16 puanla 
4. Grupta lider 
olarak şampiyonlu 
ğa emin adımlarla 
yürüyor.
Taraftarının deste 
ğiyle maça 3 puan 
için başlayan kırmı 
zı beyazlılar henüz 
2. Dakikada kale 
sinde gördüğü şok 
golle geriye düştü. 
Bu dakikada or
tadan atılan topla 
ceza sahasına giren 
Hakan yerden 
vuruşla Trilyespor’u 
1-0 öne geçiren go 
lü ağlara gönderdi. 
Yediği golden sonra 
beraberlik için rakip

kalede gol arayan 
Gemlikspor 8’de 
Emre Çakan’la be
raberlik fırsatını kul
lanamazken aradığı 
golü 17. Dakikada 
buldu. Soldan 
gelişen atakta 
kale içinde Topla 
buluşan Emirhan 
beraberlik golünü 
ağlarla buluşturarak 
skoru 1-1 yaptı.
20. dakikada Nihat 
ve 32’de Emirhan’la 
fırsatları değerlen 
diremeyen Gemlik
spor ilk yarıyı 1-1 
beraberlikle kapadı. 
İkinci yarıda daha ; 
dikkatli ve gol için ~ 
rakip kaleye hücum' 
eden kırmızı beyaz 
lılar, 52. Dakikada

Emre Çekenin kale 
içine ortasına Ab
dullah yatarak kafa 
ile topu ağlara gön
dererek Gemlik- 
spor’u 2-1 öne 
geçirdi. 57. i 
dakikada Emir 
han’ın penaltı nota 
sında yaptığı şut 

üst direğe vurarak 
ağlarla buluşunca 
skor 3-1 oldu ve 
Gemlikspor rahatla 
dı. Trilyespor’un 
hareket|i ve çabuk 
forvetlerine gol 
fırsatı vermeyen 
Gemlikspor 73. 
Dakikada Nihat’la 

bir gol daha bularak 
iyice rahatladı. 
Oyunu tamamen 
kontrol altına alan 
Gemlikspor 84. 
Dakikada Nihat’la 
bir gol daha bularak 
sahadan 5-1 galip 
ayrılarak liderliğini 
sürdürmesini bildi.

SAHA: 
Gemlik Çim 
HAKEMLER: 
Oğuzhan Yaldız 7, 
Özcan Oktay 7, 
Emirhan Ayaz 7, 
GEMLİKSPOR: 
Mehmet 5, Emre 
Uslu 5, Emrah 4, 
(Fırat 4) Murat 6, 
Ersin 6, Dinçer 6, 
Emre Çeken 6, 
Buğrahan 5, Abdul
lah 6, (Selim 4) 
Nihat 6, Emirhan 6, 
(Muhammet 3) 
TRİLYESPOR: İs
mail 5, Egemen 4, 
Hakan 5, Mehmet 5, 
Yasin 4, Aziz 4, İrfan 
4, Haşan 5, 
(Emirkan 2) Semin 
4, Mustafa 4, 
Tayfun 4,

GEMLİK BASKETBOL BOSSANA ŞANS «ERMEDİ
Türkiye Basketbol 
2.ligi 5. haftasında 
Bornova Bossan’ı 
konuk eden Gemlik 
Basketbol, kıran 
kıran geçen karşı 
laşmayı 60:58 kaza
narak 2. galibiyetini 
elde etti. 
Karşılaşmaya iki 
ekip de tempolu ve 
istekli bir oyunla 
başladı. Periyotu 
Gemlik Basketbol 6 
sayı önde tamam 
ladı. 2.çeyrekte Bor
nova Bossan son 2 
dakikaya 10:0 seri 
ile yakalayınca 
periyotu 8 sayı ile 

kazandı. 3. Çeyreğe 
25:27 yenik başla 
yan Bursa ekibi 
periyotu 1 sayı fark 
ile kazanarak son 
çeyreğe 47:46 önde 
girdi. Son çeyrekte 
son 2 dakika 50:56 
yenik giren Gemlik 
Basketbol Recep 
Solak elinden 
bulduğu 3 serbest 
atış ile durumu 
53:56 getirdi. Bursa 
Temsilcisi Mehmet 
Şenin son 1:45 de 
attığı 3’lük ile du
rumu 56:56 eşitliğe 
getirdi. Bornova - 
Bossan son 48 7^1

saniyede kazandı 
serbest atışları sayı 
ya çevirince skoru 
durumu 56:58 ge
tirdi.. Son 43 saniye 
de Furkan Firarın 
attığı 3’lük ile 1 sayı 
öne geçen Bursa - 
ekibi, Bornova 
Bossan kullandığı 

atışı sayıya çevire- 
meyince Furkan 
Firar’a faul sonu
cunda Gemlik Bas
ketbol Furkan 
Firarin elinden 
kullandığı 2 atışın 
birini sayı çevirince 
Müsabakayı 2 sayı 
fark ile kazanmasını 

bildi.. Bugün kötü 
oynadığımız müsa 
bakayı kazandığı 
mız için mutluyuz, 
diye sözlerine başla 
yan Basketbol 
Kulübü Genel 
Menajeri Yahya > 
Gümüş, Başta Baş 
öğretmen Mustafa

Kemal Atatürk ol 
mak üzere tüm 
öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğret 
menler Günü'nü 
kutlarız. Oyun ge
leninde çok inişli 
çıkışlı bir grafik 
çizdik. Antrenörü 
müz Fatih Elbaş 
yaptığı hamleler 
ile son Saniye’ye 
kadar oyunun 
içinde kaldık. 
Müsabaka 
sonunda 2 sayı 
fark la da olsa 
maçı kazandığımız 
için mutluyuz/’ 
dedi n
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Henüz yaptımıaııanlar dilüıat! Son flün 30 Kasım
Genel sağlık sigorta 
sından yararlan 
maları için gençlere 
gelir testi yaptırma 
lan konusunda 
uyarıda bulunan 
TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, "Genel 
sağlık sigortasına 
tabii olan gençle 
rimiz 30 Kasım'a 
kadar gelir testlerini 
yaptırmayı

unutmamalı" dedi. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben
devi Palandöken, 
torba yasa ile genel 
sağlık sigortası 
prim borçlarını 
yapılandıranların 30 
Kasım'a kadar 
gelirtesti yaptırması 
gerektiğini hatırlattı. Palandöken 

açıklamasında
şunları söyledi:
"Herhangi bir kap

samda sosyal 
güvencesi olmayan 
vatandaşlarımız, ne 
kadar prim ödeye
ceklerini belirlemek 
için 30 Kasım'a 
kadar ikametlerinin 
bulunduğu yerdeki 
sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma 
vakıflarına müra
caat ederek gelir 
testi yaptırmayı 
unutmamalı. Özel

likle torba yasa 
ile genel sağlık 
sigortası prim 
borcunu 
yapılandıran ların 
gelir testine 
başvurması gerekli. 
Bu önemli testi 
yaptırmak için kalan 
sayılı günleri genç
lerimiz iyi değerlen 
dirmeli ve zaman 
larını boşa harca 
manialılar" dedi

Çeyiz ve konut hesabında katkı artın
Gençleri tasarrufa 
yönlendirmek 
amacıyla başlatılan 
devlet destekli çeyiz 
hesaplarında ilk 
ödeme 2019'da 
yapılacak.
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bu yıl 
içerisinde yapılan 
kanun değişikliği ile 
azami devlet katkısı 
miktarını konut 
hesabında 15 bin

TL'den 20 bin TL'ye, 
çeyiz hesabı 
uygulamasında ise 
5 bin TL'den 7 bin 
500 TL'ye yükseltti. 
İlk ödemenin gele
cek yıl yapılacağı 
'Çeyiz Hesabı' 
uygulamasında 22 
bin 106 kişi hesap 
açtı. Bu yıl Eylül ayı 
itibariyle çeyiz hesa 
bında 22 bin 106 
kişinin 66 mil yon 
838 bin 43 TL, konut

hesabında ise 15 
bin 85 kişinin 104 
milyon 676 bin 723 
TL mevduatı birikti. 
İLK ÖDEME

2019'DA
Çeyiz hesabının ilk 
ödemesi ise 
2019'da yapılacak.
2016 yılında

başlatılan "Çeyiz 
Hesabı" uygulaması 
ile ilk evliliğini ya
pacak gençlerin, en 
az üç yıl boyunca 
düzenli ödemeyle 
biriktirdiği tutara, 
yapılan ödemelerin 
süresine ve 
miktarına göre 
değişmek üzere, be
lirli oranda devlet 
katkısı sağlanıyor. 
Yine aynı yıl 
başlatılan "Konut

Hesabı" uygulaması 
ile de şimdiye kadar 
konut sahibi 
olamamış ailelerin 
ilk defa ev sahibi 
olmaları için en az 
üç yıl boyunca 
düzenli ödemeyle 
biriktirdiği tutara, 
yapılan ödemelerin 
süresine ve mikta 
rina göre değişmek 
üzere, belirli oranda 
devlet katkısı 
sağlanıyor.

BBBK'dan kredi kartlarına yönelik düzenleme
BDDK'nın kredi 
kartlarında yönet
melik değişiklik 
taslağı ile kredi 
kartlarıyla yapılacak 
havayolları, seyahat 
acenteleri ve kon
aklama ile ilgili yur
tiçi harcamalarında

6 ay taksit sınırı 9 
aya çıkarılacak. 
Fiyatı 3 bin 500 
TL'nin altında 
olan cep telefonu 
kredilerinde de 
vade 6 aydan 12 
aya çıkarıldı. 
Bankacılık

Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), kredi 
kartlarıyla ilgili yeni 
bir yönetmelik 
değişiklik tastağı 
hazırladı. 
Taslak ile kredi 
kartlarıyla yapılacak 

havayolları, seyahat 
acenteleri ve kon
aklama ile ilgili yur
tiçi harcamalarında 
6 ay taksit sınırı 9 
aya çıkarılacak.

CEP TELEFONU 
KREDİLERİNE

DÜZENLEME 
Tüketi kredileri tak
sit sayısında da 
düzenleme yapıldı. 
Fiyatı 3,500 TL'nin 
altında olan cep 
telefonu kredi
lerinde vade 6 
aydan 12 aya 

çıkarıldı. 12 ay 
vade 31 Ocak 
2019'a kadar 
geçerli olacak. 
3 bin 500 TL'nin 
üzerindeki telefon
larda ise kredi 
vadesi 6 ay olarak 
uygulanacak.

G 
E 
M
L 
I 
K 
R 
E 
H
B 
E 
R 
I

GEREKLİ TELEFONLAR

HASTANELER

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

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

ULAŞIM
Pamukkala 6*12 OO 20
DENİZ UÇAOt
Fagaaua Akmla Seyahat B14 03 02
METRO
Aydın Turtam 013 20 77
SOzar Turizm 012 10 72
Kanbaroğlu-Esadaş »i 1 4 4B 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 612 O1 03

HESMİ DAİRELER

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hoşt. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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 1353
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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlce Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

DENİZ OTOBÜSÜ*

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yani Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Kasım 2018 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.coin 50 Kr.

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, UludagÜniverâtesiGemlik Asım KocabıyıkKampiisü'ndeDenizBilimferiFakiiltesiaçılmasıiçinYÖK’GenelSekreteriilegöriiştü

Işılttil M MM Bi
Bursa AKP Milletvekilleri Zafer Işık ve Mustafa Esgin, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati 
Akçeşme‘yi ziyaret ederek, Gemlik’te daha önce kurulması planlanan ve Gemlik Belediyesi 
tarafından binası yaptırılan Denizcilik Yüksek Okulu’nun Bursa’ya kaydırılması üzerine, 
aynı binada Denizcilik Bilimleri Fakültesi açılmasını istediler. Işık, Denizcilik Bilimleri Fakül- 
tesi'nin kuruluş yazılarını YÖK'e göndererek ilk adımı atacağız” dedi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotrnail.com

Güne Bakış

Osman Durdu'nun açıklar»®»'
Değerli Gemlik Körfez okurları,
Geçtiğimiz hafta gazetemizde çıkan bir haberle, Gemlik 

Belediyesi'ne ait arsaları Çimtaş AŞ. ve Borusan Manness- 
man ve Borusan Boru Fabrikalarına pazarlık usulü ile satışı 
nın, Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından 2014 yılında açı 
lan davalar sonucu İPTAL edilmesi üzerine, mahkeme 
kararlarını uygulamayan Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz hakkında Cumhuriyet Savcılığına Osman Durdu 
tarafından yapılan suç duyurusundan sonra, İçişleri Bakan 
lığı'nın dava açılmasına izin verilmemesi üzerine, bu kez 
Danıştay'a bu kararın kaldırılması davası açılmış ve dava 
sonuçlanmıştı. Devamı sayfa 4’de

Helikcpter kazasının 
ateşi Bursa’ya ila düştü
İstanbul Sancaktepe'de as 
keri helikopter düştü. He
likopterde bulunan 4 asker 
şehit oldu, bir asker de 
ağır yaralandı. Helikopter 
de şehit olan 4 personel 
den birinin ateşi Bursa’ya 
düştü. Şehit Pilot Üsteğ 
men Aykut Yurtseverim 
ailesi haberi alır almaz İs
tanbul'a hareket etti. 2’de

^^^OÜHLOK 300 TON f| AX71 A1X I
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ | L^ZVİ< |l

DOĞANIN HÂZİNESİ ’l]
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AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Kampiisü'nde Deniz Bilimleri Fakültesi açılması için YÖK' Genel Sekreteri ile görüştü

Isıldan Denir Bilimleri Faküİlesi Birisimi
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, Gemlik’te 
Denizcilik Bilimleri 
Fakültesi açılması 
için YÖK ile 
girişimde bulundu. 
Bursa AKP Mil
letvekilleri Zafer 
Işık ve Mustafa 
Esgin, YÖK Genel 
Sekreteri Süleyman 
Necati Akçeşme'yi 
ziyaret ederek, 
Gemlik’te daha 
önce kurulması 
planlanan ve 
Gemlik Belediyesi 
tarafından binası 
yaptırılan 
Denizcilik Yüksek 
Okulu’nun

Bursa’ya 
kaydırılması üzeri 
ne, aynı binada 
Denizcilik Bilimleri 
Fakültesi açıl 
masını istediler. 
Görüşmede, 
Gemlik'te açılacak 
olan fakültenin 
Denizcilik Bilimleri 
Fakültesi olması 
konusunda YÖK 
Genel Sekreteri 
Süleyman Necati 
Akçeşme’ye 
Gemlik kampüsü 
hakkında bilgiler 
verdi.
Zafer Işık, "Gem
lik'te, Türkiye'nin en 
güzel arazilerinden

birinde bulunan 
kampüsün 
geliştirilmesi 
adına çalışmalar 
yapıyoruz. Denizci
lik bilimleri üzerin 

de duruyoruz. Eğer 
yerleşkede Denizci
lik Bilimleri Fakül
tesi kurulursa, 
kapsamının geniş 
olmasından dolayı 

fakülte altında 
çok sayıda bölüm 
açılabilecek.
Açılan bölümlerde 
de doğrudan 
uygulama imkânı

sağlanacak.
Gelişen Gemlik'in 
sosyal anlamda 
da kalkınmasını 
istiyoruz.
Bu anlamda yapıla 
cak çalışmaları 
Gemlik halkı ile 
paylaşacağız. 
Üniversite Rek
törümüz Prof.
Dr. Yusuf Ulçay 
ile yapacağımız 
görüşme 
sonrasında,
Denizcilik Bilimleri 
Fakültesi'nin 
kuruluş yazılarını 
YÖK'e gönde 
rerek ilk adımı 
atacağız” dedi.

Helikopter taraşının ateşi Bursala la düştü
İstanbul Sancakte- 
pe'de askeri he
likopter düştü. 
Helikopterde bulu
nan 4 asker şehit 
oldu, bir asker de 
ağır yaralandı. Milli 
Savunma Bakanı 
Akar'ın, kaza böl
gesinde yaptığı in
celeme sonrası, "2 
subay, 2 astsubayı 
mız şehit oldu, T 
uzman çavuşumuz 
şu anda ameliyat 
hanede" açıklama 
sim yaptı. Anadolu 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
İstanbul Sancakte- 
pe'de bir helikopte 
rin düşmesi 
sonucu 4 asker 
şehit oldu.
Edinilen bilgiye 
göre; saat 11.00 
sıralarında UH-1 
tipi askeri he
likopter bir binanın 
çatısına çarparak 
düştü.
Topçular Caddesi 
Fırtına Sokağı'n

daki binaların 
arasına düşen he
likopterdeki asker
lere ilk müdahale 
çevredeki vatan 
daşlarca yapıldı. 
Helikopterden 
çıkarılan 5 asker
den 4'ü şehit oldu. 
Yaralı bir askerin 
durumunun ciddi 
olduğu bildirildi. 
Eğitim uçuşunda 
olduğu belirtilen 
helikopterin iniş 
sırasında arızala 
narak bir binanın 
çatısına çarptığı 
belirtliyor.
Anadolu 
Cumhuriyet

Başsavcılığı, he
likopterin düşme 
sine ilişkin 
soruşturma 
başlattı

ATEŞİ BURSA’YA 
DA DÜŞTÜ 
İstanbul'da düşen 
askeri helikopterde 
şehit olan 4 per
sonelden bîrinin 
ateşi Bursa’ya 
düştü. Şehit Pilot 
Üsteğmen Aykut 
Yurtsever'in ailesi 
acılı haberi ahr 
almaz İstanbul'a 
hareket etti. 
İstanbul'da 
havalandıktan bir 

süre sonra San- 
caktepe'de düşen, 
helikopterde şehit 
olan Pilot 
Üsteğmen Aykut 
Vatansever'in 
BursalI olduğu 
öğrenildi.
Nilüfer ilçesine 
bağlı Karaman 
Mahallesi'nde 
oturduğu belir
lenen Yurtsever'in 
anne ve babası; 
acı haberi tele
vizyondan öğrenip 
oğullarına ulaşa 
madıkları için 
İstanbul'a 
hareket etti.
Kazada şehit

düşen Pilot 
Üsteğmen Yurt 
sever'in 2017 
Temmuz'unda 
dünya evine 
girdiği ve uzun 
zamandır İstan
bul'da görev 
yaptığı öğrenildi. 
Şehidin 
düğününde çekilen 
görüntüleri ise

yürek burktu.

ŞEHİDİN EVİNE 
BAYRAK ASILDI

Acı haberin 
duyulmasının 
ardından Şehit 
Pilot Üsteğmen 
Aykut Yurtsever'in 
evine dev Türk 
Bayrağı asıldı..

Faipebook sayfamız s Gemlik l^örfez - Güler Ajans
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Bursa'da polis 
ekiplerinin geldiğini 
gören bir şüpheli 
uyuşturucu maddeyi 
rögar kapağından 
aşağıya attı. Bunun 
üzerine rögar 
kapağını açan 
ekipler, uyuşturucu 
maddeyi tek tek 
topladı.
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyonda, 
Narkotik ekiplerini 
gören bir şahıs uyuş 
turucu maddeleri 
rögar kapağından 
attı. Şahsı yakalayan 
ekipler, rögar kapa

Kontrolden pıfcaıı çekici araçlara çarptı!
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde kontrolden 
çekicinin emniyet 
şeridinde bekleyen 2 
araca çarpması 
sonucu meydana 
gelen trafik kaza 
sında 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Marmaracık 
Mahallesi'nde, 
Mustafa A. yöneti
mindeki 10 SP 710 
plakalı çift dorseli 
çekici, Yenişehir- 
Bursa karayolunun

Çatak operasvoou! îl kadın 9 kişi gözaltınıla
Bursa'da narkotik 
ekiplerinin yaptığı 
uyuşturucu operas 
yonunda 1'i kadın 9 
kişi gözaltına alınır 
ken, 3 kişi de 
tutuklandı. 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
takibe alınan 
uyuşturucu 
salılarına eş zamanlı 
şafak operasyonu 
düzenledi. Yapılan 
operasyonlar 
neticesinde, 
uyuşturucu madde 
almak veya bulun
durmak suçundan 
kaydı olan 1'i kadın 
9 kişi gözaltına 
alındı. Daha önce
den de farklı suçlar
dan ve uyuşturucu

ğım açıp uyuşturucu 
maddeyi tek tek 
topladı.
Yapılan farklı bir ope 
rasyonda, uyuştu 
rucu ve uyarıcı 
madde ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen İ.S., G.l. ve 

35. kilometresinde 
önce emniyet 
şeridine bekleyen

Süleyman A.'nın 
içerisinde 
bulunduğu 10 AAB

satıcılığından kaydı 
bulunan aranan 
kadın zanlı da 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Zanlıların evlerinde 
yapılan aramalarda, 
satışa hazır halde 
paketlenmiş toplam 
40 gram esrar, 5

A.S. isimli şahıslar 
yakalandı.
Yakalanan şahısların 
üzerlerinde, araçla 
rında ve ikamet
lerinde yapılan ara
malarda, satışa hazır 
halde paketlenmiş 
30 gram esrar mad

gram metamfetamin, 
1 adet hassas terazi 
ve iki adet ruhsatsız 
tüfek ele geçirildi. 
Gözaltına alınarak 
emniyete getirilen 
şüphelilerden 5'i 
hakkında kullan 
mak için uyuşturucu 
madde satın 

desi, 8.51 gram 
sentetik kannobi- 
noid maddesi, 2 
adet ruhsatsız tüfek 
ve 1 adet hassas 
terazi ele geçirildi. 
Yapılan operasyon
lar neticesinde 
yakalanan bir şahsa 
kullanmak için 
uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
bulundurmak 
suçundan işlem 
yapılmış, I.S., 
I.G. ve A.S. isimli 
şahıslar, uyuş 
turucu ve uyarıcı 
madde ticareti yap
mak suçundan 
çıkarıldık lan 
mahkemece 
tutuklandı.

Arkadaşını 
öldüren zanlı 

Bursa'da yakalandı

Ümraniye'deki bir kafenin sahibi Mehmet 
Bağcı (49), arkadaşı Soner T. tarafından 
başından silahla vurulduktan sonra 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Olayın ardından kayıplara karışan Soner T., 
Bursa'da yakalandı.
Olay, 10 Kasım Cumartesi günü Ümraniye 
Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir 
kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe 
sahibi Mehmet Bağcı (49) ve arkadaşı

069 plakalı araca 
ardından yine em
niyet şeridinde 
duran 16 J 9158 
plakalı araca çarptı. 
Kazada araçlarda 
bulunan Süleyman 
A., Kerim Ö. ve 
İbrahim Ö.
yaralandı. Olay yer
ine gelen ambu
lanslarla hastaneye 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

almak veya 
bulundurmak 
suçundan adli 
işlem işlem 
yapılırken, M.B.A., 
E.A. ve R.S. isimli 
zanlılar çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Soner T. (32) akşam saatlerinde kafe 
boşaldıktan sonra beraber oturup sohbet 
etmeye başladı. Bir süre sonra Soner T. 
çıkardığı silahıyla Mehmet Bağcı'yı 
başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 
Bağcı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soner T. 
ise olay yerinden kaçtı.
DOLDUR BOŞALT YAPARKEN VURDUM 
Hastanede tedavi altına alınan Bağcı, olay
dan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın 
ardından kaçan Soner T. ise Bursa'da 
gözaltına alındı. Soner T. ifadesinde, 
"Mehmet Bağcı ile kafede oturup sohbet 
ediyorduk. Konu silahlardan açıldı. Ben de 
ayağa kalkıp silahımı çıkardım. Doldur 
boşalt yaparken silah ateşlendi. Bilerek 
yapmadım, yanlışlıkla oldu" dedi. Soner T. 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukla
narak cezaevine gönderildi.

Düşen çamaşırını 
alman istemen 

canınüan oluyordu
İnegöl'de ikinci kattan kömürlüğün üzerine 
düşen çamaşırını almak isterken çatıdan 
düşen 13 yaşındaki Emirhan A. Ağır 
yaralandı.
Olay Bursa'nın İnegöl İlçesinde 
Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi, 
iki katlı bir binanın ikinci katında oturan 13 
yaşındaki Emirhan A., balkondaki 
korumalık tellerine kuruması için asılan 
çamaşırını almak isterken elinden düşürdü. 
Çamaşır evin bitişiğinde bulunan 4 metre 
yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına 
düştü. Düşen çamaşırını almak isteyen 
Emirhan A. kömürlüğün çatısına çıktığı 
sırada dengesini kaybederek yaklaşık 
düştü. Acılar içinde kıvranan Emirhan A., 
bağırışlarını duyan ailesi tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emirhan A. tedavi altına alınırken, olayla il
gili soruşturma başlatıldı.

MTÎöTfl ABONE OLDUNUZ MU?
m ıııımı ııııııııınıuı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Osman Durdu’nun açıklaması
Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın Refik

Yılmaz hakkında verdiği soruşturma 
açılamama kararını iptal etti.
Bu da soruşturmanın önünü açtı.
Şimdi savcılık soruşturması başlatıldı.
Bunlar ve sonraki olayları size haberde 

ve 2 gün süren köşe yazılarımda 
anlatmıştım.
Bu yazılarım üzerine, davaları açan eski 

MHP ilçe Başkanı Osman Durdu yazıla 
rımda eksik kalan veye anlaşılmayan 
yönleri hakkında bir açıklama gönderdi.

Bu açıklamayı sîzlerle paylaşıyorum. 
“Sorumlu gazetecilik anlayışıyla iki 

gündür haber yaptığınız ve işlediğiniz 60 
dönüm arsa satışla ilgili konuyla alakalı 
bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. 
Şöyle ki bütün bu davalar neticesinde ne 
olacağı ile ilgili kamuoyunda haklı olarak 
soru ve merak var. Bizce olması gereken 
ve olacak olan şu, belediye açmış olduğu 
tapu iptali ve tescili davasını kazanacak. 
Bu satışı yapılan 60 dönümü arazide 18 
uygulaması sonrası plandaki ihtiyaç olan 
terkleri yaparak Gemlik Belediyesi adına 
tapuda tescili yapılacak sonrasında 
yaklaşık kalan 50 dönüm büyük parseli 
isterse ihale usulüyle satacak isterse de
polama alanı olarak kiraya verecek ve 
neticesinde Gemlik Belediyesi daha yük
sek bir kazanç ve kar elde edecek firma 
avukatlarının iddia ettiği gibi Gemlik 
Belediyesi bu yerlerden hak iddia ede
mez buraları satamaz kendi adına tescil 
yapamaz iddiası hukuki bir durum değil 
dir. Çünkü Gemlik Belediyesi toplamda 
60 dönüm olan yerleri 18 uygulaması 
sonrası DOP dan elde etmedi. Bu yollar 
konut planında imar kanunu 15.16. mad
desine göre rızaen şartsız olarak kamuya 
terk edilen yerlerdir Gemlik Belediyesi bu 
yerleri kendi adına tescil ettirip ihale ile 
satma hakkına da sahiptir usulüne uygun 
olmak kaydıyla.

Gemlik Belediyesinin yapmış olduğu 
yanlış şuradadır. '

Satışı yapılan bu 5 parça yerin her biri 
ıhşaaıa eıVerıŞıl'oılnayan yam'arıiK parseı' 
değerindedir. Bu işleme bu şekilde yap
mak yerine şöyle yapsaydı, çok daha 
yüksek değer oluşturulurdu.

Bunu tercih etmediler neden? Çünkü iyi 
niyetli değildiler. Art niyetli idiler ve bu 
unu da her yerde ispata bu ifadeye 
hazırız.

Bugün bölgede plan içerisindeki 
arsaların metre karesi 250,300 dolar 
arasındadır. Bunun lira karaşılığını 50 
dönüm 50.000 metre çarparak hesapla 
dığımız zaman, sonuç ortaya net olarak 
çıkmaktadır.

Takdir kamu vicdanına aittir.

Numaraların yenilenmesi Ulusal Adres veri tabanın 
oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Kapı numaraları »enileniııor
Gemlik Belediyesi 
kapılara asılan 
numara plaket 
lerini yeniliyor. 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından yayınla 
nan “Adres ve 
Numaralamaya 
ilişkin Yönet 
melik” 5490 
Sayılı Nüfus 
Hizmetleri 
Yasasının 69. 
maddesine göre 
hazırlanıyor. 
Bu nedenle 
her yıl numa 
ralamalarda 
yenilenmeler 
yapılarak 
Ulusal Adres 
Veri.Tabanı

nın, kurulması ve 
güncellenmesi 
hizmetlerine 
yardımcı oluyor. 
Belediye 
tarafından yeni 
len yeni numa 
ra plakaların 
üzerinde Bele 
diye adı, mahalle 
ve sokağın adı 
bulunuyor. 
Hafta sonunda 
görevliler işyerleri 
ve konutların 
tek tek gezerek 
kapıların üzerin 
deki eski numara 
plakalarını 
söktüler yerle 
rine yenilerini 
taktılar. i

İlçemiz Atatürk 
ilkokulu 2 B sınıfı 
öğretmeni Mehtap 
Başaran’a öğrenci 
velileri Öğretmenler 
Günü sürprizi 
yaptılar.
Cumartesi günü 
kutlanacak olan 
24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
nedeniyle 2-B 
sınıfının minik 
öğrencileri adına 
velileri büyük bir 
bez pankart 
yaptırarak “Öğret 
menler Gününüz 
kutlu olsun -Mutlu 
Sınıf’ yazdırarak 
Okulun girişine 
astırdılar.
Üzerinde sınıf 
öğretmeninin 
fotoğrafı bulunan

bez pankarttan 
haberi olmayan 
öğretmen Mehtap 
Başaran, öğrencile 
ri tarafından dışarı 
çağrılınca sürpriz 
afişle karşılaşarak 
sevinçten gözyaşla 
rını tutamadı.
Veliler ve öğrenci 
ler, öğretmenle 
rinin gününü kutla
yarak birlikte ant 
fotoğrafı çektirdiler.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KAYIP GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞINDAN 
ALDIĞIM MERİÇ ADLI TEKNEMİN RUHSATINI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 
GÜZEL KURTULUŞ EROL YILMAZ ARIKAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bostancı w Solaksulıası, ZEYHEB yönetiminde
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri Derneği 
(ZEYDER) 2. olağan 
gelen kurul toplan 
tısı gerçekleştirildi. 
Genel kurul 
sonrasında bir araya 
gelen yönetim ku
rulu, yapılan görev 
dağılımı ile başkan 
lığa Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım’ı 
getirdi. Başkan ve 
kili de Osman 
Bostancı oldu.
Zeytin sektöründe 
yaşanan sorunların 
çözümü amacıyla 
2016 Yılının Şubat 
ayında kurulan 
Zeytin Üreticileri ve 
Sanayicileri 
Derneği'nin (ZEY
DER) olağan genel 
kurulunda açılış 
konuşmasını yapan, 
Zeyder’in kurucu 
başkanı ve Mar- 
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Derneğimizin 
kuruluş amacı zeytin 
üreticilerini, sanayi- 
cfferim, perakende 
satış temsilcilerini, 
üreticinin temsilcileri 
olan sivil toplum

örgütlerini bir araya 
getirmek ve sek
törün sorunlarını 
tespit etmek, 
çözüme kavuştur 
mak amacıyla 
kurulmuştur. Göre
vimizi, Tarım 
Bakanlığında 
müsteşarlık, Tarım 
Kredi Kooperati- 
fleri’nde genel 
müdürlük yapan 24. 
dönem Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
olarak görev yapan 
değerli büyüğümüz 
olan Bedrettin
Yı İdin m’a devretmiş 

olmanın gururunu 
yaşıyorum, "dedi. 
Genel kurul toplan 
tısında, kurulduğu 

günden bugüne 
yapılan çalışmalar 
hakkında da bilgi 
veren Başkan Asa, 
“Derneğimizin 
faaliyetlerini, sektör 
sorunlarını bilimsel 
alanda değerlendir 
mek, üretici ve 
sanayicilerimizin 
ihtiyaç duyduğu 
konularda eğitim 
desteği vermek 
amacıyla Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ve Gıda 
Mühendisliği 
Bölümünden 
derneğimiz üyesi 
öğretim görevlilerin 
den oluşan bilimsel 
danışma kurulu ku
ruldu. Bilimsel

Danışma Kurulumuz 
Gemlik, Mudanya, 
Erdek, Orhangazi, 
İznik, Edincik ve 
Mürefte’deki 
yaklaşık 3.500 zeytin 
üreticisine zeytin 
yetiştiriciliği ve 
zeytin işleme 
teknikleri hakkında 
eğitim verildi. Zeytin 
ve zeytinyağının 
tağşişin önlenmesi 
amacıyla rapor 
hazırlanarak, TC 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı’na sunuldu.” 
diye konuştu. 
Başkan Asa, Zeytin 
ve Zeytinyağı Kon- 
seyi’nin düzenlediği 
Türkiye Zeytin

Rekoltesi çalışmala 
rında da yer aldıkla 
rını da söyledi.
Genel kurul seçimin
den sonra göreve 
gelen yönetim ku
rulu üyeleri 
yaptıkları görev 
dağılımı sonrasında 
başkanlığa Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım’ın 
getirilmesine 
oybirliği ile karar 
verdi. Zeyder 
Başkanı ve Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım da 
yaptığı konuşmada, 
“Zeytin üreticilerim
izin ve işletmelerin 
sorunları konulann 
da Zeyder olarak 
çözüm odaklı 
olacağız. Marmara- 
birlik’in bölgedeki 
yükü çok ağır. Zey
der olarak Marmara- 
birlik’e her konuda 
destek olacağız." 
dedi.
Başkan Bedrettin 
Yıldırım konuşma 
sini şöyle sürdürdü; 
“Zeytin alanlarımızın 
korunması herkesin 
milli görevidir. Zey
der olarak bunun 

gayreti içerisinde 
olacağız. Sınırlı 
kaynaklarıyla zeytin 
üretiminin sadece 
Marmarabirlik’e 
bırakılması doğru 
değil. Bölge zeytin 
üreticilerine yönelik 
yapacağımız 
çalışmalarla katkı 
sağlayacağımızı 
beirtmek isterim. 
Zeytinde bir hizmet 
yarışı başlatabilirsek 
hem üretimde hem 
de yerli ve ulusal 
pazarda daha fazla 
yerimizi alacağız. Bu 
da ülke ekonomisine 
katkı sağlayacaktır.”

Zeyder’in yeni 
yönetim kurulu;

Bedrettin Yıldırım, 
Haluk Başar, Osman 
Bostancı, Halit 
Sezgin, Esra Uzun, 
Mustafa İlgen, 
Mustafa Alhat, 
İbrahim Özhan ve 
Raif Döner’den 
oluştu.

Denetleme Kurulu; 
Kemal Dinç, Remzi 
Bayram ve Mahmut 
Kamil Solaksubaşı

Sosyal Hizmetlerden Anne Babalara Gocuk Yetiştirme Eğitimi
Gemlik Sosyal 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından Aytepe’de 
organize edilen 
eğitim programında 
çocuk yetiştirmekte 
dikkat edilmesi 
gerekenler 
anlatıldı.
Çocuklarımıza 
ahlaki bilgilerin 
verilrhesi ve zararlı 
durumları tanıtmak 
bizlerin görevi 
diyerek açılış 
konuşmasına 
başlayan Gemlik 
Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Yaşar Yaray; “Aile, 
bir toplumun, bir 
milletin, bir dev 
letin temelini 
oluşturmaktadır. 
Aile durumu millet
lerin devamlılığını 
sağlayan, kültürel 
kimliği taşıyan ve 
insani değerlerin 
oluştuğu temel bir

kurumdur. Bir çok 
devlet bu temel 
yapının bozulması 
nedeniyle bir çok 
sorunlarla karşı 
karşıya kalmaktadır. 
Bizler de kurum 
olarak, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı olarak, 
sosyal ve ekono 
mik destek 
kapsamında mağ 
dur ailelerimizi 
desteklemekteyiz. 
Çocukların 
yetiştirilmesinde 

iyi bir ailenin yerini 
tutabilecek daha 
sağlıklı bir kurum 
yoktur. “ diyerek 
konuşmasını 
tamamladı.
Kurum müdürü 
Yaray’ın ardından 
programa Gemlik 
Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlü 
ğü Çocuk Gelişim 
Uzmanı Nurcan 
Baltacı Özarslan 
devam etti.
Özarslan çocukları 
farklı bir bölüme 

alarak sadece 
ebeveynler ile 
görüştü. Çocukların 
cinsel gelişimi ve 
cinsel sağlığı 
hakkında detaylı ve 
bilinçlendirici bir 
sunum yaptı. Nurcan 
Baltacı Özarslan; 
“Çocukların belirli 
bir yaştan sonra 
cinsellikle ilgili 
soruları başlıyor. 
Bu programda bu 
sorulara nasıl 
cevaplar verilmesi 
gerektiğini sizlerle 

paylaşacağız.” 
dedi.
“Anne ben nereden 
geldim?” sorusuna 
cevap
Genelde 'Seni 
leylekler getirdi' ya 
da 'Hastaneden 
aldık' tarzı cevaplar 
çoğu çocuğu tatmin 
etmez. Burada 
önemli olan çocuğa 
yetişkinin 
anlayabileceği gibi 
değil de, çocuğun 
anlayabileceği 
şekilde basit ve yalın 

anlatmak esastır. 
Basit kurgular yapa
bilirsiniz. Örneğin; 
'Baban ile ben, senin 
olmanı çok istiyor
duk. Ve bir gün 
annelerin karnında 
özel yerde bulunan 
yumurtalar ile 
babaların sperm 
hücreleri birleşti ve 
sen oldun. Daha 
sonra, sen orada 
büyüdün ve dışarı 
çıkmak istedin. 
Biz de seni çok 
merak ettiğimiz için 
doktorlardan yardım 
istedik ve seni 
oradan çıkardılar' 
tarzında bir açık 
lama yapın.
Aşırılıklardan, 
abartıdan ve fazla 
ayrıntıdan kaçının. 
Çocuğa 'Ayıp, 
konuşulmaz' 
şeklinde cevaplar 
vermeyin ve 
kesinlikle onu 
baskılamayın.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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ISHİHİİjHiSİ
uyanırken

Gökleri çalabilirsiniz 
ama yağmuru asla - 
bir yıldız kayarken ağlardık 
ki ölüm düşerdi varoşlarına 
o fukara 
o yoksun 
bedeni ağırlaşırken çığlıkların hani 
tam da kuruturken güneş fidanları 
kurak mahmurluklara uyanırdı savaş 
çocukları 
bilir misin mermi sesinden ninnileri 
ve boyarken gökyüzünü kan, 
gecesinden korkarken ve rüya 
ıslığınla bastırmak evet, gök 
gürültülerini 
uyanmak bir de azaltırken şaşkınlığın 
ömrünü 
şehir eksilir çocuk büyür 
korkuyu doldururken boş çıkınlara 
çoğalırdı yıldız taneleri gibi 
faili belli zulümler 
oyunları susarken enkazlaşan 
sokaklar 
ve azalırken doğum sancıları 
hızmaları sökülür gelinin, ağıtların 
eşiğinde 
karnı burnunda acılar kalır miras 
misali 
yetim bir yalnızlık düşerken beşiklere 
rengi değişirdi zıbınların 
şahadetin adı; 
kara 
tanrı'yı unutan efkarın ayak izleri 
düşerdi sofalara 
kibrin küfrü çaldığı 
bir gıdım toprak parçasına teslim, 
insanlığı 
soytarı laştıran 
mitralyöz koşardı en uzun soluğu... 
biz gözü kan renkli palyaçoları 
düşürürken yüreğimizden ve 
uyanırken her eylem.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
BTSO tarafından iş 
dünyasına yönelik 
eğitim üssü haline 
getirilecek Uludağ 
Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi için dün 
yaca ünlü Babson 
Üniversitesi Genel 
Müdürü Vinod 
Radhakeesoon ile 
bir araya gelerek 
yapılabilecek ortak 
eğitim programları 
hakkında 
görüşme yaptı. 
BTSO tarafından 
Türkiye ve yakın 
coğrafyadaki iş 
insanlarının eğitim 
ve gelişim üssü ha
line getirilecek Ulu 
dağ Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi'nin 
(ÜYEM) restoras 
yon çalışmaları 
bütün hızıyla 
sürüyor. Uludağ 
Kîrazı'ıyay ıaaa bu
lunan ve tamamlan 
diktan sonra iş 
dünyasına yönelik 
birçok eğitim prog 
ramının düzenlene 
ceği ÜYEM için yeni 
iş birliklerinin 
temelleri atılıyor. 
ÜYEM'de üst seviye 
eğitim programla 
rının gerçekleş tir-

ilmesi maksadıyla 
dünya genelinde 
115 ülkede eğitim 
programları düzen 
leyen Babson Üni 
versitesi'nin Genel 
Müdürü Vinod Rad
hakeesoon, BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Başkan 
Yardımcısı Cüneyt 
Şener ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Aytuğ 
Onur ile bir araya 
geldi.
ÛYEM'de gerçekleş 
tirilen restorasyon 
çalışmalarının 
önemli bir kısmının 
tamamlandığını dile 
getiren BTSO Yöne
tim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
"Uludağ'ın marka 
değerini artıracak 
olan ÜYEM resto 
rasyon çalışmaları 

bittiğinde önemli 
bir referans eğitim 
merkezi haline 
gelecek. Merkezin 
alt yapısı eğitim 
programları için 
uygun hale getirildi. 
Bundan sonraki 
süreçte UYEM'deki 
eğitimlerin kalitesi 
nin dünya standart 
larında olması için 
görüşmeler 
gerçekleştiriyoruz. 
Babson Üniver
sitesi de bu alanda 
dünyada isim 
yapmış bir kurum" 
diye konuştu. 
Artık dünyada 
yeni teknolojilerin 
hızla yayıldığına 
işaret eden Başkan 
Burkay, "Bu baş 
döndürücü gelişim 
sanayi ve ticaret er 
baplarımızın da 
kendisini geliştir

meşini şart kılıyor. 
Dünyada Endüstri 
4.0'ın konuşulduğu, 
dijital pazarlamanın 
dün ya ticareti içeri 
sinde önemli bir 
pay aldığı bu dö 
nemde bizler de 
eğitim program 
larımızı bu gerçek
ler doğrultusunda 
geliştirmeliyiz.
ÜYEM, iş dünyamızı 
bu yeni gelişmelere 
adapte edecek ve 
mevcut bilgi ve 
birikimlerini gün- 
cellenmesine de 
katkı sağlayacak. 
Bu anlamda 
temelini attığımız 
bu işbirlikleri 
UYEM'i sadece 
Türkiye'de değil 
dünyada adından 
söz ettirecek örnek 
bir kurum haline 
getirecektir" dedi.

Uludağ'da uzun buyruklar oluştu!
Rus turistler kış 
turizminin gözde 
mekanlarından olan 
Uludağ'da sezonun 
açılmasını bekleme
den akın etti. 
Yaklaşık 200 Rus 
turist Uludağ'a 
çıkıp mangal 
partisi yaparak 
Uludağ'ı ve otelleri 
gezdi. Yerli ve 
yabancı turistler 
dönüşte teleferik 
istasyonunda 
uzun kuyruklar 
oluşturdu. 
Uludağ'da kış 
turizminin

açılmasına sayılı 
günler kala 
otellerde son 
hazırlıklarını 
tamamlandı. 
Toplam 300 bin 
980 metre 
uzunluğuna sahip 
20 kayak pisti ve 
6 bin 500 yatak 
kapasiteli 18 
otel bulunan 
Uludağ'a ilk kafile 
olarak 200 Rus 
turist geldi. 
Mangal partisi 
yapan Rus turistler 
otelleri ve Uludağ'ı 
gezdi. Hafta sonu Uludağ'a çıkan yerli dönüşte teleferikte oluşmasına neden 

ve yabancı turistler uzun kuyrukların oldu.

Uludağ'a daha önce 
hiç gelmediğini be
lirten Rus bir bayan 
turist "İlk defa 
geliyoruz fakat 
çok beğendik. 
Bundan sonra 
arkadaşlarım ve 
ailem ile kış 
tatiline buraya 
geleceğim. Kar yok 
ama yine de güzel 
bundan sonra kış 
tatili yapmak 
isteyen herkesi 
buraya yönlendire 
ceğim. Uludağ 
Harika bir yermiş" 
diye konuştu.

Güler Ajans
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Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2019 
yılında uygulanacak 
asgari ücreti belir
lemek için gelecek 
haftadan itibaren 
çalışmaya başlaya 
cak. Enflasyonun 
yükselmesi ne
deniyle işçi kesimi 
halen bin 603 lira 
olan net asgari 
ücretin 2 bin liranın 
üzerine çıkartılma 
sini istiyor.
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, gele
cek yıl uygulanacak 
asgari ücreti belir
lemek üzere ay 
Aralık ayında 
toplanacak. 
Komisyonun en az 
4 toplantı yaparak 
ay sonuna doğru 
çalışmalarını 
tamamlaması 
bekleniyor.
Komisyonda işçi, 
işveren ve devlet 
5'şer üye ile temsil 
ediliyor. Komisyon, 
kararlarını oy 
çokluğu ile alıyor. 
Komisyonda işçileri

TÜRK-İŞ, işverenleri 
ise Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (TİSK) 
temsil ediyor. Bu yıl 
TÜRK-İŞ temsilcileri 
arasında ilk defa bir 
asgari ücretli işçi 
de yar alacak.
TÜRK-İŞ Başkanı 
Ergün Atalay, en
flasyonun hızlı 
artması dolayısıyla 
DİSK Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu ile bir
likte, yıl sonu bek
lenmeden asgari 
ücretin 2 bin liraya 
çıkartılması 
konusunda 
işverenlere Eylül 
ayında çağrıda bu
lundu. Atalay, bu 
çağrıdan sonuç ala
mazken, 2019'da 
uygulanacak asgari 
ücretin 2 bin liranın 
"çok" üzerinde 
olması gerektiğini 
belirtti.
2016 yılında asgari 
ücretin yüzde 29 
oranında artırılması 
üzerine, devlet 
tarafından verilen

işçi başına aylık 100 
liralık asgari ücret 
desteği bu yıl Eylül 
ayında sona erdi. 
İşveren kesimi, 
desteğin sona er
mesi nedeniyle as
gari ücret 
pazarlığına 
başlamadan asgari 
ücretli işçinin 
maliyetinin kendileri 
açısından yüzde 5 
oranında arttığını 
iddia ediyor. 
TISK GEÇEN YIL 
ASGARİ ÜCRETTE 
6'ŞAR AYLIK ARTIŞ 
İSTEDİ 
Türkiye fşveren 
Sendikaları Kpnfe 
derasyonu (TİSK), 

geçen yılkı asgari 
ücret tespit korniş 
yonu görüşmelerin 
de asgari ücretin 
6'şar aylık dönemler 
halinde artırılmasını 
talep etti. TISK'in 
talebi geçen yıl 
dikkate alınmadı. 
Enflasyonun yük
sek seyretmesi ne
deniyle TISK'in 
talebini bu yıl daha 
yüksek sesle dile 
getirmesi bek
leniyor.
ASGARİ ÜCRET 
6'ŞAR AYLIK 
ARTARSA 
UUKt ILININ ÂGI* 
KAYBI NE 
OLACAK?

İşçi ve memur gibi
ücretlilere, eşinin 
çalışıp çalışmaması 
ve çocuk sayısına 
göre asgari 
geçim indirimi 
uygulanıyor. AGİ, 
gelir vergisinden 
yapılan indirimin 
ücretliye verilmesi 
anlamına geliyor. 
Gelir Vergisi Ka
nunu uyarınca as
gari geçim indirimi, 
ücretin elde edildiği 
takvim yılı başında 
geçerli olan asgari 
ücret üzerinden 
hesaplanıyor. Yıl 
boyunca bu AGİ 
uygulanıyor.
Asgari ücrette yıl 
içinde değişiklik 
olduğunda AGİ 
değişmiyor. Asgari 
geçim indirimi, 1985 
yılından beri uygu
lanmakta olan vergi 
iadesinin 2007 
yılında kaldırılması 
üzerine, 1 Ocak 
2008 tarihinden 
itibaren uygulan
maya başlandı.

Asgari ücret ise 
1997 yılından 
2003'e kadar 6'şar 
aylık dönemler 
halinde artırıldı. 
2003'te yıllık artırım 
yapılırken, 2004- 
2015 yıllarında yine 
6'şar aylık asgari 
ücret uygulandı. 
2016 yılından beri 
ise asgari ücret 
yıllık belirleniyor. 
Asgari ücret yıl 
boyunca geçerli 
olmak üzere Ocak 
ayında yüzde 20 
oranında artırılırsa 
bekar ücretlinin 
eline ayda 182,65 
lira AGİ geçecek. 
Asgari ücret artışı 
6'şar aylık dönemler 
halinde yüzde 
10+10 olarak 
belirlenirse bu 
durumda bekar 
çalışanın alacağı 
aylık AGİ 167,43 
liraya düşecek. 
Aylık 15,22 lira, 
yıllık olarak da 
182,64 lira kayıp 
söz konusu 
olacak.

BODK'dan kredi kartlarına yönelik düzenleme
BDDK'nın kredi 
kartlarında yönet
melik değişiklik 
taslağı ile kredi 
kartlarıyla 
yapılacak 
havayolları, se 
yahat acenteleri ve 
konak lama ile 
ilgili yurtiçi 

harcamalarında 
6 ay taksit sınırı 9 
aya çıkarılacak. 
Fiyatı 3 bin 500 
TL'nin altında olan 
cep telefonu 
kredilerinde de 
vade 6 aydan 12 
aya çıkarıldı. 
Bankacılık

Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), kredi 
kartlarıyla ilgili yeni 
bir yönetmelik 
değişiklik tastağı 
hazırladı.
Taslak ile kredi 
kartlarıyla yapılacak 
havayolları, seyahat 

acenteleri ve kon
aklama ile ilgili yur
tiçi harcamalarında 
6 ay taksit sınırı 9 
aya çıkarılacak.

CEP TELEFONU 
KREDİLERİNE 
DÜZENLEME

Tüketi kredileri 
taksit sayısında da 
düzenleme 
yapıldı.
Fiyatı 3,500 TL'nin 
altında olan cep 
telefonu kredi
lerinde vade 6 
aydan 12 aya 
çıkarıldı. 12 ay

vade 31 Ocak 
2019'a kadar 
geçerli olacak.

3 bin 500 TL'nin 
üzerindeki 
telefonlarda ise 
kredi vadesi 
6 ay olarak uygu
lanacak.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSİr

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

110
155
156

513 10 55

513 12 06
KAYMAKAMLIK

I 
K 
R 
E

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

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

_________ ULAŞIM
Pamuklun* 
DENİZ UÇAÖI 

Akmls Seyahat
METRO

HASTANELER

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

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

524 85 86
513 10 92

513 18 46
513 71 66

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhlaar

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

fflSlIEliM

B 
E 
R
I

BELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
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 İŞİ. Md.
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20

5145796
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6228 

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
ÇAKALLARLA 

DANS 5
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15 
MÜSLÜM BABA 

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.30
RAFADAN 

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Kuruluş:1973 • İDRAR TAHLİLİ

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

HANVET •OPERASYONLAR

CLINIC wwwhanvetdinic.com
T9 hanvet clinicgemlik ® hanvetveterinerclinic

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

GemlikKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Kasım 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ankara’ya çağrılan AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam, alt komisyon üyeleri genel 
_başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Erkan Kandemir ile görüştü.

AKP’de 12 ilçe Belediye başkan 
adayının değişmesi bekleniyor
Dün, Cumhurbaş kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 il belediye başkan adaylarının 
adlarının açıklanmasından sonra, gözler ilçe belediye başkanlarına çevrildi. Gemlik AKP İlçe 
Başkanı Yaşar İslam, Gemlik’te belediye başkanlığına aday adayı olan 9 kişi hakkında bilgi ver
mek için Alt Komisyona gittiği öğrenildi. Ankara’dan gelen haberlere göre, AKP’nin Bursa ilin
deki 17 ilçe Belediye Başkanları arasında büyük değişimler yapılacağı belirtilirken, bunların 
Gemlik, Osmangazi, Yıldırım, Mustafakemalpaşa,Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, 
Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan olduğu bilgisine ulaşıldı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gözler AKP’de...
31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel 

seçimler için Türkiye adaylara kilitlendi.
Gemlik’te de Belediye Başkan adayları belli 

olmayan partiler içinde seçimleri etkileyecek 
olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 9 aday 
adayından kimin aday seçileceği merak 
ediliyor.

AKP’nin 2002 de iktidara gelmesiyle 1998 
seçimlerinde Fazilet Partisinden Belediye 
Başkanı seçilen Mehmet Turgut, partisinden 
istifa ederek AKP’ye katıldı. Devamı syf4’de

MMmImii
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı, Gemlik 
Belediyesi’nin destek
leriyle 3 gün sürecek 
olan Gemlik Alışveriş 
Fuan’nda halka in
dirimli ürünler satıla 
cak. Esnaf ve Sanat 
karlar Odası Başkanı 
İsmail Beki, Gemlikli 
leri alışveriş fuarına 
davet etti. Sayfa 2’de

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYUZLU 
BfîŞKfiNLfi 

• GEMLİK GÜLECEK 
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 

HİZMETİNİZE TALİBİM..

akp;

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

** YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

I

GÜNLÜK 300 TON |TAX/1 İL
MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK -—-------------- -*—— WW.K3V ıa»v. •

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA: UmurbeyMh. YalovaYolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNO Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |T ı

wwwhanvetdinic.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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28-29-30 Kasım günleri açık kalacak olan fuarda Oda’ya kayıtlı esnaflar halka ucuz ürünler satacak

tsnal Jllısveris Fuarı ttufliin anılıyor
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı, Gemlik 
Belediyesi’nin 
destekleriyle 
3 gün sürecek olan 
Gemlik Alışveriş 
Fuarı’nda halka 
indirimli ürünler 
satılacak.
Marmara Bölgesin 
de ilki Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanlığı 
tarafından düzenle
nen “Gemlik 
Alışveriş Fuarı” 
bugün saat 14.oo 
de Kapalı Pazar

Yeri’nde düzen
lenecek törenle 
açılacak.
Fuara, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası’na bağlı 
züccaciye, çanta, 
ayakkabı, giyim, 
gıda, mobilya gibi 
sektörler katılacak. 
Oda Başkanı İsmail 
Beki gazetemize 
şunları söyledi: 
"Geçtiğimiz gün
lerde menfur bir 
cinayete kurban 
giden yönetim ku
rulu üyemiz Günay 
Torun arkadaşı

mızın önerisiyle 
ekonomik sıkıntı 
ların yaşandığı bu 
günlerde hem

esnafımızı hem de 
vatandaşları mem
nun edecek bir 
Alışveriş Fuarı

düzenleme kararını 
yönetim kurulu 
olarak aldık. Bunun 
için gerekli izinler 
alındıktan sonra 
çalışmalara başla 
dik. Odamıza kayıtlı 
tüm esnaflarımız 
açılacak stand 
larda ürünlerini 
satabilecekler. 
Amaç stokları erit
mek, ürünleri nakite 
çevirmek halka 
daha ucuz ürün sat
mak olacak. Böyle 
ce ilçemizdeki eko 
nomiye bir canlılık 
getirece ğine

inanıyoruz. Bizim 
açacağımız fuara 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyele ri de 
katkı koyacak lar, 
ayrıca yerel dernek
ler yöresel ürün
lerinin satılacağı 
standlar açacak, 
birkaç banka da 
tanıtım için yer 
ayırttı. Alışveriş 
Fuan’nın ilgi gör 
mesi halinde bunu 
her yıl düzenleme 
kararı aldık. Gemlik 
halkının alışveriş 
fuarına katılmasını 
bekliyoruz" dedi.

Ankara’ya çağrılan AKP İlçe Başkanı Yaşar İslam, alt komisyon üyeleri genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Erkan Kandemir ile görüştü. 

HFie 12 ilçe Beleıliıe hastan aiamıın feğismesi teHeniıor 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI REFİK YILMAZIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU BELİRTİLEN 12 İLÇE ŞUNLAR; Gemlik, 
Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, Orhangazi, İznik, İnegöl, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan,Yenişehir...

Refik YILMAZ

Dün, Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafın 
dan içlerinde İzmir 
ve Ankara’nın da 
bulunduğu 10 il 
belediye başkan 
adaylarının 
adlarının açıklan 
masından sonra, 
gözler ilçe 
belediye başkanla 
rina çevrildi. 
AKP’de merakla 
beklenen İlçe 
Belediye Başkan 
adayının kim 
olacağı kulisleri 
canlandırdı. 
Önceki gün, Bursa 
mn 17 ilçe Beledi 
ye Başkanlarının 
belirlenmesi için 
Ankara’da son 
rötuşlar yapıldı. 
Bursa’nın ilçe 
Belediye Başkan 
adaylarını be-

Berkay BULUT

lirleyecek olan alt 
komisyonda Yerel 
yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardım 
çılan Mehmet 
Özhaseki ve Erkan 
Kandemir, Bursa 
AKP İl Başkanı 
Ayhan Salman ile 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkan adayı 
Alinur Aktaş ile 
ilçe başkanları 
Ankara’ya çağrıldı. 
Yapılan görüşme 
lerde adayların 
belirlendiği ve bu 
isimlerin Cumhur 
başkanı ve AKP 
Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katıl 
dığı üst korniş yon 
da son kararın veri 
leceği öğrenildi. 
YAŞAR İSLAM 
ANKARA’YA GİTTİ

Orhan SEMİZ

Gemlik AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Gemlik’te 
belediye başkanlı 
ğına aday adayı 
olan 10 kişi hakkın 
da bilgi vermek 
için Alt Komisyona 
gittiği öğrenildi. 
Ankara’dan gelen 
haberlere göre, 
AKP’nin Bursa ilin
deki 17 ilçe Beledi 
ye Başkanlar) 
arasında büyük 
değişimler yapıla

Mehmet KAPTAN

cağı belirtilirken, 
bunların Gemlik, 
Osmangazi, 
Yıldırım, Mustafake 
malpaşa.Orhanga 
zi, İznik, Yenişehir, 
İnegöl, Kestel, 
Orhaneli, Harman 
cık ve Büyükorhan 
olduğu bilgisine 
ulaşıldı.
Belediye başkan 
lan değişmeyecek 
olan ilçeler olarak 
ise Karacabey, 
Gürsu ve Keleş’in

Fehmi ARSLAN

Habibe ORAL

yeniden aday 
gösterileceği 
bilgilerine ulaşıldı. 
Bu değişimlerin 
her an değişebile 
ceğinin de belir
tilmesi üzerine 
meraklı bekleyiş 
Cumhurbaşkanı 
mn yurt dışı 
gezisinden dön
mesinden sonra 
kesin olarak 
belirleneceği 
ifade edildi.

Süleyman ÇEVİK

Emir KANTUR

ADAYLAR 
ERDOĞAN’IN 
ÖNÜNDE 
İlçe başkanlarının 
Ankara’ya yaptık 
lan son ziyaretten 
sonra alt komisyon 
tarafından belir
lenen adların bir 
rapor halinde 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın masa 
sında olduğu 
öğrenildi.
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Ülke genelinde bin
lerce mağazası bulu
nan marketler zinciri 
nin Bursa'daki depo
sundan yaklaşık 200 
bin liralık vurgun 
yapıldığı ortaya 
çıktı. TIR şoförü 
tarafından kendi 
bünyelerindeki 
mağazalara dağıtıl 
ması gereken malze 
melerin aralarında 
İnegöl'ün de bulun 
duğu birçok markete

TIR şoförü gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, marketler 
zincirinin Bursa 
Demirtaş'taki depo
sundan bağlı mar
ketlere ürün dağıtımı 
yapan TIR şoförü,

HavalilalıOlıelere1milyoııliralılıiiıleııelıSayısta«'atalulıl
Sayıştay raporuna 
göre devletin, Bursa 
Teknik Üniversite
sinde ismi olan 
kendi olmayan 3 
fakülte için 1 milyon 
116 bin lira ödenek 
vererek zarara 
uğratıldığı açıklandı. 
Sayıştay denetçi
lerinin hazırladığı ra
porda, Sanat ve 
Tasarım Fakültesi ile 
Denizcilik Fakül
tesinin kurulduğu 
2010 yılından bu 
yana hiç öğrencisi 
olmasına ve fiilen 
eğitime başlayama 
dı. Ancak buna 
rağmen, iletişim 
fakültesine maaş ve 
cari giderleri için, 
2014'de 148 bin 417 
lira, 2015'te 122 bin 
384 lira, 2016'da 91 
bin 455 lira, 2017'de 
342 bin 134 lira 
olmak üzere toplam 
704 bin 203 lira 
harcama yapılarak 
kurumun zarara 
uğratıldığı ifade 
edildi. Denizcilik 
fakültesinin maaş ve 
cari giderleri için 
ise, 2014'de 124 bin 
143 lira, 2015'te 57 

1 bin 413 lira, 2016'da 
1129 bin 427 lira, 
2017'de 101 bin 218 

* lira olmak üzere 
toplam 412 bin 203 
lira zarara uğratıldığı 
açıklandı. Üniver
sitenin atıl olan bu 
bölümlerine 4 yıl da 
harcanan 1 milyon

marketlere eksik 
ürün bırakarak, 
kalan ürünleri Bursa 
merkez ve İne 
göl'deki bazı mar
ketlere sattı. Bir 
süreden beri devam 
eden durum bağlı 
marketlerden

116 bin lira olduğu 
kayıtlara geçti. 
Sayıştay'ın hazırla 
dığı raporda, Sanat 
ve Tasarım Fakültesi 
için ise süreç boyun 
ca herhangi bir har
cama yapılmadığı, 
tahsis edilmiş fiziki 
bir mekanının da 
olmadığını tespit 
eden denetçiler, 
"İhtiyaçlar gözetilme 
den fakülte açılması, 
fiilen atıl duruma 
gelen fakültelerin 
kapatılmaması ve 
cari giderlerinin 
ödenmesine devam 
edilmesinin, kamu 
kaynaklarının 
ekonomik ve verimli 
kullanılmamasına ve 
dolayısıyla kamu 
zararına yol açmakta 
olduğu değerlen 
dirilmiştir" 
görüşüne yer verdi. 
Üniversite senatosu
nun görüşüne de 
yer verilen raporda 
"29.04.2015 tarih ve 
2015/5/6 no'lu kararı 
ile atıl olan fakül
telerin kapatılması 
ve Doğa Bilimleri 
Mühendislik 
Mimarlık Fakül
tesinin bölünmesi 
talebinin YÖK 
Başkanlığına 
sunulduğu, ancak, 
önerinin uygun 
bulunmadığı, YÖK 
Başkanlığı 
tarafından Üniver
sitenin görüşü 
alınmadan bu fakül

birinde yapılan 
sayım ile 
ortaya çıktı.
Hırsızlık olayının or
taya çıkması üzerine 
TIR şoförü, Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gözaltına 
alındı. Şoförün 

telerle ilgili öğretim 
elemanı yetiştirme, 
yurtdışına araştırma 
görevlisi gönder
ilmesi ve öncelikli 
alanlar kapsamında 
bazı bölümlere 
araştırma görevlisi 
vermesi sebebiyle 
kapatılma imkanının 
ortadan kalktığı, 
2017 yılında yine 
YÖK Başkanlığına 
bazı fakültelerin 
kapatılması ve mev
cut fakültelerin 
bölünmesi talebinin 
yapıldığı, ancak 
sürecin Doğa Bilim
leri Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
ile Sanat ve Tasarım 
Fakültelerinin 
kapatılarak yerine 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi ile 
Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi kurulması 
ile sonuçlandığı, 
Üniversitenin 2018- 
2033 yılları arası 
gelişim planında da 
Denizcilik Fakültesi 
ile İletişim Fakül
telerine yer verilme 
diği ve bu gelişim 
planının onaylan
mak üzere Kalkınma 
Bakanlı ğına gönde 
rildiği bildirilmiştir" 
denildi.
Raporun sonuç 
kısmında ise, "Kamu 
idaresi cevabında, 
bulgudaki atıl du
rumda bulunan 3 
fakültenin kapatılma

cumhurbasitanimı 
avukatları 

duruşma salonunu 
terk etti

ifadesi 
doğrultusunda 
hırsızlık ürünlerini 
sattığı marketlerde 
incelemelerde bu
lunuldu. Şoförün bu 
yolla yaklaşık 200 
bin liralık vurgun 
yaptığı belirtildi.

sı yönündeki tespite 
katıldıklarını, 
2015-2017 yılları 
arasında bu yöndeki 
taleplerini birden 
fazla kez YÖK 
Başkanlığına 
bildirdiklerini 
ancak sonuç 
alamadıklarını, son 
olarak da onaylan
mak üzere Kalkınma 
Bakanlığına gön
derdikleri üniversite 
gelişim planında bu 
fakültelere yer 
vermediklerini 
bildirmişlerdir. 
Fiilen atıl durumda 
olan ve Üniversite 
tarafından da 
kapatılması talep 
edilen fakültelerle 
ilgili olarak YÖK 
Başkanlığı 
tarafından her 
hangi bir tasarrufta 
bulunulmamış 
olması dikkat 
çekici olup, 
ihtiyaçlar göze 
tilmeden fakülte 
açılması, fiilen atıl 
duruma gelen 
fakültelerin 
kapatılmaması ve 
cari giderlerinin 
ödenmesine devam 
edilmesinin, kamu 
kaynaklarının 
ekonomik ve 
verimli kullanılma 
masına ve dolayı 
sıyla kamu 
zararına yol 
açmakta olduğu 
değerlendirilmiştir" 
denildi.

Aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Har 
put'un da bulunduğu FETÖ duruşmasının 
karar celsesine katılma talepleri reddedilen 
cumhurbaşkanlığı avukatları duruşma sa
lonunu terk etti.
Aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin 
Harput ve örgütün para kasaları olarak bili
nen iş adamlarının yargılandığı davanın 
son celsesine cumhurbaşkanlığı avukatları 
damga vurdu, önceki celse duruşma 
savcısının mütalaasını açıkladığı davanın 
bugün karar duruşması görülüyor. 
Mahkeme heyeti duruşmaya katılmak 
isteyen cumhurbaşkanlığı vekillerinin 
talebini reddetti. Talepleri reddedilen 
avukatlar söz konusu kararı temyize 
götüreceklerini belirterek duruşma salo
nunu terk etti.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 
duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, 
sanık yakınları ile avukatları katıldı. 
Duruşmanın başına katılan 
cumhurbaşkanlığı avukatları mahkeme 
heyetine duruşma katılma taleplerini iletti. 
Mahkeme heyeti suçun direkt 
cumhurbaşkanını etkilemediği gerekçesi ile 
katılma talebini reddetti. Talepleri red
dedilen cumhurbaşkanlığı avukatları söz 
hakkı alarak mahkeme başkanına kararın 
hukuksuz olduğunu, duruşmanın başından 
bu yana davayı takip ettiklerini, karar 
celsesinde de katılma taleplerinin kabul 
edilmesi gerektiğini belirtti. Kararı temyiz 
edeceklerini belirten avukatlar, daha sonra 
duruşmada kalmalarının bir anlamı 
olmadığını ifade ederek duruşma salonunu 
terk etti.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA , 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gözler AKP’de...
Böylece AKP iktidara gelmesiyle birlikte 

birçok yerde transferlerle belediye 
başkanlıklarını da elde etti.

Mehmet Turgut’tan sonra 2009 yılında 
Gemlik Belediye Başkanlığını CHP adayı 
Fatih Mehmet Güler kazandı.

Fatih Mehmet Güler, Belediyede başlatılan 
bir soruşturmaya dayandırılarak, Fetöcü 
çetenin kurbanı olarak görevden alındı ve 
yerine bin bir türlü hile ile adam satın alına 
rak, Belediye Başkanlık koltuğunu AKP’nin 
adayı Refik Yılmaz oturtuldu.
0 günlerde Fetöcülerle iç içe olan Yılmaz, 

satın aldıkları bu kişilere başkan yardımcılı 
ğı makamlarını rüşvet olarak verdi.

Fatih Mehmet Güler, Fetöcü çete tarafın 
dan bir daha koltuğuna oturtulmadı.

Yargı kararlarına karşı oturtulmadı.
Açılan yeni davalar sonucu Güler yeniden 

davaları kazandığında seçim süreci bitmişti.
Tüm bunlar nedeniyle ödenmeyen maaş 

lan ve göreve getirilmemesi nedeniyle açtığı 
tazminat davaları ile Fatih Başkan 500 bin 
liranın üzerinde tazminat kazandı.

Gelelim AKP’nin adaylarına.
Gemlik’te belediye başkan aday adayı 

bolluğu olan parti AKP oldu yine.
Bu aday adayları arasında değişmez olan 

ların yanında, Orhan Semiz, Süleyman Çevik 
ve Berkay Bulut gibi yeni aday adayları 
gördük bu dönemde.

Gemlik’te AKP’ye oy verenlerde diğer siya 
si partilere oy verenler şimdi bu 9 aday adayı 
arasında kimin aday olacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde en çok oy alan 
3 parti, AKP, MHP ve CHP oldu.

Bu nedenle AKP adayı önemli.
Dün edindiğim bilgilere göre, AKP’de Gem- 

lik'in de içinde bulunduğu 12 ilçenin AKP’li 
Belediye Başkanlannın, 31 Mart seçimlerin 
de yeniden aday gösterilmeyeceği doğrultu 
sundaydı. Bu bilgi doğru olursa, Refik 
Yılmaz aday gösterilmeyecek demektir.

Peki AKP de kalan 8 kişi içinden kim aday 
gösterilecek?

AKP için Gemlik çok önemli stratejik bir 
ilçe.

Bunu, Fatih Başkanın görevden alınma 
sından sonra döndürülen üç kağıtçılıklar da 
da gördük.

Seçimle gelen başkanı AKP’nin Bakanın 
dan, Valisine, Kaymakamından, Büyükşehir 
belediye başkanına, savcısından, müfettişi 
ne, en alttaki partilisinin de içinde olduğu 
şebeke tarafından Başkanlıktan düşürdüler.

Gemlik’te seçilemeyecek kişiyi aday yap
mazlar.

Gemlik’te ilçe başkanı Yaşar İslam ve mu. 
letvekili Zafer Işık’ın istemediği bir kişinin 
Belediye Başkanı adayı olması mümkün 
değil. Ancak “Reis’’ kimi isterse o başka...
Bir sürpriz olur mu bilmem ama, mevcut 

aday adayları arasında kimin aday olacağı az 
çok belli oldu galiba.

Sizce bu kişi kim?

İlçemiz Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
dün muhtarlar ve 
müdürlerle öğle 
yemeğinde 
biraraya geldi. 
Şubat 2019 tarihin 
de yaş nedeniyle 
emekliye ayrılması 
beklenen Kay
makam Gürbüz 
Karakuş, dün 
Atatepe Sosyal 
Tessilerinde 
ilçemizin köy ve 
mahalle muhtarları 
ile biraraya geldi. 
Yemekte 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöz 
cügezli, İlçe Emiyet 
Müdürü Abdulkadir 
Yüce, Jandarma 
Binbaşı Mehmet 
Barış Bozkurt, ilçe 
Nüfus Mal Müdürü 
Nazlı Değirmenci, 
ilçe Tarım 
Müdürü 
Müveddet Atmaca,

BUSKİ Müdürü 
Aykut Çakal, 
Yazı İşleri Müdürü 
Müzeyyen Özfidan,

İlçe Müftüsü 
Dr. Mehmet 
Şavh katıldı. 
Yemek,

Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’un 
yaptığı konuşma 
dan sonra başladı.

ftBlMMıılııBııııîııııılılıııiıiiiiiılı
Gemlik’te kadına 
yönelik olarak 
geçtiğimiz günlerde 
işlenen son 
cinayette kardeşi 
tarafından özel 
aracı içinde 7 
kurşunla öldürülen, 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Yönetim Ku
rulu üyesi kuaför 
Günay Torun için 
Gemlik Kadın Plat
formu tarafından 
yürüyüş 
düzenlendi.
Kadına yönelik 
şiddete son veril 
mesi için düzenle
nen yürüyüş, 2 
Aralık 2018 Pazar

Ç Dereboyu Taşköprü Cemlik/BURSA

CUNAYTORU 
a için yürüyoruz

GEMLİK KADIN PLATFORMU^?

günü saat 15.oo de başlayarak, Ahmet 
Taş Köprü önünden Dural Meydanına

kadar sürecek 
Gemlik’teki sivil 
toplum kuruluşları, 
siyasi partiler ve 
vatandaşların katıla 
cağı yürüyüş için 
yapılan açıklama 
da, Gemlik’te son 
günlerde yeniden 
başlayan kadın 
cinayetleri ve 
kadına yönelik 
şiddet olaylarını 
kınamak, toplumun 
kadına karşı şiddete 
karşı duyarlı olma 
sini sağlamak için, 
katilin müebbet 
almasını sağlamak 
için yürüneceği 
bildirildi.

KftŞ€D€ IKKL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


28 Kasım 2018 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

Otobüs limiannılaıı vatandaşa müjdeli haieı!
Benzin ve mo
torinde üst üste 
yapılan indirimlerin 
ardından oto
büsçüler de bilet 
fiyatlarını 
düşürüyor. 300 oto
büs şirketi yüzde 
10-15 arası indirim 
yapacak.
Son bir ayda benzin 
ve motorin 
fiyatlarında üst üste 
yapılan indirimlerin 
ardından bir müjde 
de otobüsçülerden 
geldi. Kamil Koç'tan 
Metro'ya Pamukkale 
Turizm'den İstanbul

Seyahat'e kadar 
yaklaşık 300 otobüs 
şirketi bilet 
fiyatlarında yüzde 
10 ila 15 arasında

Federasyonu (TOF) 
Başkanı Mustafa 
Yıldırım, benzin ve 
motorin fiyatlarında 
yaşanan gerile

indirim yapacak.

BİR DEPODA 
100 TL 
Tüm Otobüsçüler 

menin bir depo ben
zinde yüzde 5 in
dirim olarak 
yansıdığını söyledi. 
Yıldırım, "Bu in
dirimler maliyetler
imizi düşürmese de 
biz enflasyonla mü
cadeleye destek 
olmak için yüzde 
10-15 arası indirim 
kararı aldık" dedi. 
Bir otobüsün 300 
litre olan deposu
nun indirim öncesi 
1.800 TL'ye 
doldurulduğunu an
latan Yıldırım, artık 
100 lira indirimli

doldurulduğunu 
kaydetti.

YÜZDE 30 
HAKLARI VAR 
6 ayda bir Ulaştırma 
Bakanhğı'na bilet 
fiyatlarını bildirdik
lerini vurgulayan 
Yıldırım, şöyle 
konuştu: "Şu anda 
otobüs şirketlerinin 
sitelerinde olan 
fiyatları 
değiştiremiyoruz 
ancak bildirdiğimiz 
fiyatlar üzerinden 
yüzde 30'a kadar in
dirim

Kehap Kestane Fiyatı Kırmızı Eti Solladı
Bursa'da, kış 
aylarının vazgeçil 
mezi kebap kesta
nenin fiyatı, kırmızı 
eti geride bıraktı. 
Kaldırımda seyyar 
satıcıların sattığı 
kebap kestanenin 
kilo fiyatı, 80 liranın 
üzerine çıktı. Kebap 
kestane satıcısı 
Sait Arık, "Fiyat 
müşteriye yüksek 
geliyor, tadımlık alıyorlar" dedi. SATICILAR

YÜKSEK 
FİYATTAN YAKINDI

Kış mevsiminde 
fazlaca tüketilen 
kestane, çarşı ve 
caddelere kuru 
lan tezgahlarda 
satılmaya 
başlanırken, kebap 
kestane satıcıları, 
fiyatın yüksek 
olmasından yakındı. 
Satıcılar, 150 gram

kebap kestanenin 
fiyatının 10 lira 
olduğunu belir
tirken, pahalı 
bulanların almaktan 
vazgeçtiğini ya da 
tadımlık aldığını 
söyledi. Sokakta 10 
yıldır tezgah açarak, 
kebap kestane 
satan Sait Arık, 
"150 gram 
kestaneyi 10 
liraya satıyorum.

Piyasada 
durgunluk var. 
Kestane de bol 
değil, satan da 
az üstelik pahalı. 
Kestane kebabı 
günlük en çok 10 
kilo satıyoruz. 
Cumartesi 
günleri satış biraz 
artıyor. Fiyatlar 
müşteriye yüksek 
geliyor" diye 
konuştu.

araftuiucuiMit Eğitimi adlî R efor ma Kanı Sağiavacat
Bursa Uludağ 
Üniversitesi tarafın 
dan ilk defa açılan 
Alternatif Uyuş 
mazlık Çözümü 
(ADR) yüksek 
lisans programına 
destek gelmeye 
devam ediyor. 
Uluslararası Tahkim 
Kurulu (ClArb) 
Genel Sekreteri 
Anthony Abrahams, 
üniversiteyi ziya 
ret ederek, yüksek 
lisans öğrencileri 
nin dersine girdi. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin ilk 
defa bu yıl hayata 
geçirdiği arabu 
luculuk eğitim 
programlarına her

kesimden destek 
geliyor. Alternatif 
Uyuşmazlık 
Çözümü adıyla 
açılan yüksek 
lisans programına 
destek vermek ve 
bu alanda eğitim 
alan öğrencileri bil
gilendirmek isteyen 
ClArb Genel 
Sekreteri Anthony 
Abrahams, BUÜ'yi

ziyaret etti.
Öğrencilerle bir 
araya gelen Genel 
Sekreter Abrahams 
seminer verdi.
Abrahams, üniver
site bünyesinde 
açılan programın 
kendisini ve kuru- 
munu son derece 
memnun ettiğini 
söyledi. Abrahams, 
Türkiye'de ilk kez 

bir üniversite 
bünyesinde hayata 
geçiren programın 
arabuluculuk ve 
tahkim alanında 
ciddi kazanımlar 
sağlayacağını 
vurguladı. 
Türkiye'de ilk kez 
kurs olarak verilme 
ye başlayan ADR 
eğitimlerinin Eylül 
ayında yüksek 
lisans programına 
dönüştürülmesinin 
büyük bir başarı 
olduğunun altını 
çizen Abrahams; 
"Bu durum hem 
ClArb hem de Ulu 
dağ Üniversitesi 
için bir dönüm 
noktasıydı ve bu 18 

aylık iş birliğinin ve 
sıkı çalışmanın 
doruk noktası oldu. 
Ayrıca iki kuruluş 
ve BTSO arasında 
gelişen yakın 
ilişkiyi kutlamak 
için bir fırsat sunu 
yor. ClArb olarak di
namik ve ileriye 
dönük bir şehir olan 
Bursa'yla birlikte ol
maktan gurur duyu 
yoruz" dedi 
Program Başkanı 
ve BUÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce ise 
programla birlikte 
Türkiye'deki adalet 
reformuna katkı 
sağlamayı hede
flediklerinin altını 

çizdi. Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, 
"Ülkemiz için gerek 
kamu gerekse özel 
sektörde hızla 
büyüyor. Uzman 
yetiştirilmesine 
duyulan ihtiyaç git
tikçe artmaktadır. 
Alternatif Uyuş 
mazlık Çözümü 
taraflar arasında 
anlaşmazlık 
yaşanması halinde, 
bu hususun gider
ilmesi ve tarafların 
karşılıklı olarak 
üzerinde anlaştıkla 
rı ve kabul ettikleri 
çözüm ya da 
çözümleri bulmaya 
yardımcı bir süreç 
tir" diye konuştu

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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In'llllillliniIlMllllllllllliillitli!
Bursa'da kış 
turizminin önemli 
merkezi Uludağ'da 
şiddetli rüzgar et 
kişini göstermeye 
devam ediyor. 
Türkiye'nin en 
önemli kış turizmi 
merkezlerinden 
Uludağ'a ulaşımı 
sağlayan teleferiğin 
seferleri hava 
muhalefeti sebe
biyle durduruldu. 
2 gündür devam 
eden şiddetli 
rüzgar, teleferik 
seferlerine de 
engel oldu. Saatte 
bin 500 yolcusunu

leterinerlere e-reçete seminen
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
(BVHO), Tarım ve 
Orman Bakanlığı 
tarafından bu yıl 
uygulamaya giren 
e-reçete ve İTS 
(İlaç Takip Sistemi) 
uygulamaları 
hakkında üyelerini 
bilgilendirdi.
Bursa Akademik 
Odalar Birliği 
(BAOB)Çok 
Amaçlı Salonu'nda 
yapılan toplan 
tıda, elektronik 
takip sistemi ve 
mesleğin mese
leleri konuşuldu. 
BVHO Genel

140 kabin ile 
zirveye ulaştıran 
Bursa Teleferik 
A.Ş.'den yapılan

açıklamada, 
27.11.2018 Salı 
günü şiddetli 
rüzgar sebebiyle

teleferik sefer
lerinin tüm gün 
kapalı olacağı ifade 
edildi.

Sekreteri Veteriner 
Hekim Melike 
Baysal, "Tek dünya, 
tek sağlık" konsep- 
tinin veteriner 
hekimler olmadan 
gerçek anlamını 
bulamayacağını 
söyledi. Baysal, 
"Odamızda yönetim 

görevine gelmeden 
önce de,şimdi de 
söylediğimiz şey 
insan, hayvan ve 
çevre sağlığının bir 
bütün olduğudur. 
Veteriner hekimler, 
ilgili meslek 
disiplinleri ara 
sında sağlam bir 

işbirliği ni gerek
tiren toplum sağlığı 
konu sunda, üzer
lerine düşenden 
fazlasını yaptılar ve 
yapma ya devam 
ediyor lar. Toplantı 
konumuz olan 
elektronik takip 
sistemi de bunlar
dan biridir" dedi. 
İlaçların, özellikle 
de antibiyotik 
direncinin ve ilaç 
kalıntılarının 
takibi için kulla 
nılması amaçla 
nan e-reçete sis
temi için köklü 
değişiklikler gerek 
tiğini söyledi.

Whatsapp'taltl homha 
özellikFacebook
Messenger'a da gelfli!

VVhatsapp'ta bir 
süredir kullandı 
ğımız mesajı geri 
alma özelliği so
nunda Facebook 
Messenger'a da 
geldi. Messenger*- 
dan attığınız 
mesajları; artık 
karşı tarafın 
ekranından da 
silebileceksiniz. 
Messenger'a 
mesajları geri alma 
özelliği geldi. Söz 
konusu özellik 
öncelikle Messen- 
ger'da; Bolivya, 
Kolombiya, Lit- 
vanya ve Polonya 
gibi ülkelerde aktif 
hale geldi. Yakın 
zamanda, söz 
konusu özellik 
dünyadaki tüm 
kullanıcılara hitap 
edecek.
Bu Facebook'un 
planlarının sonu 
değil. Şirket; 
şifrelenmemiş 

mesajların veya 
sohbetlerin 
tamamının son kul
lanma tarihlerini 
ayarlamayı içeren 
kapsamlı özellik
lerini, tüketim 
tablosuna 
yerleştirmeyi 
planlıyor.
Bazı "Yollanmayan 
Mesajların" yöne
timi de, sosyal 
medya servisinin 
kontrolü altında.
Şirket yöneticilerin 
paylaşımları, Mark 
Zuckerberg'in yön
lendirmesi 
sayesinde gizli 
kalacak. Böylece 
uzmanlar ve 
araştırmacılar 
şirkete ait özel 
mesajlara 
ulaşamayacak.
Eğer bazı kişilerin 
özel mesajlarına 
ulaşsa dahi, özel 
mesajlann şifreli 
olması bekleniyor.

Bursa Valiliği nden önemli açıklama! 1 Aralık ta başlıyor
Bursa'da kış lastiği 
uygulaması 1 
Aralık'ta başlıyor. 
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
"Ulaştırma ve Alt 
Yapı Bakanlığının 
KışLastiği Kullanma 
Zorunluluğu ile ilgili 
Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliği ile 
ülkemizde tescil 
edilmiş olsun veya 
olmasın, şehirler 
arası kara yolların 
da yolcu ve eşya 
taşımalarında

kullanılan taşıtlar 
da, her yılın 1 Aralık 
ile takip eden yılın 1 
Nisan tarihleri 
arasında kışlastiği 
kullanıl ması 
mecburiyeti getir
ildi. İlimiz sınırları 
içerisinde faaliyet- 
gösteren yolcu ve 
eşya taşınmasında 
kullanılan ticari 
araçlarda da 1 
Aralık 2018 -1 Mart 
2019 tarihleri 
arasında kış lastiği 
uygulaması

yapılacaktır. Belir
tilen tarihlerde, 
kamyon, çekici, 
tanker, otobüs türü 
araçların tahrikli 
dingilleri üzerindeki 

tüm lastiklerinin, 
kamyonet, minibüs 
ve ticari otomobil
lerin tüm lastik
lerinin; ayrıca seyir 
esnasında

değiştirilmek 
zorunda kalınan 
lastiklerinin yerine 
takılacak lastiklerin 
de kış lastiği 
olmasıgerekmekted 
ir. Trafik idari Para 
Cezası karar tutana 
ğının tebliği 
işletene yapılacağın 
dan, lastiklerini 
uygun hale getire
bilecekleri en yakın 
yerleşim birimine 
kadar gitmelerini 
temin etmek 
amacıyla araç 

sürücüsüne 
güzergah ve 
yerleşim yeribilgi- 
lerini de içeren izin 
belgesi verilecektir. 
Ayrıca, izin verilen 
yerleşim yerinin adı 
trafik idari para 
cezası karar 
tutanağında da 
belirtilecektir. 
Kış lastiği kullan 
ması mecburi 
olduğu halde 
kullanmayanlara 
para cezası kesile
cektir" denildi.

^a|^el^olçsâyffamız;^Genılik^J^rfezj-: Güler Ajans
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"Kira artıslannaa enilasyon dikkaie alınmalı"
TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, yerel 
yönetim, vakıf ve 
devlete ait iş yeri 
kiralarının son 
dönemde yüzde 
500'e varan oranda 
arttığını belirterek, 
"Yeni yıla girerken 
güncellenen kira 
sözleşmelerindeki 
artışlar, esnafı daha 
fazla zora sokuyor. 
Kira artışlarında 
enflasyon oranları 
dikkate alınmalı" 
dedi.
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Ben
devi Palandöken, 
yazılı 
açıklamasında, 

esnafın okul, has
tane kantinleri gibi 
yerel yönetimlere ve 
kamuya ait iş yer
lerindeki kira 
artışlarından belini 
doğrulamadığını 
vurguladı.
Yerel yönetim, 
vakıf ve devlete ait 
iş yeri kiralarının 
son dönemde yüzde 
500'e varan se
viyede arttığına 
dikkati çeken 
Palandöken, 
"Bazıları yüzde 50 
artırırken, birçoğu 
kira artışlarında 
yüzde 100'ün 
üzerine çıktı. Yeni 
yıla girerken gün
cellenen kira 
sözleşmelerindeki 
artışlar, esnafı daha

fazla zora sokuyor. 
Esnaf kirasını 
ödeyemeyince, 
dükkanını kapatma
mak için sattıklarına 
zam yapmak 
zorunda kalır.
Bu da doğrudan 
vatandaşa

yansıyarak, 
enflasyonun 
artmasına 
neden olur. Kira 
artışlarında en
flasyon oranları 
dikkate alınmalı/' 
değerlendirme 
sinde bulundu.

Palandöken, yapılan 
son düzenlemeyle 
kira artış 
oranlarının, yurt içi 
ÜFE yerine 
TÜFE'nin 12 aylık 
ortalamasına göre 
hesaplanacağını 

anımsatarak, 
şunları kaydetti: 
"Bugün itibarıyla iş 
yeri kirasına zam 
gelecek bir esnafın 
kira artışı ekim 
ayındaki TÜFE'nin 
12 aylık 
ortalamasının 
üstünde olamaz. 
Kamu bünye 
sindeki okul, has
tane, kantin ve 
kafeteryaları kiraya 
veren belediye, 
üniversite ve il özel 
idareleri, yerel 
yönetimler kira 
artışında bu oranı 
dikkate almalı. 
Aksi takdirde 
esnafımız, yüzde 
500'e varan kira 
zamlarıyla ayakta 
duramaz."

Internet kullanıcılarının yüzde 681 bunu yapıyor
Avrupa Birliği'nde 
(AB), geçen yıl in
ternet kullanıcıları 
nın yüzde 68'i sanal 
alışveriş yaptı. 
Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat), 
internet kullanı 
cısı olan AB 
vatandaşlarının

sanal alışveriş 
yapma oranlarını 
yayımladı.
Buna göre, 
AB'de internet 
üzerinden alışveriş 
yapma oranı 
2007'de yüzde 
50 seviyesinde 
bulunurken, bu 

rakam geçen yıl 
yüzde 68'e çıktı. 
AB ülkeleri ara 
sında internetten 
alışverişte İngiltere 
ilk sırada yer aldı. 
İngiltere'de 2017 
yılında vatandaş 
ların yüzde 86'sı 
internet üzerin

den alışveriş 
yaptı.
İngiltere'yi 
yüzde 84 ile İsveç, 
yüzde 82 ile Al
manya, Dani 
marka, Lüksem 
burg ve Hollanda 
vatandaşları 
izledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 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
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) S16 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukksls *12 OO 20
DENİZ UÇAĞI 513 8113
Psgasus A km la Seyahat 0*14 03 «2
METRO 813 12 12
Aydın Turlun ®1® 20 77
SOser Turizm 012 1O 72
Kanberoftlu-Eaadaf 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0113

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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 7O
MAR-PET B13 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Boyza Petrol O13 0*1 03

Gemlik Ksrfez
OEMLİK'İN |L« GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6229 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ÇAKALLARLA 
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19.00-21.15 

MÜSLÜM BABA
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30 
RAFADAN 

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30

5133321
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Gemlik Belediye Başkan 
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29 Kasım 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com_____________________ 50 Kr.

Enflasyonla mücadeleye katkı için açılan ilk Esnaf ve Sanatkarlar Odası fuarı 
27-28-29 Kasım günleri açık kalacak

MI telis lıtanacılılı
Türkiye de ilk kez Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası da enflasyonuna mücadele ve esnafın iş ya
pabilmesi için 3 gün sürecek olan Alışveriş Fuarı dün Gemlik Kapalı Pazar Yeri’nde açıldı. Oda 
Başkanı İsmail Beki, yaptığı konuşmasında Alışveriş Fuarı projesinin bir süre önce kardeşi 
tarafından öldürülen yönetim kurulu üyesi Günay Torun ’a ait olduğunu, iş hayatının canlanmasına 
ve vatandaşların ucuz ürün almalarını sağlamaya yönelik olduğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

1. Alışveriş Fuarı
Dün, Gemlik Esnaf ve Sanatkar 

lar Odası tarafından düzenlenen 
“Gemlik Alışveriş Fuarı’’ hizmete 
açıldı.

Kapalı Pazar yerinin bir bölümün 
de, Esnafların ve bazı GTSO üyele 
rin katıldığı fuar bir başlangıç kabul 
edilmeli.

Bu fuarın açılma nedeni, enflas 
yon la mücadele içindi. Devamı 4’de

Danıştay. Refilt Yılmaz’m 
soruşturulması karannm 

düzeltilmesi istemini reMeM 
Çimtaş ve Borusan Mannessman ile Borusan 
Boru’ya usulsüz arsa satılmasıyla ilgili yargı 
kararlarının dinlememesi, nedeniyle eski MHP İlçe 
Başkanı Osman Durdu’nun açtığı davalar sonucu 
Savcılığın soruşturma açmasının önünü açan 
Danıştay kararının düzeltilmesi için Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’ın yaptığı başvuruyu 
Danıştay 6. Dairesi, tetkik hakimi Semih Yavuz’un 
açıklamalarını dinledikten ve dosyadaki belgeleri 
inceledikten sonra reddetti. Haberi sayfa 4’de

■GÜNLÜK 300 TON 
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGEN• ULTRASON• UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HAN V ET e OPERASYONLAR

CLINIC wwwJumvetdinic.com 
hanvetclinicgemlik (§) hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
II Tel:02245135152GEMLİK]

GÜLERYÜZLÜ 
BflŞKRNLfi 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMET'İN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN ÇİRİŞİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

AK PZ>

tap-.; .
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

DOĞANIN HÂZİNESİ

www. kavla k.corr

ZEYTİNYAĞI FA RİKASI
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Enflasyonla mücadeleye katkı için açılan ilk Esnaf ve Sanatkarlar Odası fuarı 27-28-29 Kasım günleri açık kalacak

fiemlifc Alışveriş Fuarı açıldı

Esnaf ve Sanat 
karlar Odası’nın 
Alışveriş 
Fuarı açıldı. 
Bu yıl ülke ekono 
misinde görülen 
krizler nedeniyle 
yaşanan enflasyon 
sonucu fiyatların 
aşırı yükselmesi, 
döviz fiyatlarının 
artması, hükümetin 
enflasyonla mü
cadele başlatılmıştı. 
TOBB öncülüğünde 
Ticaret ve Sanayi 
Odalarına bağlı 
işadamları Enflas 
yonla Mücadele için 
ürün fiyatlarında

yüzde 10 indirime 
gitmişti.
Türkiye de ilk kez 
Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası da enflasyon 
la mücadele ve 
esnafın iş yapa
bilmesi için 3 gün 
süren bir Alışveriş 

- Fuarı düzenledi.
Fuar, dün Kapalı 
Pazar Yeri orta 
blokta açıldı. 
Açılışa Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Bursa 
Birlik Başkanı Arif 
Tak, İlçe Emniyet

Müdürü Abdulkadir 
Yüce, Jandarma 
Komutanı Mehmet 
Barış Bozkurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Paşa

Ağdemir, Meclis 
Başkanı Haşan 
Yıldırım, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır, AKP, 
CHP, MHP ve 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanları Belediye

Başkanı yardımcı 
lan, Kent Konseyi 
Başkanı Mukad 
des Serim ve 
vatandaşlar katıldı. 
Oda Başkanı İsmail 
Beki, yaptığı konuş 
masında Alışveriş

Fuarı projesinin 
bir süre önce 
kardeşi tara 
tından öldürülen 
yönetim kurulu 
üyesi Günay 
Torun’a ait olduğu 
nu, iş hayatının 
canlanmasına ve 
vatandaşların ucuz 
ürün almalarını 
sağlamaya yönelik 
olduğunu söyledi. 
Belediye Başkanı 
ve Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’un 
konuşmalarından 
sonra açılan fuar 
protokol üyeleri 
tarafından gezildi.

Büyiikşelnr Hayvancılık ve Tanın Komisyonu Gemlikte toplandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Tarım, 
Orman ve Hayvan 
cılık Komisyonu 
toplantısı Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
yapıldı.
Toplantıya Gemlik 
Ticaret Borsası Yö 
netim.Kurulu Baş 
kanı Özden Çakır, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Cevat Yazıcı, 
Gemlik- Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Meclis Üyeleri 
Ercan Barutçuoğlu, 
Haydar Ali Aslan, 
Engin Taşdemir, 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
GTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi Abdullah 
Kavlak, GTSO Mec 
lis Üyesi Mahmut 
Solaksubaşı katıldı. 
Toplantıda, Kanun 
da “Zeytinyağı üreti 
ciliğinin geliştirilme 
si için çalışma yapıl 
ması ile ilgili yazılı 
önergesi konu alın 
dı. Zeytin ve zeytin 
yağında destekler, 
zeytinde sinek vur
gunu, zamanında 

ilaçlama, zeytinin 
danesi, zeytinyağı, 
müstahsil ve tüccar, 
lisanlı depoculuk, 
zeytin hali sorunu 
gibi konular ele 
alındı.
YAĞ İHRACATI 
YAPILMALIDIR 
Toplantıda söz alan 
Mahmut Solaksuba 
şı “Bursa ve ilçele 
rinde zeytin üretil 
meyen ilçe yok gibi 
nerdeyse. Her ilçe 
de zeytin ve zeytin 
yağı üretimi yapıl 
makta. Üretimde 
rantabilitesi yüzde
lik olmadığı için atıl 
kapasiteli yag fabri 
kalan çoğalıyor. 
Bursa zeytin üreti
minin 170 bin ton 
olduğu söyleniyor. 
Bunun belli bir 
barem altında olan 
zey tini yağlık yap
mak zorunlu zira 
ince zeytin kalite ve 
fiyatta sıkıntı yaşı 
yor. Zeytinyağı üre
timi Bursa ve ilçe 
lerinde %30 yağlık 
zeytin, dip zeytin
den ise %10 elde

edilmektedir. Onun 
için bizim bölgemiz 
sofralık zeytinde 
ihracat yapılmalı 
dır.” dedi.
Daha sonra söz 
alan Cevat Yazıcı 
“Zeytinyağına ver
ilen destek gibi zey
tinin hammadesi 
olan sofralık zeytine 
de destek verilmeli” 
dedi. Yazıcı konuş 
masına şöyle 
devam etti: “Verile
cek destek arazi 
dönümüne göre 
değil, ürünün kendi
sine verilmelidir. 
Müstahsil bilgileri 
kayıt dışı olduğun 
da sıkıntı yaşanıyor. 
Çiftçilerin tamamı 
ÇKS sistemine 
kaydını yaptırmalı. 
Yıllar boyu ilgili 

mercilere Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
Özden Bey ile bu 
konuda bir öneri 
lerde bulunduk. 
Üreticiden kesilen 
stopaj vergisinin 
tam tersi bir uygula 
mayı yürürlüğe 
koymayı savunuyor 
ve öneriyoruz. Bu 
sisteme göre; malı 
nı satan üreticiye 
malını sattığı gerçek 
ya da tüzelkişiden 
aldığı bir evrakı 
vergi dairesine (Ya 
da Ziraat Bankası 
olabilir) ibraz ede 
rek devletin belirle 
yeceği bir oranda 
(Örneğin % 2 ola
bilir) vergi iadesi 
verilmelidir. Böyle 
ce otomatik olarak 
tüm alım satım

işlemleri resmiyet 
kazanacaktır.
Üreticiye mal alım 
karşılığı vermiş 
olduğu belge ger 
çek ya da tüzel kişi 
nin stoklarını oluş 
turacaktır. Stokla 
rının tamamının 
resmi yoldan sağlan 
ması aynı zamanda 
satışlarını da resmi 
yoldan yapma mec 
buriyetıni 
doğuracaktır. ” dedi 
Cevat Yazıcı’nın 
görüşleri oybirliğiy 
le kabul edildi.
Daha sonra söz 
alan GTB Başkanı 
özden Çakır şunları 
söyledi: “Gemlik 
Zeytin Hali sorunu 
daha öncede gün
deme çok defa 
gelmiştir. Borsamız 

olarak üstümüze dü 
şeni yaptık üyeleri 
m izden talep form 
lan alındı. Fakat 
bize bir yer veril 
mediğinden dolayı 
bölgemizde hala 
üretici ve tüccar 
bu konuda şikayet 
etmekte. Coğrafi 
işaret olarak tescil 
edilmiş olan Gemlik 
Zeytininin depolan 
ması ve islenmesi 
için Gemlik Beledi 
yesi’nden bölgeye 
modern zeytin 
işleme tesislerinin 
yapılabilmesi için 
yer tahsisi konusun 
da yardımlarını 
bekliyoruz” 
Son olarak ise 
katılımcılar; tüm 
kurumlar birleşip 
bölge müstahsilini 
kurtarıp destekler 
alınması için ortak 
çalışma yapması, 
Lisanlı depoculuk, 
Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşareti 
tanıtımı konusunda 
ortak çalışmalara 
imza atılmasına 
karar verildi.
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iolcuiîimi>tsiiileötom»tilbirtiıine8inli 15 metreden
Bursa'da yolcu 
minibüsü ile oto 
mobilin çarpıştığı 
kazada 5 kişi 
yaralandı.
Kaza, Nilüfer ilçesi 
Kültür mahallesi 
Kumova sokakta 
meydana geldi. 
Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
çalışan minibüs ile 
otomobil çarpıştı. 
Çarpışmanın etk
isiyle iki araçta 
kaldırıma çıkarak 
durabildi. Kazada 
minibüste ve otomo
bilde bulunan 5 kişi 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Yaralanan

llicdtalıaıcaylalllıiııliracaliılBıırsa'ıli^alaııılı
Beşiktaş'ta 
gaspçının, oyuncak 
tabancayla girdiği 
marketten 14 bin lira 
çalma anlan ile 
minibüs, taksi ve 
trafiğe takılınca yaya 
olarak kaçma anları 
güvenlik kameraları 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 
Gaspçı Bursa'da 
yakalandı.
Olay, 16 Kasım 
Cuma günü saat 
11.00 sıralarında 
Beşiktaş Abbasağa 
Mahallesi Yıldız 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, oyuncak ta
banca ile cadde 
üzerindeki bir mar
kete giren şüpheli, 
çalışan İbrahim 
Ç.'yi silahı 
doğrultarak etkisiz 
hale getirdi. Para 
dolu çantayı alarak 
hızla kaçan şüpheli 
izini kaybettirdi. 
TRAFİĞE TAKILMIŞ

Kuyumcuya giren hırsızlar eli hoş döndü!
Bursa'da kuyum
cuyu giren hırsızlar 
levyelerle çelik kasa 
yı açmaya çalıştı, 
kasayı açamayan 
hırsızlar daha sonra 
yanların da getirdik
leri çekçek arabası 
ile çelik kasayı 
kaldırmaya çalıştı. 
Çelik kasayı kaldır 
mayı da becereme 
yen hırsızlar olay 
yerinden hızlıca

yolcular olay yerine 
sevk edilen ambu
lanslarla en yakın 
hastaneye sevk 
edilirken kazada

araç içinde sıkışan 
vatandaşları kurtar
mak için Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi İtfaiye ekipleri

olay yerine sevk 
edildi. Emniyet ekip
lerinin kazayla ilgili 
tahkikatı devam 
ediyor.

beton zemine
çakıldı

Zehir tacirlerinin
Olay sonrası Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Gasp Büro Amirliği 
ve Beşiktaş İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, gaspçıyı 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Güvenlik kamerala 
rım inceleyen polis 
ler; gaspçının, elin 
de oyuncak taban
cayla markete girdi 
ği, oyuncak taban 
çayı doğrultarak 
kasiyeri etkisiz hale 
getirdiği ve ardından 

uzaklaştı. Tüm bu 
yaşananlar saniye 
saniye güven lik 
kamerasına yansıdı. 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi Akçağ 
layan Mahallesi Çi 
çek Caddesi üzerin 
de bulunan bir ku 
yumcuda meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, henüz 
kimliği belirlene
meyeni şüpheli, 

paraları gasp ederek 
dışarı çıktığını 
gördü. Ekipler, 
dışarıdaki güvenlik 
kamera görüntü
lerinde de gaspçı 
nın, önce minibüse 
ardından taksiye 
binerek kaçtığını be
lirledi. Şüphelinin 
taksideyken, trafiğe 
takıldığı için taksi
den acele bir şekilde 
inerek, 200 lira 
verdikten sonra ve 
yaya olarak kaçtığı 
görüntülere ulaştı.
BURSA'DA 

gece saatlerinde 
Levent Kaya’ya ait 
kuyumcu dükkanı 
nın alarm sistemini 
etkisiz hale getirdi. 
Kuyumcu dükkanı 
nın yan tarafındaki 
manavdan kuyum
cuya girmek isteyen 
şüpheliler, daha son 
ra kuyumcu dükka 
mnın kepenklerini 
kırarak dükkana 
girdi. Yanlarında ki

Bursa'da evinin terasındaki su tahliye 
borusunu onarmaya çalışırken 15 metre 
yüksekten beton zemine düşen adam 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi 8. Ara 
Sokakta meydana geldi. 73 yaşındaki Sabri 
Geyik'in ikamet ettiği 6 katlı binanın teras 
katındaki yağmur suyu tahliye borusu su 
kaçırmaya başlayınca yaşlı adam boruyu 
tamir etmek için terasa çıktı. Onarım yap
mak için çıktığı tahta suntanın kırılması üz
erine dengesini kaybeden Sabri Geyik, 15 
metreden beton zemine düştü. Ağır 
yaralanan Geyik, kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

YAKALANDI 
50 güvenlik kamera 
sı görüntüsünü 
izleyen ekipler, 
gaspçının Bursa'ya 
gittiğini belirledi. 
Şüpheli Murat A.'nın 
(22) Bursa Osman 
gazi'deki bir evde 
kıskıvrak yakaladı. 
Emniyete götürü 
lerek ifadesi alınan 
Murat A., olayı sevk 
edildiği adliyede 
çıkartıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildi.

alııl onunu Bona'va 
sökmedi!

demir levye ile içe 
risinde 3 kilogram 
altın olduğu iddia 
edilen çelik kasayı 
açmaya çalı şan 
hırsızlar, deneme 
lerinde başarılı ola 
mayınca daha sonra 
yanlarında getirdik
leri çekçek arabası 
ile çelik kasayı 
götürmeye çalıştı. 
Çelik kasayı kaldıra 
mayınca uzaklaştı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyo 
nunda, narkotik köpeği Rona, aracın 
klimasına zulalanmış 200 bin liralık metam- 
fetamin buldu. Bursa Narkotik Suçlarla Mü
cadele Şube ekipleri, aldıkları bir istihbaratı 
değerlendirerek harekete geçti. İstanbul'
dan Bursa'ya bir aracın içerisinde yüklü 
miktarda uyuşturucu getirildiği öğrenildi. 
Bunun üzerine şehrin giriş ve çıkışlarını 
tutan ekipler, aracı Bursa'ya girdiği andan 
itibaren takibe aldı. Şüphelilerin kaldığı 
ikametin çevresini saran ekipler, şafak vakti 
düzenledikleri operasyonda evde bulunan 
üç kişiyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 
Rona'nın araçta yaptığı aramalarda klima 
borularına yerleştirilen yarım kilo metamfe- 
tamin bulundu. Evde yapılan aramalarda 
ise bir miktar kokain ve çıkılar halinde 
satışa hazır esrar ele geçirildi. Şüpheliler, 
B.Ç., H.D. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

1. Alışveriş Fuarı
Türkiye geçtiğimiz aylarda yaşanan 

ekonomik sorunlar nedeniyle önlene
mez bir fiyat artışlarıyla başbaşa 
kaldı.
İktidar bunu dış mihraplara bağlasa 

da, bütçe açığı ve ithalat ile ihracat 
arasında uzun zamandır kapanama 
yan denge, ekonominin bozulduğu 
nun göstergeleriydi.

Ve gün geldi ip koptu.
Dolar ve avro aldı başını gitti.
1 dolar, 3 lira 30 kuruş dolaylarından, 

7 liralara kadar çıktı.
Doların bu yükselişi Türkiye’nin 

düşmanı dış mihraçlar olarak kabul 
eden iktidar piyasalarını etkileyen ve 
fiyat artışlarına neden olan durumun 
düzeltilmesi için “Enflasyonla Topye 
kün Mücadele” programı başlattı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu 
projeye destek verip, iş dünyasına 
çağrıda bulunarak ‘Türkiye batarsa 
bizler de batarız’ düşüncesiyle, iş 
dünyasından, sattığı mallar da yüzde 
10 indirime gitmesi kararını aldı.
Gemlik’te de birçok işyerinin 

pencerelerinde gördüğünüz, ‘Bu 
işyerinde Enflasyonla Mücadele ne
deniyle yüzde 10 indirim uygulanmak 
tadır’ afişlerini görmektesiniz.
İşte şimdi de enflasyonun önlenme

sine enflasyon ile giderek yok olmak 
ta olan küçük esnafların örgütlü oldu 
ğu kuruluş Esnaf ve Sanatkar Odası 
bu projeye destek vermek, hem de 
yapıla cak alışverişler ile esnafın 
kasasına para girmesi için 3 günlük 
bir Alışveriş Fuarı düzenledi.

Bu projenin bir süre önce yaşamını 
kardeş kurşunu ile kaybeden, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu 
üyesi Günay Torun’un önerisi olduğu 
nu Oda Başkanı İsmail Beki dün 
açıkladı.

Bunun için günlerdir açılacak fuara 
katılım olması için kapı, kapı 
dolaştılar.

Büyük emek verdiler ama gördüğüm 
kadarıyla katkı düşündükleri kadar 
olmadı.

Yine de bir başlangıçtır.
Yılmamak gerekir.
Açılan fuarda ucuzluk var mıydı 

bilmiyorum. Ama bazı ürünlerde ucuz 
luk etiketlerini gördüm.

Fuarı desteklemek gerekir.
Bunun için fuarın açıldığı Kapalı 

Pazar Yeri’ne bir gidip ne var ne yok 
diye bakmakta fayda var.

Farklı şeyler göremeyeceksiniz belki 
ama, böyle etkinlikler yaşatılmalı.

Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir 
yazıda Mudanya da pazar günleri açı 
lan Sosyete Pazan’nın Mudanya’nın 
ekonomisine olan katkısından söz 
etmiştim.

Eğer fuara katılan esnaf beklenen 
geliri elde etmezse, bir daha bu tür 
etkinliklere katılmaz.

Ve iyi niyetle başlayan bu fuar, bir 
daha yapılmaz.

Danıştan. Wi Mı semstur ila 
tararınınaiueltjfrııesllsienıiıirelıleffl
Çimtaş ve Borusan 
Mannessman ile 
Borusan Boru’ya 
usulsüz arsa 
satılmasıyla ilgili 
yargı kararlarının 
dinlememesi, ne
deniyle eski 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
açtığı davalar sonu 
cu Savcılığın soruş 
turma açmasının 
önünü açan 
Danıştay kararının 
düzeltilmesi için 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
yaptığı başvuruyu 
Danıştay 6. Dairesi, 
tetkik hakimi Semin 
Yavuz’un açıklama 
larını dinledikten ve 
dosyadaki belgeleri

..  : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 06/ 
'420, K201S/6489 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü K 
uyarınca düzeli ilmesi istenilmektedir. 
Savunmanın Özeti ; Savunma verilmemiştir,

Danıştay Tetkik Hakimi Semin YAVUZ
D-6.ŞÜ.nce$| ; Karann düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düş

TÖRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin aç*Mamalan diı 
iakl belgeler înoelendlklensonra işin gereci görüşüldü:

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ha Bazı Kanunlarda DaföıkUr Yapılmasın» t 
riarJdesmln b) bendi de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun l 
Jkton kakJmimış tsn do, nmian Yasanın 27. maddesiyle 2577 sayılı Yasaya ok 
ödenin 1. fıkmundnki "Bu Kanunla İdari yargıda kanun yollarına İlişkin getırikj 
sayın Kanunun, bu Kanunla dcryşık 3 üncü maddesine gdra kurutan I 

»melerinin tüm yurtta göreve boşloyucoklan farilleri sonra verilen kararı; 
»W, Bu wr#ı«m itince verilmiş kararlar hakkında, knrann varıldığı tarihte yürüdü 
» yanarına «ıgM^ hOkOmier uygulanır." kuralı uyannça. bu maddaye göre kararın 
dflM ifrcoterıcbino
•i Bayii Üftfotoıi -ite. fciart Vjfcyıı Vorgf Dava Daireli Kuru&annfrrtorn
«"karartanhaktfntfa nnuık 2577 sayılı klan i Yarp.iânw.:Uİu(i> Kanununun&İ; n 
ı.jıodeniaıje 7,^^.d^znlhim0Ş(;^,te<»₺ui.r.. Kaı^n dûzeMraesı cktekçcunde o; 
slaı Ha arlı peı^ırı yasn tTuıd.'tıYundo y.ıol* ıryrmınInVjindır

■ !Wd«*ı*. kararrn duıotlilmest Istamlnln reddine ynrg'ıtamb giderlerin,
® liitHkılrr^klrın; ,t<tZıuida'^İ^Kİ^Öİafiar SînfÜL ”

i ' üye■ ' Üye 0ye

inceledikten sonra 
reddetti.
Danıştay 6.Dairesi 
Hakimler Kurulu
nun kararında; 
“2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü 
Kanununun 54. 
maddesinde yazılı 
nedenlerle kararın 
düzeltilmesi istene 
bilir” diyerek,

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
düzeltme istemini 
reddetti.
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı, Osman 
Durdu’nun şikayeti 
üzerine hakkında 
soruşturma 
başlatılması için 
İçişleri 
Bakanlığından izin 
istemiş Bakanlık 
izin vermemişti. 
Durdu, bunun 
üzerine Bakanlığın 
kararı Danıştaya 
başvurarak iptal 
ettirmişti.
Bu karar sonucu 
Refik Yılmaz’ın 
hakkında soruştur 
ma açılmasının 
önünü açılmıştı.

İstiklal Caddesinde hizmet binası yetersiz kalınca, Ahmet Dural Meydanı 
। Akmanlar İş Merkezine taşındılar.

İyi Parti yeni binasına laşınflı
31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan 
Yerel seçimlere 
yoğun olarak 
hazırlanan 
Gemlik İyi Parti 
İlçe hizmet 
merkezi Ahmet 
Dural Meydanına 
taşındı.
Kurulduğundan 
beri İstiklal 
Caddesi’nde 
bir apartman 
dairesinde hizmet 
veren İyi Parti 
Gemlik örgütü, 
binanın dar 
gelmesi nedeniyle, 
seçim

çalışmalarında 
daha geniş 
ve merkezi
yer arayışını 
sonlandırdı.

Ahmet Dural 
Meydanında bulu
nan Akmanlar İş 
Merkezi 2.katında 
büyük bir büro

tutan İyi Parti ilçe 
başkanlığı, geçtiği 
miz günlerde yeni 
hizmet binasına 
taşındı.

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

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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OrhaHaa'ıleallıolliimelunlaiierlesimalanıaısınatasııaHlı
Orhangazi'de ka
muoyunun yıllardır 
yerleşim alanı 
dışına taşınmasını 
beklediği alkollü 
mekanlarla ilgili 
işletme sahipleri 
kolları sıvadı. 
Orhangazi'de şehir 
merkezinde faaliyet 
gösteren 3 işletme 
sahibi yerleşim 
alanı dışına çıkmak 
için Kaymakamlığa 
konu ile ilgili 
dilekçelerini verdi. 
Orhangazi'de uzun 
yıllardır şehir

merkezinde faaliyet 
gösteren ve ka
muoyunun yerleşim

dışına taşınmaları 
için sürekli 
talebinin bulunduğu

alkollü mekanların, 
uygun bir noktaya 
taşınması için

işletme sahipleri 
kolları sıvadı. İlçe 
gündeminde bir 
süredir konuşulan 
konu ile ilgili olarak 
Orhangazi şehir 
merkezinde faaliyet 
gösteren 3 işletme 
sahibi, Orhangazi 
Kaymakamlığına 
konu ile ilgili resmi 
dilekçelerini sundu. 
İşletme sahipleri 
dilekçelerde, 
"Orhangazi ilçe 
merkezinde bulu
nan iş yerimin^çe 
halkının; yüksek

seste çalınan müzik 
ve kapanış saatinin 
geç olmasından 
dolayı yaşadığı 
rahatsızlığı ortadan 
kaldırmak amacıyla, 
iş yerimin yerleşim 
alanı dışında 
belirleyeceğiniz 
herhangi bir 
mevkiye taşın 
masını talep 
ediyorum. 
Gereğinin 
yapılmasını 
saygılarımla arz 
ederim" ifade 
lerine yer verdi.

Üniversiteliler Çince’ye yöneliyor
Gelişen dünyada İn
gilizce'nin tek başı 
na yeterli olmadığı 
birçok sektör bu
lunuyor. Kariye 
rinde başarılı bir 
noktaya ulaşmak 
isteyen üniversiteli 
gençler, Çince 
öğrenmek istiyor. 
Çin’in, Amerika, 
Rusya, İngiltere ve 
Avrupa Birliği'nin 
diğer ülkelerinin 
arasındaki siyasal 
ilişkinin, Türkiye ile 
ilgili bağlantılı konu 
lan son dönemlerde 
oldukça fazla. Ge 
rek ticaret gerekse 
savunma sanayisi

gibi birçok alanda 
ikili ilişkiler tek 
başına yeterli ol
muyor. Diğer bir 
deyişle dünya 
küçülüyor. 
İNGİLİZCE TEK 
BAŞINA YETERLİ

DEĞİL
Kariyerinde başarılı 
bir noktayı yakala
mak isteyen üniver
siteli gençler ise 
İngilizcenin tek 
başına yeterli 
olmadığı bu dünya 

da, alternatif yaban 
cı dillere yönelmiş 
durumda.

"GENÇLERİN 
ÇİNCEYE 
YÖNELMESİNİ 
DOĞAL

BULUYORUZ" 
Türk-Çin Kültür 
Derneği Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Karslı, "İngilizce 
öğrenilmesi gere 
ken en önemli 
yabancı dil konu
munda ancak tek 
başına kariyer 
açısından yeterli 
değil. Çin'in Kuşak 
ve Yol Projesi ve 
mevcut yükseliş 
trendi dikkate 
alındığında üniver
siteli gençlerin, 
Çince’ye yönelme 
sini son derece nor
mal karşılıyoruz. 
Çok sayıda Çinli ve 

Türk şirket Çince 
bilen personel 
ihtiyacını karşıla ya- 
bilmek için kuruntu
muza ücretli bir 
şekilde personelini 
gönderip eğitim 
aldırıyorlar. Devlet 
kurumlan dahi 
Çince bilen per
sonel ihtiyacını 
karşılayabilmek için 
hizmet içi eğitimler 
düzenlememizi 
talep ediyor. Per
sonelin Çince 
eğitimlerinin bir 
kısmını da Çin'de 
devam etmesini 
talep ediyorlar" 
dedi.

Yöresel lezzetler geleceğe aktarılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Gençlik 
ve Spor Bakanlı 
ğı’nın destekleri 
ile yürütülen 
“yemek kültürdür 
sunmak sanattır” 
projesi kapsa 
mında Bur sa’nın 
yemek ve mutfak 
kültürünü genç 
lerle buluştu 
ruyor.
Zübeyde Hanım 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin 
‘Yemek kültürdür, 
sunmak sanattır’ 
isimli projesi,

Gençlik ve Spor 
Bakanhğı’nın 
gençlik projeleri 
destekleme 
programına dâhil 
edildi. 15 Ekim’de 
başlayan proje ile 
Bursa’nın unutul
maya yüz tutmuş 
yemekleri ve yöre
sel damak tatlarının 
gün yüzüne 
çıkarılarak gelecek 
kuşaklara 
aktarılması hede
fleniyor. Proje, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin so 
mut olmayan kültü 
rel mirasın korunma

sına yönelik yürüttü 
ğü çalışmalar çerçe 
vesinde Bursa 
Araştırmaları

Merkezi tarafından 
da destekleniyor. 
Projenin esin kay 
nağını ise Büyük

şehir Belediyesi 
tarafından yayınla 
nan “Ekimden hasa 
da, hasattan

sofraya yemek ve 
mutfak kültürü” 
adlı kitap oluş 
turdu. Osmangazi 
Gençlik Merkezi’nin 
de paydaşı olduğu 
proje kapsamında 
Bursa’nın ilçelerin 
deve köylerinde 
yaşatılan yöresel 
yemekler, köylü 
kadınların tarifi ile 
öğrencilere 
anlatıldı. Proje 
kapsamında 
öğrenciler ayrıca 
Osmanlı-Türk 
yemek kültürüne 
ilişkin de bilgi 
sahibi oluyor.
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Meteortteli'ıfeı im m$e ımnla
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
son hava duru
muna ilişkin olarak 
çarpıcı uyarılar 
yapıldı. 
Sıcaklıkların özel
likle yarından 
sonra ciddi şekilde 
düşeceği ve mev 
sim normalleri 
altında seyredeceği 
belirtilirken, yaşana 
bilecek olumsuz 
luklara karşı vatan 
daşların dikkatli 
olunması gerek 
tiği belirtildi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
hava durumu tah
minine ilişkin 
uyarılar gelmeye 
devam ediyor. Peki, 
bugün hava du
rumu nasıl olacak? 
Yurdun doğu kesim 
terinde kar yağışı 
etkili olurken yarın 
ve Cuma günü yur
dun en batısı olan 
KIrklareli ve Edir 
ne de kar yağışı 
bekleniyor.
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre: Marmara,

Ege, Batı Akdeniz, 
İç Anadolu'nun ku 
zey ve batısı, Batı 
ve Orta Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
batısı, Doğu Akde 
niz'in iç kesimleri 
ile Gaziantep, Kilis, 
Adıyaman ve Diyar 
bakır çevrelerinin 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Genellikle yağmur 
ve sağanak, Kıyı 
Ege ile Batı Akde 
niz kıyılarında gök 
gürültülü sağanak, 
gece saatlerinden 
sonra Trakya'da 
karlakarışık yağmur 

şeklinde olması 
beklenen yağışların 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ile Batı Ak
deniz'de kuvvetli, 
Çanakkale, İzmir, 
Aydın, Muğla çev 
releri ile Antalya'nın 
doğu ilçelerinde 
çok kuvvetli olması 
bekleniyor.
Hava sıcaklığı 
kuzey batı kesim
lerde 2 ila 4, 
Trakya'da 4 ila 8 
derece azalacağı,, 
doğu kesimlerde 2 
ila 4 derece artaca 
ğı, diğer yerlerde 
önemli bir 

değişiklik 
olmayacağı tahmin 
edilirken, rüzgarın 
ise genellikle 
güneyli yönlerden, 
öğle saatlerinden 
sonra Marmara 
ile Kuzey Ege 
kıyılarında kuzeyli 
yönlerden hafif ve 
orta kuvvette;
Marmara'nın batısı, 
Ege ve Batı Akd
eniz ile Doğu Ka
radeniz'in iç 
kesimlerinde 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına 
şeklinde esmesi 
bekleniyor..

Tarihi çarşı tekrar 
ayağa kalkıyor
Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan 
Tahtakale Çarşısı'nda Osmangazi 
Belediyesi tarafından yürütülen cephe 
sağlıklaştırma ve zemin kaplama 
çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 
Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine 
dayanan ve asırlardır farklı meslek 
kollarını kucaklayan Tahtakale Çarşısı, 
Osmangazi Belediyesi tarafından tama
men yenileniyor. 'Tahtakale Çarşısı İç 
Avlu Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin 
Kaplaması' projesi kapsamında şu ana 
kadar bölgedeki 54 dükkan cepheleri ye
nilenerek estetik bir görünüme kavuştu. 
Ayrıca dükkânların yağmur iniş boruları 
ve olukları, pencere ve kapı doğramaları 
ile cephe boyaları yenilenirken, 24 pazar 
tezgahı için de açılır kapanır tente 
yapıldı. Tarihi çarşının avlusundaki bin 
500 metrekarelik alanda zemin kaplama 
çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 
Tahtakale Çarşısı'nın Bursa için büyük 
önem taşıdığına dikkat çeken Os
mangazi Belediye Başkanı Mustafa Dün
dar, "OsmanlI'dan beri ticaretin merkezi 
durumda olan Tahtakale Çarşısı, 
zamanın etkisiyle eskimiş ve çöküntü 
halini almaya başlamıştı. Şehrimizin ta 
rihi değerlerinden olan bu bölgeyi 
yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tahtakale 
Çarşısı nda yürüttüğümüz restorasyon 
çalışmalarında son aşamaya geldik. 
Çalışmalarımızdaki asıl amacımız yenile
meyle birlikte bölge esnafının ticari ak- 
tivitesini de korumak” dedi

Wniıı nıilıat dolarlık ti ca retine Bursa katkısı!
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Türkiye ile Make
donya arasındaki 
ticaret hacmi için 1 
milyar dolarlık 
hedef belirlendiğini 
ifade ederek, 
"Bursa iş dünyası 
olarak güçlü yatırım 
imkânları ve yeni 
iş birlikleriyle iki 
ülke arasındaki 
ticaret hacmine en 
yüksek katkıyı 
sağlamaya hazırız" 
dedi.
BTSO kasım myı 
teclis Toplantısı, 
Makedonya 
Cumhurbaşkanı 
Gjorge Ivanov, 
Türkiye'nin Make
donya Büyükelçisi 
Tülin Erkal Kara,

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Türkiye - Make
donya Parlamento
lar Arası Dostluk 
Gurubu Başkanı ve 
AK Parti Bursa Mil
letvekili Ahmet Kılıç 
ile Bursa iş dünyası 
temsilcilerinin 
iştirakiyle yapıldı. 
Toplantının 
açılışında konuşan 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Türkiye ile Make
donya arasındaki 
ilişkilerin 600 yıllık 
bir geçmişe 
uzandığını söyledi. 
Türkiye 
ekonomisinin lider 
kenti olma misy
onunu üstlenen 
Bursa'nın Balkan 
ülkeleriyle ticaretini

geliştirmenin dış 
ticaretteki önce 
likleri arasında 
bulunduğuna 
işaret eden İbrahim 
Burkay, bu kap
samda bulunan 
Makedonya'nın 
Güneydoğu 
Avrupa'nın kalbinde 
yer aldığını ve 
dahil olduğu 
serbest ticaret 
anlaşmalarıyla 650 

milyon nüfuslu bir 
pazara hitap 
ettiğini vurguladı. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Burkay, "Köklü 
ilişkilerimiz ve son 
dönemde gelişen 
ticaretimize 
rağmen, ulaştığımız 
rakamlar maalesef 
arzu ettiğimiz se
viyenin altındadır. 
Ülkemizin Make

donya ile dış ticaret 
hacmi 360 milyon 
doları ihracat 
olmak üzere 450 
milyon dolar se
viyesindedir.
Türkiyemizin üretim 
ve ihracat üssü 
Bursa'dan Make
donya'ya yapılan 
ihracat ise 2017 
yılında 33 milyon 
dolar olurken, 
ithalatımız 700 bin 
dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir.
Cumhurbaşkanımızı 
n ve sizlerin 
liderliğinizde iki 
ülke arasındaki 
ticaret hacminin 
kısa süre içerisinde 
1 milyar dolara 
yükseleceğine 
inanıyoruz. Bizler 
de Bursa iş dünyası 
olarak güçlü yatırım 
olanakları ve yeni 

işbirlikleriyle iki 
ülke arasındaki 
ticaret hacmine en 
yüksek katkıyı 
sağlamaya 
hazırız" dedi. 
Konuşmasında 
Türkiye'nin Make
donya Büyük 
elçisi Tülin Erkal 
Kara'ya ve Bursa 
Milletvekili Ah 
met Kıhç'a iki ülke 
arasındaki tica 
reti geliştirmek 
amacıyla üstlen 
dikleri rol için 
teşekkür eden 
Başkan Burkay, 
BTSO ile Make
donya Ticaret 
Odaları Birliği'nin 
işbirliğiyle ticari 
heyetler ve fuar 
organizasyonlarının 
iki ülke arasındaki 
ticareti artıracağını 
vurguladı.

Fafeebook sayfamız s Gemlik Kprfez - Güler Ajans
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Cej lelelonu alacaklar fliktat! Yeni dönem haşladı
Fiyatı 3 bin 500
liranın üzerinde 
olan cep telefonu 
satışlarında uygu
lanan 6 aylık tak
sitlendirme süresi, 
31 Ocak 2019'a 
kadar 12 aya 
çıkarıldı. BDDK'nin 
yaptığı düzenleme 
nin ardından, Tica 
ret Bakanlığının 
yönetmelik değişik 
liği de Resmi Gaze 
te'de yayımlandı 
Fiyatı 3 bin 500 
lirayı aşan cep 
telefonlarının 
satışında 6 ay olan

taksitlendirme
süresi, 31 Ocak 
2019'a kadar 12 ay 
olarak uygulanacak. 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumunun, cep 
telefonu alımı için 
kullanılan tüketici 
kredilerinde taksit 
süresini 6 aydan 12 
aya çıkartan düzen
lemesinin ardından, 
Ticaret Bakanlığının 
Perakende Ticarette 
Uygulanacak ilke ve 
Kurallar Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik

vizyon ile ses ve 
görüntü sistemleri 
satışlarında tak-

Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği de 
Resmi Gazete'de

yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, tele-

sitlendirme süresi 
3, bilgisayar ve 
tablet bilgisayarla 
fiyatı 3 bin 500 
liranın üzerindeki 
cep telefonu 
satışlarında 
6 ay olacak. 
Yönetmeliğe 
eklenen geçici 
maddeyle fiyatı 3 
bin 500 lirayı 
aşan cep 
telefonlarının 
satışında 6 ay olan 
taksitlendirme 
süresi 31 Ocak 
2019'a kadar 12 ay 
olarak uygulanacak

Bir Bönde 3,4 milyar Tl harcadık!
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) veri
lerine göre, 'Muhte 
şem Cuma' olarak 
bilenen ve kasım 
ayının 4. cumasına 
denk gelen alışveriş 
festivalinde kartla 
yapılan alışverişler 
3,4 milyar liraya 
ulaştı.
BKM, 23 Kasım 
Cuma gününe 
ilişkin kartlı ödeme 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, kasım

ayının 4. cuma 
gününe denk gelen 
ve Türkiye'de 
"Süper Cuma", 
"Şahane Cuma” ve 
"Efsane Cuma" gibi 
isimler de verilen 
alışveriş festi
valinde mağazalar 
birçok ürüne in
dirim uygulayarak 
müşterilerine 
fırsatlar sundu.
Özellikle Türkiye'de 
bankalar, yaptıkları 
kampanyalarla bu

(23 Kasım) kartla 
yapılan alışverişler 
geçen yılın aynı 
dönemine göre (24 
Kasım) yüzde 38 ar-

günü kart kullanı 
cilan için daha 
cazip hale getirdi. 
Verilere göre, bu yıl 
Muhteşem Cuma'da

tarak 3,4 milyar li
raya yükseldi. Söz 
konusu günün etk
isiyle bir günde 
kullanılan kart adedi 
yüzde 80 artarak 2 
milyona ulaştı, 23 
Kasım'da 2 milyon 
farklı kart internet
ten ödemelerde 
kullanıldı.
Efsane Cuma'da 
kullanılan kartların 
yüzde 5'ine denk 
gelen 110 bin ade
dinin ilk defa inter-

netten ödemelerde 
kullanılması, in
dirimlerden fay
dalanmak için kart 
kullanıcılarının 
internet kanalını 
tercih ettiğine 
işaret etti, 
nternetten kartla 
yapılan alışveriş 
tutarı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 68’1 ik artışla 
975 milyon lira 
seviyesinde 
gerçekleşti.

BYEGM

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

ABONE OLDUNUZ MU?
^^■■1 ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 51.3 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom.________ 51312 06 Milli Eğt Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

513 14 14
513 13 64Pamukkale

DENİZ UÇAÖI
612 OO 26
613 66 13

Psgasus Akmls Seyahat
613 12 12 Gümrük Md. 524 85 86

Aydın Turfam 613 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
süzer Turfam 
Kanberofilu-Esada* •14 40 40 ilçe Tarım Müd. 513 10 45
Anrtur 
Kamil Koç 612 0*1 63 İlçe Seç. Md.

Halk Eğitim Müd
513 77 73
513 18 46

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 BELEDİYE
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68 Santral 51345 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

613 65 29
280 44 44 Başkanlık 5134520

TAKSİLER BUSKİ 51457 96
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 51345 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mİlangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz. 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O 70MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 0*13 16 40
Boyza Petrol 0*13 0*1 03

Gemlik Körfez
i.' GEMLİK.’İN İLK BÖNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6230 

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)

fflMİ
VENÜS SİNEMASI

ÇAKALLARLA 
DANS 5

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

MÜSLÜM BABA 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.30 
RAFADAN 

TAYFA 
11.45-13.30- 

15.15-17.00-18.45- 
20.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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SORUNLARI BİLİYOR
•• •• o

HEP BİRLİKTE
YENİ GEMLİK İÇİN

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM

lcıi| a ylavına >aşavı lav diliıqorum.

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

Gemlik Belediye Başkan 
Aday Adayı Fazilet Partisi 

Eski Milletvekili

•J
AK PARTİ



CHP

• İDRAR TAHLİLİ• KAN TAHLİLİ• RÖNTGENAV g • ULTRASON.E • UCUZ MAMA• KISIRLAŞTIRMA
HANVET • OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com
Kİ hanvetclinicgemlik hanvetveterinerclinicAsım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

UĞURLU 
GELECEK, 
UĞUR'LAd 
GELECEKLİ

MEHMET UĞUR SERTASLAN
CHP Gemlik Bolod-yö Boşken Adoyı

GemlîkKSrfez
GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Kasım 2018 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ilıca Caddesi’ndeişlenen cinayette Umurbeyli Mehmet Karcı, Kasap Ahmet K. tarafından 3 kurşunla vurularak öldürüldü

Dün sabah ilçemiz yeni bir cinayet olayıyla 
sarsıldı. CHP Gençlik Kolu Yönetim kurulu 
üyesi Caner Karcı1hm babası Mehmet Karcı, 
dün saat 11.30 sıralarında Ilıca Caddesi’nde 
silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Cina 
yeti işleyen ise Umurbey de uzun yıllar kasap 
hk ve celeplik işleriyle uğraşan Ahmet K. (71)
olduğu belirlendi. Haberi sayfa 2’de

Tel: 0224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYÜZLÜ 
BfiŞKHNLH

GEMÖIK GÜLECEK
HALKA HİZMET'İN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine Cinayet..
Günay Torun’un öldürülmesinin 

acısı geçmeden, bu kez Gemlik 
olarak bir menfur cinayetin acısını 
daha yaşıyoruz.

CHP Gençlik Kolu’nun en çalışkan 
yönetim kurulu üyelerinden Gazeteci 
arkadaşımız Caner Karcı’nın babası, 
dün öğle saatlerinde -şimdilik kesin 
olarak nedeni bilinmeyen- bir cinaye 
tin kurbanı oldu. Devamı sayfa 4’de

Zeytin üreticisine 22 milyon 
700 bin lira ödenıli

S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım.Satış Koo 
peratifi üçüncü dilim ödemesini dün yaptı. 
2018-2019 Ürün alım kampanyasını 12 Ekim 
tarihinde açan Gemlik Zeytin Tarım Satış Koo 
peratifi ilk 2 dilim ürün ödemelerini kampanya 
başında açıklanan ödeme takvimine göre 
üretici ortaklarının Ziraat Bankası hesaplarına 
yatırdı. Gemlik Zeytin Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Demir, tüm koopera 
tif ortakların bol ve bereketli bir sezon 
geçirmesini diledi. Haberi sayfa 2’de

AKP.

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

ÜK 300 TON 
İN İSLEME KAPASİTESİ "kavlak!

II DOĞANIN HÂZİNESİ M” J

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜKv------— = —------- ------------------- —
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Marmarabirlik ortaklarına 3. dönem ödemelerini dün yaptı. Gemlik Kooperatif ortaklarından 3 milyon 400 bin kilo zeytin aldı

Zeytin üreticisine 22 milyon 700 bin lira öıleıııli
S.S. 72 Sayılı 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
üçüncü dilim öde 
meşini dün yaptı. 
2018-2019 Ürün 
alım kampanyasını 
12 Ekim tarihinde 
açan Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi ilk 2 dilim ürün 
ödemelerini 
kampanya başında 
açıklanan ödeme 
takvimine göre 
üretici ortaklarının 
Ziraat Bankası 
hesaplarına yatırdı. 
Ödeme takvimine 
göre son % 60 lık 
dilim ise 10 Ocak 
2019 tarihinde

hesaplara 
yatırılacak. 
Konuya ilişkin 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
şunları söyledi: 
“2018/2019 iş yılı 
ürün alım kampan 
yamız 12 Ekim 2018 
Cuma günü merkez 
alım ile başladı. 
Kampanyanın ilk 
haftası fiyatlarımız 
açıklandı ve barem 
fiyatları ile ödeme 
takvimi aynı anda 
tüm ortaklarımıza 
ilan edildi.

Ödeme takvimine 
sadık kalarak birinci 
dilim ödememiz
1 Kasım 2018

Perşembe günü 356 
kişi, 694 bin lira, 
ikinci dilim ödeme 
miz 15 Kasım 2018

Perşembe günü bin 
528 kişi, 4 milyon 
700 binlira, üçüncü 
dilim ödemleri de

bin 400 kişiye 3 mil 
yon 200 lirayı dün 
ürüteci ortamlarımı 
zın hesaplarına 
yatırdık.” 
Kooperatife kam 
panya dönemi 
içinde 3 milyon 
400 bin kilo ürün 
teslim edildiğini 
söyleyen Başkan 
Demir, bugüne 
kadar bölge 
ekonomisine 
22 milyon 700 
lira girdi sağlan 
dığını belirtti. 
Demir, tüm koope 
ratif ortaklan n bol 
ve bereketli bir 
sezon geçirmesini 
diledi

Ilıca Caddesi’nde işlenen cineyette Umurbeyli Mehmet Karcı, Kasap Ahmet K. tarafından 3 kurşunla vurularak öldürüldü

Gemlik güne yine cinayetle başladı
Dün sabah ilçemiz 
yeni bir cinayet 
olayıyla sarsıldı. 
CHP Gençlik Kolu 
Yönetim kurulu 
üyesi Caner 
Karcı’nın babası 
Mehmet Karcı, 
dün saat 11.30 
sıralarında Ilıca 
Caddesi’nde 
silahlı saldırı 
sonucu yaşamını 
kaybetti. 
Öğrenildiğine göre, 
mahalleli silah 
seslerinin 
duyulduğu yöne 
gittiklerinde, yerde 
vurulmuş bir kişi 
gördüler. 
Durum, 112 Acil 
Ambulansa haber 
verilirken, olay 
mahalline polis 
ekipleri gön- 
lendirildi.

VURULDUĞU 
YERDE ÖLDÜ 
Görgü tanıklarının

ifadelerine göre 
öldürülen kişinin 
Umurbey Mahalle 
sinden “Bizim 
Gemlik” internet 
gazetesi sahibi, 
CHP Gençlik Kolu 
Yönetim Kurulu 
üyesi Caner 
Karcı’nın babası 
olduğu öğrenildi. 
Cinayeti işleyen 
ise Umurbey de 
uzun yıllar kasaplık 
ve celeplik işleriyle 

uğraşan Ahmet K. 
(71) olduğu 
belirlendi.
Cinayet sanığı 
olaydan bir süre 
sonra polis tara 
fından aracında 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Olay yerine gelen 
112 Ambulası 
doktoru, vurulan 
kişinin göğsünden 
ve ayaklarından 2 
kurşun yarası 

aldığını tesbit etti. 
Olay yerinde 
yaşamını 
kaybettiği belir
lenen Mehmet 
Karcı, Devlet Has
tanesine, daha 
sonra Cumhuriyet 
Savısı’nın is
temiyle ölümün 
kesin tesbitinin 
yapılması için 
ceset Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

KEFİL OLDU 
EVİ VE ZEYTİNLİĞİ 
SATILDI

Cinayet olayının, 
Kasap Ahmet K. 
tarafından 8 yıl 
önce Umurbey 
Tarım Kredi Koope 
ratifi’nden aldığı 
krediye Mehmet 
Karcı’nın babası 
Mustafa Karcı’nın 
kefil olduğu, ancak 
borcun öden
memesi üzerine 
Mustafa Karcı’nın 
evinin ve zeytin 
liğinin satılmasına 
neden olduğu 
öğrenildi.
Bu olaydan bir 
süre sonra ise 
Mustafa Karcı’nın 
eşi Güler Karcı’nın 
üzüntüden öldüğü, 
3 gün önce de 
Mehmet Karcı’nın 
babası Mustafa 
Karcı’nın da 
ölmesi nedeniyle,

Mehmet Karcı’nın 
bu ■;
ölümlerden Ahmet 
K.mn sorumlu 
olduğunu düşün 
düğü öğrenildi. 
Mehmet Karcı’nın 
cinayeti işleyen 
Kasap Ahmet K. 
mn oturduğu 
evinin olduğu 
yerde görüşmek 
için buluştukları 
iddia edildi.
Polis sorgusu 
yapılan Ahmet K.yı 
dün geç saatlerde 
Adliye’ye çıkarma 
sı bekleniyordu. 
Mehmet Karcı’nın 
cenazesinin 
bugün öğle 
namazından 
sonra Umurbey 
Merkez Cami’inde 
kılınacak cenaze 
namasından 
sonra Umurbey 
mezarlığında 
toprağa verileceği 
öğrenildi.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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MihafatıriiasııhlKiaıiiiüa!
İnegöl'de, mobilya 
fabrikasında çalışan 
3 işçi, malzeme yük
ledikleri sırada, TIR 
dorsesinden devri 
len konteynerin altın 
da kaldı. 2 işçi haya 
tını kaybederken 1 
işçi ağır yaralandı. 
Olay öğle saatlerde 
İnegöl ilçesi Yenice 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde faaliyet 
gösteren mobilya 
fabrikasında mey
dana geldi. Fab
rikada çalışan 3 işçi, 
mobilya yükledikleri 
sırada, TIR dorse 
sinden devrilen 
konteynerin altında

İşçi forklift 
ile paletlerin 

arasında 
sıkısın 

■ .v..„

kaldı.
fabrika çalışanları ve yaşamını yitirdi.
itfaiye ekipleri tara 
fından kurtarılırken,

Hastanesine 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili şoruşturma 
başlatıldı.

Ağır yaralı işçi, 
İnegöl Devlet

işçi olay yerinde

II

llo hırsızları gii venlilılıaiîierasınılaıı hcamaılı!
Osmangazi ilçesin 
de oto hırsızlan 
güvenlik kamera 
sına yakalandı. 
Olay önceki 
Soğukkuyu Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Saat 05:20 
sıralannda ma 
haileye giren iki 
hırsız, Dilek Duru 
Yanaz'a ait 16 ADC 
882 otomobili 
çaldı. Güvenlik 
kameralarına 
yansıyan görün
tülerde, sokağa 
giren hırsızlar apart 
manın önünde bir

müddet konuştuktan 
sonra geriye 
dönerek kör noktada 
bulunan arabayı 
çalıyor. Diğerinin

gözcülük yaptıktan 
sonra koşarak göz
den kaybolduğu 
görülüyor. Güvenlik 
kamerası görün

tüterini ince 
leyen polis 
oto hırsızla 
rımn peşine 
düştü.

İnegöl'de sunta fabrikasında forklift ile 
paletlerin arasında sıkışan işçi yaralandı. 
Olay OSB'de bulunan bir sunta 
fabrikasında meydana geldi. Fabrikada 
çalışan Yahya O. (43), iddiaya göre 
arkasından geri geri gelen forklift ile palet
lerin arasında kaldı. Neye uğradığını 
şaşıran işçinin yardımına olayı gören mesai 
arkadaşları yetişti. Acılar içerisinde kalan 
işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 
işçinin sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.

Bursa'da şafak baskını!
Bursa narkotik 
polisi, uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında sabah 
saatlerinde 
uyuşturucu ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen şahıslara 
yönelik şafak 
baskını yaptı. 
Operasyonda 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında daha 
önce madde ticareti 
yaptıkları tespit 
edilen şahıslara

yönelik baskın yaptı. 
Baskında ruhsatsız 
silah kullanmaktan 
ve uyuşturucu 
ticareti yapmaktan 
hakkında arama

kararı bulunan N.G, 
G.G. ve A.Y.Ç. isimli 
3 kişi gözaltına 
alındı. Şahısların ev
lerinde yapılan ara
malarda bir miktar

uyuşturucu madde 
de ele geçirilirken 
şahıslar emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Hamile kadın 
başından vuruldu 
İnegöl'de meydana gelen olayda başından 
silahla vurulması sonucu 5 aylık harhile 
olan kadının karnındaki bebeğinin ölüme 
neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 
Hüseyin B.'nin yargılanmasına İnegöl ağır 
ceza mahkemesinde başlandı. İlk 
duruşmada tutuklu sanık savunmasında 
olayın kazayla olduğunu illeri sürdü. 
Olayda yaralanan ve %54 engelli duruma 
düşen kadın Merve P.'si olayın ne öncesini 
ne sonrası hatırlamadığı belirterek beni 
Hüseyin B vurmuştur dedi.
Alınan bilgilere göre olay 19 mart 2018 tari 
hinde İnegöl'ün Süleymaniye mahallesi 
Şehir Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bu
lunan bir evde meydana geldi, iddiaya göre 
dışarıda alkol aldıktan sonra eve gelen 
Hüseyin B. beraber yaşadığı Merve P. ile 
tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti 
artınca hamile kadın sehpa üzerindeki 
silahı alarak kendini vurmak istedi.
Silahı elinden almak isteyen adam ile kadın 
arasındaki arbedede sırasında ateş alan 
silahtan çıkan kurşun Merve P. ’nin suratına 
isabet etti. Yanağından giren kurşun 
kadının kafasının arkasından çıktı. Kadını 
kanlar içerisinde gören adam kısa süreli 
şokun ardından polise ve ambulansa haber 
verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri 
yaralı kadını ambulansla İnegöl devlet has
tanesine götürerek acil serviste tedavi 
altına alındı.

Facebook sayfamız ■: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Güne Bakış
CHP ilçe Başkanı Cemil Acar, Alışveriş Fuarı açılışında konuşan 

Birlik Başkanı Arif Tak'ı sert eleştirdi

aiiıalilıiıtsıılımılltfKadri GÜLER
IgLtl kadri_guler@hotmail.com 

Yine Cinayet..

Caner, dün sabah evinden çıkmış, CHP’ 
ye doğru giderken büromuza uğradı.

“Ağabey, dün sana bir haber gön
derdim.” dedi.

Onun gönderdiği haberi gece okumuş, 
bugünkü gazetemizde kullanacaktım.

Yanımızdan ayrıldığında saat 10.30 
civarlarıydı.
Aradan bir saat geçti geçmedi, Çarşı 

Meydanı’ndan işyerime gelirken telefon 
acı haberi verdi.

Ilıca Caddesi’nde bir cinayet...
Olayı gören biri gazete bürosuna 

uğrayıp bana haber vermek istemiş.
Cinayet haberini facebook sayfamdan 

paylaştığımda, vurulan şahsın 
kimliğinden haberim yoktu.

Ta a ki, Mehmet Uğur Sertaslan’ın 
aramasına kadar.

Eyvah dedim.
Caner’in dedesi 2 gün önce yaşamını' 

kaybetmiş, Umurbey’de toprağa 
verilmişti.
Aradan iki gün geçtikten sonra ise 

babasını kaybediyordu.
Hatta duyumlarıma göre, partide cina 

yet haberini duyduğunda Uğur Sertaslan 
dan kendisini arabasıyla Hastaneye 
götürmesini istemiş ve vurulan kişinin 
babası olduğunu orada öğrenmiş.
Bu da gazeteciliğin cilvelerinden biri.
Habere giderken acı ile karşılaşmak ve 

acıyı yaşamak.
Dedesine mi yansın Caner, babasına 

mı?
Olayın nedenleri aslında yazdığımız 

haberin içinde var.
8 yıl önceye dayanan bir kefillik sonu 

cu, Caner Karcı’nın dedesinin evinin ve 
zeytinliğinin satılması, buna karşın 
borçlu katilin borcunu ödememesi.

Bu arada bu üzüntülere dayanamayan 
bir anne ve babanın ölümü...

Mehmet Karcı bu konuuyu görüşmeye 
mi gitti öldürüldüğü yere polis bunu 
aydınlatacak.

Sonuçta daha üzerinden bir hafta 
geçmeden Gemlik’te 2 silahlı saldırı ve 2 
cinayet olayı yaşandı.

Gemlik’in karizması yine çizildi.
Dün ve bugün televizyon ekranlarında 

ve gazete sayfalarında Gemlik’te cinayet 
haberlerini okuduğunuzda Gemlik’e 
gelmek ister misiniz?

Geçtiğimiz günlerde bu konuda çok 
yazılar yazdım.

Ama üzülmemek elde değil, değişen bir 
şey yok.

Bu ülkede herkes silahlanmış durumda.
Kafası esen silaha davranıyor ve 

karşısındakine cezasını kurşunla veriyor.
Yine oladaileye ve Gemlik’e oldu. 
Caner’in acılarını paylaşıyorum.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil 
Acar, enflasyonla 
mücadele fuarının 
açılışında konuşan 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Arif Tak’a 
tepki gösterdi. 
Sadece Bursa’da 
bile binlerce 
esnafın kepenk 
kapattığını ve 
esnafın çok zor 
günler yaşadığını 
ifade eden Acar, 
Bursa’da ve 
Türkiye genelinde 
esnaflar süper 
marketlere yenik 
düştüğünün 
altını çizdi.

“1970’i bırak, 
2018’e bak!”

Türkiye’de her 
geçen gün esnafın 
kepenk kapattığını 
ve vergi yüklerinin 
altında ezildiğini, 
çoğu esnafın SSK 
primlerini bile 
ödeyemediğini 
ifade eden CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cemil Acar, 
“Sayın Başkanın 
konuşmalarını 
endişe ve kaygıyla 
dinledik. Sanki 
Türkiye’de esnaflar 
kepenk kapatmıyor, 
her köşe başına 
süpermarketler 
açılmıyor ve esnaf 
her gün isyan 
etmiyormuş gibi 
pembe bir tablo

dönebilsin’’ diye 
konuştu.

çizdi. Bir de 
yetmiyormuş gibi 
1970’leri örnek 
gösterdi. Bu açıkça 
akıl tutulmasıdır. 
Yandaşlığın yeni 
bir boyut kazanma 
sidir. Sayın Tak’ın 
görevini tekrar 
hatırlatmaya gerek 
olduğunu düşünü 
yoruz. TAK’ın 
görevi açılışlarda 
siyaset yapmak 
değil, her geçen 
gün kötüleşen 
esnafın durumuna 
çare aramaktır. 
1970’lere değil 
günümüze 
bakmaktır.
O günlerde esnaf 
kendi kazandığıyla 
evini kendi yapıyor, 
çocuğunu evlendi 
riyor, ailesini ra
hatça geçindire- 
biliyordu. Şu anda 
ise esnafın durumu 
ortada siyasetçi 
siyasetini, esnaf 
odası başkanı 
başkanlığını yapsın 
ki esnaf tekrardan 
eski günlerine

“Suriye’li esnaf 
için ne yaptın?”

Bursa’da esnafın 
sıkıntıları yetmez 
miş gibi her köşe 
başında ruhsatsız 
ve kayıtsız çalışan 
Suriye’li esnaf 
olduğunu ve bunun 
için odanın esnafın 
hakkını korumak 
için ne yaptığını 
soran Acar, “Bur
sa’da her köşe 
başında Suriye’li 
bir esnaf var hatta 
Çarşamba’da öyle 
bölgeler var ki 
komşu esnaflar 
aynı işi yaparken 
birisi Suriye’li 
olduğu için vergi 
bile vermiyor.
Biz sayın TAK’ın 
konuşmasında bun
lardan bir parça 
bile söz ettiğini 
duymadık. Özellikle 
Bursa ve Gemlik 
esnafının durumu 
perişandır! Bu 

perişan halden 
esnafımızı kurtar
mak için sayın 
TAK’ın hazırladığı 
projeleri görmek 
istiyoruz’’ dedi.

“1970’de kaç 
esnaf icralıktı?”

1970’lerden örnek 
veren TAK’a, 
1970’lerden soru 
soran Acar, 
“1970’lerde kaç 
esnaf icralıktı? Şu 
anda kaç esnaf 
icralık? 1970’lerde 
yağ yoktu, benzin 
yoktu. Şu anda 
sokaklarda esnaf 
kalmadı. Her gün 
bir esnafın dükka 
mm kapatarak 
askeri ücretle 
kendine iş ara 
d iğini görüyoruz. 
Esnaf Odası 
Başkanı Arif 
TAK’ın sözleri bir 

anlık gaflet ve 
yukarıda söyledi 
ğimiz şeyleri de 
ifade etmemesini 
bir anlık 
unutkanlık olarak 
değerlendiriyoruz. 
Yoksa sayın Arif 
TAK’ın bunları 
bilmemesi veya 
bunları konuşma 
ması, esnafa 
halinize şükredin 
demesinin başka 
bir açıklaması 
olmadığını düşünü 
yoruz’’ diyerek söz
lerini tamamladı.

K fiŞ€D€ BCKl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Makine sektörüne 
yön veren en 
önemli firmaları 
buluşturan Bursa 
Endüstri Zirvesi'nin 
açılışında konuşan 
Makina İmalatçıları 
Birliği Başkanı 
Ahmet Özkayan, 
stratejik sektör ilan 
edilen yerli ve milli 
makine imalat 
sanayine verilen 
desteklerin üretime, 
yani geri dönüşü 
olan yatırımlara 
dönüşeceğini 
söyledi.
Makine sektörünün 
Avrasya coğrafya 
sındaki en büyük 
buluşma noktaların 
dan biri olan Bursa 
Endüstri Zirvesi, 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
başladı. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından,

Makina İmalatçıları 
Birliği (MİB) ve 
Takım Tezgâhları 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(TİAD) işbirliğinde 
düzenlenen Bursa 
Endüstri Zirvesi eş 
zamanlı olarak 4 
önemli fuara ev 
sahipliği yapıyor. 
Bursa Endüstri 
Zirvesi'nin açılışın 

da konuşan Makina 
İmalatçıları Birliği 
(MİB) Başka nı 
Ahmet Özkayan, 
zirvenin ekonomiye 
doğrudan katkı 
sağlamasının yanın 
da, stratejik sektör 
ilan edilen yerli ve 
milli makine 
sanayinin ürettiği 
yenilikleri ve tekno 
lojik gelişmeleri 

ziyaretçilerle 
buluşturmak adına 
önemli bir rol üstlen 
diğini söyledi. 
Gerçekleştirdiği 
yüksek katma değer 
le makine imalat 
sektörünün tüm 
imalat sektörlerine 
destek olması 
nedeniyle ayrı bir 
bakış açısıyla 
değerlendirilmesini 

n önemine değinen 
MİB Başkanı Ahmet 
Özkayan, "Bu an
lamda verilecek 
destekler üretime 
yani geri dönüşü 
olan yatırımlara 
dönüşecek ve 
makine üreticiler
imiz, Ar-Ge, tasa 
rım, üretim ve yük
sek teknolojiye 
geçişte ilkleri 
gerçekleştirmek 
suretiyle, nitelikli iş 
gücü, teknik 
donanımı ve alt 
yapısıyla ülkem
izdeki en stratejik 
unsurlardan biri 
olmaya devam 
edecektir" dedi 
Konuşmasında sek
töre dair verileri de 
paylaşan MİB 
Başkanı Özkayan, 
makine ihracatında 
birim ağırlık değerin 
bu yılın ilk 11 
ayında 6.2 dolar/kg 

olduğunu, bu 
rakamın Türkiye 
ortalamasının ise 
1.5 dolar oldu 
ğunu ifade etti. 
Bu rakamın üzerin 
de önemle durul 
ması gerektiğine 
dikkat çeken 
Özkayan "Katma 
değeri yüksek ürün
ler üretmediğimiz 
sürece orta gelir 
tuzağından 
çıkmak mümkün 
olmayacaktır” dedi. 
Sektörün ihracat 
verilerini de değer 
lendiren Ahmet 
Özkayan, 2017 
yılında 14 milyar 
dolar ve yüzde 0.7 
pay ile sektörün 
dünya sıralama 
sında 30'uncu 
sırada bulundu 
ğunu ve 2018 yılın 
da 18 milyar dolar 
ihracat hedef 
lendiğini açıkladı.

Marmara tı<jl!iesi için korkutan ıleprem uyarısı!
Jeoloji Mühendis
leri Odası Yalova 
Temsilcisi Osman 
Kendir, Marmara'da 
ciddi bir gerilim 
gözlendiğini, bunun 
beklenen depremin 
ayak sesleri 
olduğunu iddia etti. 
Yalova'nın Marma 
ra'da meydana gele
cek her depremden 
etkileneceğini dile 
getiren Osman 
Kendir, Maden 
Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü 
(MTA) tarafından 
yayınlanan fay 
hatlarını ve yaşanan 
depremleri göste 
ren haritanın da 
Marmara'da bir 

gerilimin olduğunu 
işaret ettiğini 
söyledi.
Kendir, "Konuyu 
Yalova özelinde 
değerlendirdiğimizd 
e bütün oklar bizi 
gösteriyor. Doğuda 
Yalova açıkları, 
batıda ise Saros 
körfezi gerilmenin 
iki uçta oluştu 
ğunu ve ortada 
stres birikiminin 
olduğunu işaret 
ediyor. Bu bize 
Marmara depre 
minin bugün ol
mazsa bile yakın za
manda yani 10 ila 
30 yıl içinde 
olacağının ip 
uçlarını veriyor.

7 ya da üstü bir 
deprem bekliyoruz. 
Şehirlerin 
deprem öncesi 
dönüşmesi 
yararınadır ve bir 
bina bile az hasar 

alsa bir can bile 
kurtulsa mühimdir" 
dedi.

"TAŞINMA 
KHK'SI PEK 
UYGUN DEĞİL"

Yalova'nın, Bur 
sa'nın Gemlik ilçesi 
örneğinde olduğu 
gibi taşınmaya pek 
uygun olmadığını 
kaydeden 
Kendir, "Gemlik 

merkezi de fay hattı 
üstünde ve bu 
konuda taşınma 
karan alındı. Ancak 
Gemlik fay hattının 
tam üstünde. Bizde 
ise mesele zemin- 
yapı ilişkisi ile 
çözülebiliyor.
Taşınma KHK'sı 
Yalova'ya pek 
uygun değil. Çünkü 
bu tip kararlarda 
uygulama zorluğu 
var ve çözümü 
neredeyse 
imkansız. Bizim üst 
ölçekli 1/50 binlik 
çevre düzeni planla 
rımız rezerv alan, 
riskli alan gibi 
hususları içer
miyor" diye onuştu

K AŞEDE BEKLEMEK VOK
* KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0,224) 513 96 83 GEMLİK |
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1 ki ılağ le krar beyaza lı iir ii ndü! Yeni bir insan hücresi t

Balkanlardan gelen 
soğuk havayla bir
likte sezon açılışı 
öncesi Uludağ bir 
kez daha beyaz 
gelinliğini giydi. 
Kar yağışıyla bir
likte oteller bölgesi 
hareketlilik 
kazandı. Misafir 
olarak gelen 
vatandaşlar, kar 
yağışının tadını so
nuna kadar yaşadı. 
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
olan Uludağ'da 
kar yağışı hem 
işletmecilerin, 
hem de tatilcilerin 
yüzünü güldürdük 
Aralık ayının ilk 
haftasında sezonu 
açacak olan 
otellerde, erken

rezervasyonlar İle 
ön doluluk oranı 
yüzde 70'e ;.
ulaştı.Uludağ'a 
yağan kar, hem 
işletmecileri, hem 
de tatilcileri 
sevindirdi. K«ır,, 
kalınlığının 5 san
timetreye ulaştığı 
beyaz zirvede, 

işletmelerde son 
hazırlıklarda 
tamamladı. Yaz 
boyunca tadilatta 
olan oteller ve 
otellere ait pistler 
tamamlandı. Yeni 
sezonun Aralık 
ayının ilk haftasın 
da başlayacağı 
bildirildi. 20 kayak

yapısı teşleılilıli

pisti ve 6 bin 500 
yatak kapasiteli 
18 otel bulunan 
Ûîudağ, yerli ve 
yabancı konuk 
larını bekliyor. 
Uludağ'a eğlen 
meye gelen niisa 
firler ise kartopu 
oynayarak karın 
tadını çıkarttı.

isveçli ve İngiliz bilim adamları, bir tür 
protein kompleksi olan yeni bir insan 
hücre yapısı keşfetti. İsveç'te Karolinska 
Enstitüsü'nün İngiliz bilim adamlarıyla iş 
birliği içinde yürüttüğü araştırmada 
keşfedilen yeni hücre yapısının, 
hücrenin çevresindekilere bağlanmak 
için kullandığı bir tür protein kompleksi 
olduğu belirtildi.
Uzmanlar, protein kompleksinin, bugüne 
kadar bilinenlerden farklı, eşsiz bir 
moleküler yapıya sahip olduğunu ve 
hücre bölünmesinde kilit rol oynadığını 
açıkladı.
Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler 
ve Besin Bölümünden Profesör Staffan 
Stromblad, "2018'de keşfedilmeyi 
bekleyen yeni bir hücre yapısı kalması 
akılalmaz derecede şaşırtıcı. Bu yeni 
bağlanma kompleksinin, hücre bölün
mesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve 
hücreye tutunduğunu ortaya koyduk." 
ifadesini kullandı.

CiliasektöniniinlievletiBursalıiinııalarlabnlustu
Gıda şektörünün 
devleri BursalI fir
malarla bir araya 
geldi 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
yürütülen Bursa 
Gıda Sektöründe 
Uluslararası 
Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi (UR- 
GE) projesi 
kapsamında düzen
lenen alım heyeti 
fâaliyeti başladı. 
Merinos AKMM'de 
düzenlenen örgani-’ 
zasyona 33 farklı 
ülkeden 160'â yakın 
yabancı alıcı katıldı. 
Alım heyeti faaliyeti 
öncesinde gerçek 
leştirilen basın 
açıklamasında 
konuşan BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Bursa'nın 
tarım ve gıda 
alanındaki zengin 
(iğini uluslararası 
pazarlarda hak 
ettiği noktaya 
taşımak için önemli 
çalışmalar yürüttük- 

terini; söyledi. BT- 
SO'nunözellikle 
UR-GE projeleri ile 
Türkiye'deki bütün 
oda ve borsalara 
model olan bir 
kurum olduğunu 
kaydeden Başkan 
Burkay, "Ticaret . 
Bakanlığımızın 
destekleriyle gıda 
sektöründe 
yürüttüğümüz UR- 
GE projemiz 
kapsamında bugün 
dördüncü alım 
heyeti faaliyetimize 
imza atıyoruz. Gıda 
sektörü ihracatına 
ivme kazandıracak 
önemli bin adım 
olan bu faaliyeti n 
mizde dünya 
genelinden 160 iş 
insanı firmaları 
mızla bir araya gele
cek. Dubai'nin en 
önemli süpermarket 
zinciri Almaya'dan 
Fas'ın eri büyük 
toptancısı Daman- 
dis'e, Ingiliz Uren- 
food firmasından 
Azerbaycan'ın. 
Neptün firmasına 
kadar dünyanın en

önemli gıda 
oyuncuları 
şirketlerimizle iş 
görüşmeleri 
gerçekleştire 
cek" dedi. 
Konuşmasında 
Türkiye ekonomi 
sinin kalkınma 
sında en önemli itici 
gücün dış ticaret 
ve ihracat oldu 
ğuna vurgu yapan 
Başkan Burkay, 
şunları şöyledi: 
"Bursamız ülke 
mizin ihracatına 
yön veren en . 
önemli kentler 
arasında. Bursa

Büyükşehir 
Belediyemiz ile 
gıda alanında da 
firmalarımızı 
uluslararası oyuncu 
haline getirecek 
çalışmaları 
gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. 
Sektörümüze ve 
ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum," 
Bursa'nın önemli 
bir ticâret kenti 
olduğunu söyleyen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alipur Aktaş, BTSO 
liderliğinde BursalI 
firmaların potan-

siyellerinin dünya 
ile buluştuğunu ’ 
kaydetti. UR-GE 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
alım heyeti 
faaliyetinin dünya 
genelinde yapılan 
çalışmalara kıyasla 
oldukça kaliteli 
olduğunu dile ge
tiren Başkan Aktaş, 

22'BTSO, UR-GE 
projeleri ile çok 
farklı sektörde 
çalışmalar 
yürütüyor. Gıda 
sektörü de gelişime 
açık en önemli^ 
alanlardan biri.

Uluslararası 
firmaların, Bursah 
iş insanlarımızla 
buluşacağı bu 
etkinliğin Merinos * 
AKKM'de düzen 
lenmesinden 
ayrıca memnu 
niyet duyuyorum. 
BTSO'ya teşek 
kür ediyorum. 
İnşallah bu faal 
iyetlerin sayısı 
artacak ve şeh 
rimiz hedeflerine 
koşmaya devam 
edecek" 
diye konuştu. 
Yapılan basın 
açıklamasının 
ardından BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Baş 
kanı Alinur Aktaş, 
BTSO Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
Meclis Başkanlık 
Divanı üyeleri 
alım heyeti 
faaliyetine 
katılan firmaların 
stantlarını 
ziyaret etti.

‘I 
>
1

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans



30 Kasım 2018 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 7

İmzalar atıldı! Artık SMS ile haber uerilecek
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ile 
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) arasında 
imzalanan pro
tokolle, çiftçilerin 
ekili ve dikili 
alanlara zarar vere
bilecek her türlü 
kuvvetli meteorolo
jik hadiseyi SMS ile 
önceden haber 
alması sağlanacak. 
TZOB Genel 
Merkezi'nde 
düzenlenen imza

törenine, Tarım ve 
Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, 
Meteoroloji Genel 
Müdürü Volkan 
Mutlu Coşkun, 
Birlik Başkanı 
Şemsi Bayraktar ve 
ilgililer katıldı. 
Bayraktar, törende 
yaptığı konuşmada, 
bilim insanlarının, 
2030 yılından sonra 
doğal afetlerde 
artış olacağı 
yönünde tespitlerde 
bulunduklarını

söyledi.
Bu artışların

özellikle Doğu Ak 
deniz havzasında

beklendiğini ifade 
eden Bayraktar, 
son yıllarda üretici
lerin her türlü afete 
maruz kaldığını 
hatırlattı. Bayraktar, 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünün 
hava olaylarının 
analizleri ve 
uyarı sistemleri 
konusunda 
önemli çalışmaları 
olduğuna işaret 
ederek, "1940 
ile 2008 yılları 
arasında, yılda

yaklaşık 300 
civarında meteo
rolojik olay mey
dana gelirken, 
2008 yılından 
günümüze kadar 
bu olayların sayısı 
yılda 600-700'ü 
bulmuş görü 
nüyor. Hatta 2015 
yılında 768 me 
teorolojik olayla 
karşılaşmış 
çiftçimiz. Bunun 
tarımı etkileme 
mesi mümkün 
değil." dedi.

"Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
AA Finans Enflas 
yon Beklenti An- 
keti'ne katılan 
ekonomistler, kasım 
ayında Tüketici 
Fiyat Endeksi'nin 
(TÜFE)yüzde 
0,64 azalmasını 
bekliyor.
AA Finans'ın TÜİK 
tarafından 3 Aralık 
Pazartesi günü 
açıklanacak kasım 
ayı enflasyonveri- 
lerine ilişkin bek
lenti anketi,

16 ekonomistin 
katılımıyla 
sonuçlandı. 
Ankete göre, 
ekonomistlerin 
kasım ayı enflas 
yon beklentilerinin 
ortalaması yüzde 
eksi 0,64 oldu. 
Ankete katılan 
ekonomistlerin 
kasım ayı için 
enflasyon 
beklentileri en 
düşük yüzde eksi 
1,10, en

yüksek yüzde 0,25 
aralığında yer aldı. 
Ekonomistlerin

2018 sonu en
flasyon beklen
tisinin ortalaması

ise yüzde 22,57 
olarak belirlendi. 
Ankete katılan 
ekonomistler 
arasında yıl 
sonu enflasyon 
beklentisi en 
düşük yüzde 21,00, 
en yüksek yüzde 
25,40 oldu. Bir 
önceki anket 
döneminde yıl 

sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 
23,52 düzeyinde 
gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin 
kasım ayı enflasyon 
beklentilerinin 
ortalamasına 
(yüzde -0,56) 
göre, bir önceki 
ay yüzde 25,24 olan 
yıllık enflasyonun 
yüzde 22,61'e 
gerileyeceği 
hesaplanıyor. 
Enflasyon, ekimde 
bir önceki aya göre 
yüzde 2,67 artış 
göstermişti.

SCfflB 
ınmraı

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02

■ —Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR

B 
E 
R

RESMİ DRİRELER DENİI OTOBÜsIT
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

ULAŞIM
Pamukkale m OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 0013
Fegesua Akınla Sayahat 814 83 82
METRO 013 12 12
Aydın Turlun 013 20 77
80sar Turizm 112 10 72
KanbaroOlu-Eaada* 814 46 41
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

HASTANELER
Devlet Haatanaal 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Saft.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Dinlenme Tes.

S44 30 OO
(212) 510 12 12
(220) 011 13 23

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS

Yalova (220) 014 10 20
Topçular (220) 303 43 10
Eaklhlaar (202) 055 00 31

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 613 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 
Tuncay Otogaz 
Bavsa Petrol

613 30 33
813 11 48

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6231 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEHlİUİnâlİ
VENÜS SİNEMASI
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30- 
19.00-19.30-21.15 

MÜSLÜK 
14.00-19.00-21.30 
RAFADAN TAYFA 
11.30-12.00-16.30

ÇAKALLARLA 
DANS 5 

13.30-15.30- 
17.30-21.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

SORUNLARI BİLİYOR hep bİrlİktlIİ
ÇÖZÜMLE «ELİYOR... YENİ GEMLİK İÇİN?
GEMLİK’E HİZMET PROJELERİMİZİ
HALKA HİZMET KİTAPÇIK HALİNDE 
HAKKA HİZMET SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİRİSİM
""Tüm aday adaylarına btf şerri I cm JiliqoT>um.

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTANW. AK Parti

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTİ Aday Adayı

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

www.yigitinsaatgemlik.com

1 987

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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