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Gemlik Kadın P latform u’n u n düzenlediği 'Kadın Cinayetleri son bulsun’ yürüyüşünde kadın cinayetleri kınanaı

Gemlik Kadın Platformu tarafından geçtiğimiz günlerde abisi tarafından öldürülen Günay Torun ve diğer 
kadın cinayetlerini kınamak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe ağabeyi tarafından öldürülen Günay 
Torun’un annesi ve kardeşleri ile daha önce öldürülen Tuğçe Uludağ ile diğer öldürülen kadınların an
neleri ve yakınları da katıldı. Sloganlar ile yürüyen kalabalığa yoldan geçenler ve evlerinin balkon ile 
pencerelerine çıkanlar alkışlarla destek vererek, kadın cinayetleri kınandı. Haberi sayfa 2’de

I® Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kadın cinayetleri üzerine

Vatandaş soruyor; “Gemlik’in Küçük Kumla yönünde 
yapılaşmasına açan Kuzey Planları emsal artışları, Bursa 
Büyükşehir Belediyesinde gündemde neden bekletiliyor”.

Biiniikşeiıir de Kine» 
Planlarında frene kim bastı?

Tel: O824 513 5152 GEMLİK

Dün, Gemlikli kadınlar ilçemizde işle 
nen Kadın Cinayetlerini kınayan yürüyüş 
yaparken, değişik kentlerde iki kadın 
cinayeti daha işleniyordu.

Türkiye kadınlara yönelik, şiddet, 
taciz, tecavüz, cinayet, yaralama ve döv 

\ me olaylarında sanırım dünya şam piyon 
1 I uğun a doğru gidiyor. İstatistikler Çin’

den sonra Türkiyenin ikinci sırada 
bulunduğunu belirtiyor. Devamı 4’de

Kuzey planlarında arsası bulunan vatandaşlar, 
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Yaşar 
İslam ve Belediye Meclisi İmar Komisyonu 
Başkanı Gülşen Uslu ile konuyla ilgili biraraya 
geldiler. Arsa sahipleri, Gemlik Belediye 
Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen kuzey 
planları birinci etap emsal kat artışlarının oursa 
Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonun da 
frene basan AKP’li Meclis üyesinin kimliğinin 
açıklanmasını istedi. Haberi sayfa 4’de

GÜLERYÜZLCİ 
BjgfiŞKHNLfi

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

AK PZ

JRHAN SEMİZ
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

-

■writ
YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK300TON _
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ ||

MARMARA BÖLGESİ N İN EN BÜYÜK
KAVLAKDOĞANIN HÂZİNESİ i

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

wî
ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ 514 02 02

http://www.hanvetclinic.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


3 Aralık 2018 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Gemlik Kadın Platformu’nun düzenlediği ‘Kadın Cinayetleri son bulsun' yürüyüşünde kadın cinayetleri kınandı

Malar »aylımı "Kadına uran eller kırılsın"

Geçtiğimiz hafta 
ağabeyi tarafından 
öldürülen Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Yönetim Ku
rulu üyesi Günay 
Torun ve diğer t 
öldürülen kadınlar 
için Gemlik Kadın 
Platformu’nca 
düzenlenen 
yürüyüşte, kadın 
cinayetleri kınandı. 
Yürüyüşe katılma 
yanlar ve destek 
vermeyenlere 
“Susma yoksa sıra 
sana da gelecek” 
diye sloganlar atıldı. 
Dün, Çarşı Deresi 
Taşköprü önünde 
saat 13.oo de topla 
nân bine yakın, 
kalabalık buradan 
polis çemberi altında 
İskele Meydam’na 
kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Gemlik 
Kadın Platformu 
üyeleri, CHP Bursa 
Milletvekili Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu, 
CHP İl Başkanı 
Hüseyin Akkuş, 
il yöneticileri, 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar, Belediye 
Meclis üyeleri ilçe 
yöneticileri, CHP 
Belediye Başkan 
adayı Uğur Sert 
aslan, İyi Parti İl yö
neticileri, iyi Parti 
Belediye Başkan 
aday adayı Adnan 
Bıyıklı, MHP İlçe 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Belediyesi Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanı İsmail Beki 
ile çok sayıda kadın 
ve erkek katıldı.
Yürüyüşe, AKP 
yöneticilerinden 
kimsenin katılma 
ması dikkat çekti.

SLOGANLARLA 
YÜRÜDÜLER

Yürüyüşe ağabeyi 
tarafından öldürülen 
Günay Torun’un an
nesi ve kardeşleri ile 
daha önce öldürülen 
Tuğçe Uludağ ile 
diğer öldürülen 
kadınların anneleri 
ve yakınları da 
katıldı.
“Yasta değil isyan 
dayız”, “İyi halden 

indirim istemiyo 
ruz,”, “Susma hay 
kır, şiddete Hayıf’, 
“Kadına vuran 
eller kırılsın”, 
“Erkek vuruyor, 
Devlet Koruyor,” 
“Kimsenin namusu 
olmak istemiyoruz.”, 
“Susma yoksa sıra 
sana gelecek” slo
gan lan ile yürüyen 
kalabalığa yoldan 
geçenler ve evlerinin 
balkon ile pencere 
lerine çıkanlar alkış 
larla destek verdiler. 
Yürüyüş konvoyu, 
Ahmet Dural 
Meydam’ndan İskele 
deki Festival alanına 
kadar sloğan 
atarak yürüdüler.

Burada Kadın Plat
formu adına yapılan 
konuşmada, 
öldürülen kadınların 
akrabaları, eşleri, 
sevgilileri tarafından 
katledildiği belirti 
lerek; "Bundan 7 ay 
önce mahkeme 
kanarıyla uzaklaş 
tırma kararı olduğu 
halde cezaevinden 
5 günlüğüne izinli 
olarak çıkan kocası 
tarafından Çiğdem 
çocuklarının gözü 
önünde katledildi. 
Tuğçe Uludağ, evlilik 
teklifini kabul 
etmediği şahıs 
tarafından evinin 
önünde pusu kuru
larak kurşunlanarak

öldürüldü.
Yine Gemlikli Di lay 
okuduğu Üniversite 
de arkadaşlık tek
lifini kabul etmediği 
kişi tarafından 19 
yerinden bıçakla 
narak katledildi. 
Çünkü devlet, 
yargısıyla, medya 
sıyla, aile kurumuyla 
ve toplumun bütünü 
ne yayılmış erkeğin 
varlığını tanıyor. 
Kadının fiziksel 
varlığının erkeğin 
egemenliği tanıması 
yanında hiçbir 
önemi kalmıyor. 
Görüyoruz ki yargıya 
taşınan her kadına 
yönelik şiddet, taciz, 
tecavüz ve cinayet 
davaları mahkeme 
salonlarında haksız 
taciz indirimi veya 
iyi hal indirimi ile 
ödüllendiriliyor. 
Kadın cinayetlerinin 
yaşanır olması, cin
siyetler arasındaki 
eşitsizliğin ve 
adaletsizliğin en 
açık göstergesidir. 
Namus kavramının 
yine kadınlar üze 
rinden okunuyor 
olması erkeklerin 
iktidarını arttırıyor ve 
şiddeti meşrulaş 
tırıyor. Eşitsizlik or
tadan kaldırılmadığı 
için erkek şiddeti 
katlanarak devam 
ediyor. Yıllarca 
süren isyanlarımıza, 
taleplerimize rağmen 
önlem almayan, 
adım atmayan yargı 
devlet ve medya 
cinayetlerinin so
rumlusudur. Günay 
Torun’un katilinin de 
ağırlaştırılmış müeb

bet alması için 
takipçisi olacağız” 
denildi.

Daha sonra Gülay 
Torun’un Avukatı 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik’te 250 polisin 
görev yapmasına 
karşın 1000 kadının 
savcılığa başvurarak 
erkek şiddetine 
mahruz kaldığını ve 
koruma kararı aldır 
dığmın bulunduğunu 
söyledi. Polisin 1000 
kadını korumasının 
mevcut kadrosuyla 
mümkün olmadığını 
belirtti.

CHP Bursa Mil
letvekili Nurhayat Al
taca Kayışoğlu da 
konuşmasında, 
hiçbir kadının yolda 
yürüyor diye öldürü 
lemeyeceğini, spor 
yapıyor diye öldürü 
lemeyeceğini söyle 
yerek, annelere 
seslenerek 
çocuklarını bu 
konuda iyi 
eğitmelerini istedi. 
Kayışoğlu, 
TBMM bu konuda 
yeni bir yasa teklifi 
hazırladıklarını 
söyledi.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
de kadına şiddetini 
kabul edileme 
yeceğini, üzüntü
lerinin büyük 
olduğunu belirterek, 
yürüyüşe katılanlara 
teşekkür etti.
Kadına şiddet 
yürüyüşü olaysız 
sona erdi.

Façebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Bursa'da polis ekip
lerinin düzenlediği 
operasyonda, 
yaklaşık 750 bin lira 
değerinde cinsel 
güç artırıcı bitkisel 
gıda takviyelerine 
el konuldu, 1 kişi 
gözaltına alındı. 
Gıda takviyelerinin 
karışımında 
yasaklı maddeler 
bulunduğu belirtildi. 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü ile 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip 
leri, merkez Os- 
mangazi ilçesinde, 
cinsel gücü artırıcı 
etkiye sahip gıda 
takviyesi ürünlerin 
satışının yapıldığı

Silah pazarlını faciayla bitti!
Bursa'da dolaşmaya 
çıktıkları otomobilde 
silah pazarlığı ya
parken tabancanın 
ateş alması sonucu 
Dilek Bozal'ın (26) 
ölümüne neden 
oldukları iddiasıyla 
yargılanan 4 sanığın 
davası, karara kaldı. 
Savcı, ölen kadının 
sevgilisi olduğu be
lirtilen ve olayın 
ardından tutuklanıp 
9 ay sonra tutuksuz 
yargılanmak üzere 
tahliye edilen 
Muhammet E. (29) 
hakkında müebbet 
hapis talep etti. 
Muhammet E., "Olay 
sırasında silaha 
dokunmuş değilim. 
Suçsuzum, beraa- 
timi istiyorum" dedi. 
Olay, geçen yıl 13 
Haziran gecesi 
merkez Yıldırım 
ilçesinde meydana 
geldi. Dilek Bozal, 
Muhammet E., Yasin 
K. ve Resul E., 
kiraladıkları otomo
bille gece dolaşma 
ya çıktı. Yüksek İhti
sas Hastanesi'nin 
bahçesine gelen 

rgrubun yanına
Oğuz T. de geldi. 4 
erkek, iddiaya göre, 
bir ara tabanca 
satışı için pazarlık

bir iş yeriyle bu iş 
yerine ait depoya 
baskın yaptı. Polis 
ekipleri, iş yeri ve 
depoda, karışımında 
sağlığa zararlı 
maddeler bulunan 
bitkisel gıda 
takviyeleri ele 

Feci ölüm!
yapmaya başladı. 
Resul E., tabancayı 
çıkarıp Muhammet 
E.'ye verdi. Bu 
sırada tabanca ateş 
aldı ve Muhammet 
E.'nin yanında otu
ran Dilek Bozal 
bacağından yara 
lanarak bayıldı. 
Genç kadının 
yaralandığını fark et
meyip, silah sesin
den korkup bayıldı 
ğım düşündüklerini 
öne süren Muham
met E., Yasin K. ve 
Resul E., Dilek 
Bozal'ı otomobille 1 
saat dolaştırıp 
ayılmasını bekledi. 
Bir kokoreççiden 
soğan alan 3 kişi, 
Dilek Bozal'a koklat 
tı. Ancak Bozal 
ayılmadı. Bunun 
üzerine paniğe

geçirdi. Yaklaşık 
750 bin lira 
değerindeki 35 bin 
498 cinsel gücü 
artırıcı gıda 
takviyesi, 37 bin 532 
cinsel gücü artıcı 
ilaç, 80 bin etiket, 
12 kapalı enjektör, 

kapılan Muhammet 
E. ile Yasin K., yaralı 
kadını bir özel has
tanenin acil servi
sine götürdü.

AŞIRI KAN 
KAYBINDAN ÖLDÜ

Acil serviste yapılan 
muayenede Dilek 
Bozal'ın aşırı kan 
kaybından yaşamını 
yitirdiği belirlendi. 
Bozal'ın öldüğünü 
öğrenen Muhammet 
E., Yasin K., aynı 
otomobille kaçtı. 
Muhammet E. ve 
Yasin K.'nin genç 
kadını hastaneye 
getirdiği anlar, 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. Kuru
lan özel ekip, 
Mobese ve güvenlik 
kamerası kayıtlarını

1 dakikada 
50 bin liralık 

soygun yaptılar

9 açık enjektör, 1 
hassas terazi, 34 bin 
10 gram içeriği belli 
olmayan beyaz toz 
olmak üzere toplam 
153 bin 51 ürüne el 
konuldu. Olayla ilgili 
1 kişi gözaltına 
alındı.

Bursa'da bir GSM mağazasının camlarını 
taşla kırıp içeriye giren 3 hırsız, 1 dakika 
içerisinde 50 bin liralık telefon çaldı.
Olay, Yıldırım ilçesinde bir GSM 
mağazasında meydana geldi. Edinilen bil
giye göre, önceki gece Hayrullah Varh'ya 
(32) ait iş yerine gelen yüzleri kapalı ve el
lerinde eldiven olan 3 kişi, iş yerinin 
camlarını taş ve tekmelerle kırıp içeriye 
girdi. 1 dakika içerisinde 50 bin lira 
değerindeki 15 adet cep telefonunu çalan 
hırsızlar ortadan kayboldu. Variı'nin ihbarı 
üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş 
yerinde incelemelerde bulundu.
İş yeri sahibi Hayrullah Varlı, "Gece 03.30 
sıralarında evde yatıyordum, içeriye 
taşlarla vurup girmişler. Daha sonra içeride 
masanın üzerinde bulunan bütün teşhir 
ci'hazlarını almışlar. Bir dakika İçerisinde 
her şey bitmiş. 50 bin lira zararım var. 
Masada 15 tane cihaz vardı. Onları 
çalmışlar. Masadaki cihazların hepsi 
pahalıydı. Onlardan şikayetçiyim. 3 kişi 
girmiş içeriye. Camları mecburen 
değiştirdim. İş yerinin çalışması lazım. 
Benim gece haberim oldu" dedi.

inceleyerek, otomo
bili ve şüphelileri 
tespit etti. Dilek 
Bozal'ı öldürdüğü 
öne sürülen sevgi 
lisi Muhammet E. ile 
diğer 3 kişi gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden 
Muhammet E. ve 
Yasin K. tutuklandı, 
Resul E. ise tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Bursa 
5'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'adam öldürmek' 
suçlama sıyla 
yargılanan sanıklar, 
üzerlerine atılı 
suçlamaları kabul 
etmedi. Dava 
sürecinde 2 tutuklu 
sanık da tutuksuz 
yargılanmak üzere 
tahliye edildi.

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü 
hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk caddesinde 
gece saat 00.23'te meydana geldi. 16 MEA 
62 plakalı ticari aracın sürücüsü S.B, 
önünde seyreden elektrikli motosiklete 
arkadan çarptı. Kaza da motosiklet 
sürücüsü Musa Koca (62) ağır yaralanırken, 
B. aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. 112 
ekiplerince İznik Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralı vatandaş, doktorların tüm 
müdahalesine rağmen kurtarılamayıp 
hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile fert
leri hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. 
Polis, olay yerinden kaçan ticari araç 
sürücüsünü kısa süre de yakalayarak em
niyete götürdü. B'nin aracının içinden çıkan 
alkol şişeleri ise herkesi dehşete düşürdü.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez- Güler Ajans
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Güne Bakış
Vatandaş soruyor; “Gemlik’in Küçük Kumla yönünde yapılaşmasına açan Kuzey Planlan 

emsal artışları, Bursa Büyükşehir Belediyesinde gündemde neden bekletiliyor”.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kadın cinayetleri üzerine...
Dün, geçtiğimiz günlerde aracının için 

de ağabeyi tarafından öldürülen Günay 
Torun ve daha önce öldürülen Gemlikli 
kadınlar için Gemlik Kadın Platformu’- 
nun düzenlediği yürüyüş vardı.

Bu yürüyüşe, siyasi partiler, (AKP ve 
Saadet Partisi yöneticilerini görmedim) 
bazı sivil toplum kuruluşları katıldı.

Günay Torun, Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası yöneticisiydi.

Ne yazık ki yürüyüşte esnaf ve sanatkar 
kardeşlerimizi göremedik.

Var olanların sayısı ise çok azdı.
Yürüyüşe katılan kadınların da sayısı 

azdı.
Katılanlar ise her zaman gördüğümüz 

isimlerdi.
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca 

Kayışoğlu, her olayda olduğu gibi yine 
Gemlik’teydi.'

Öldürülen kadınların aileleri kortejin 
önündeydiler.

Gemlik gibi nüfusu 110 bini aşmış bir 
kentte, o kentin Belediye Başkanı veya 
yardımcıları da yoktu yürüyüşte.

Oysa yürüşün amacı kadın cinayetleri 
ne dikkat çekmekti.

Yargıyı ve hükümetleri uyarmaktı.
Emniyet, çok sayıda polis ile yürüyü 

şün güvenliğini sağladı!
Taşköprü’den İskele Meydanına ksoar 

yürüdü katılımcılar.
Kadınlar çeşitli sloğanlar ile cinayeti 

lanetlediler, kınadılar. ;
Günay Torun’un ailesinin avukatı yaptı 

ğı konuşma ilgi çekiciydi.
Gemlik’te bundan önce de birçok kadın 

erkekler tarafından katledildi.
1000 kadının savcılığa başvurarak ko

ruma istediğini söyledi.
Açıklamasında, Gemlik’teki 250 polisin 

buna cevap vermesinin mümkünsüz 
olduğuydu.

Görüldüğü gibi Gemlik’te bile 1000 kişi 
erkek şiddetinden korunmak için devlet
ten yardım istiyor.

Ancak, devletin buna yetmediği ortada.
Bu toplumun çürümüşlüğünün göster

gesidir.
Gemlik’te kadına yönelik cinayet yok 

yalnız.
Daha 4 gün önce gazeteci arkadaşımız 

Caner Karcı’nın babası menfur bir cina 
yetin kurbanı oldu.

Geçtiğimiz boşandığı yıl karısını öldür 
meye giden kızgın koca, oradan boşan 
ma davasına bakan Avukatı öldürmeye 
gitti. Ama O’nun yerine işyeri ortağı sev, 
gili Özgür Aksoy’u ardından da icracıyı 
vurmaya gittiği Adliye binası önündeki 
polisi öldürdü.

Evet, Türkiye’nin ayıbı kadın cinayetleri 
konusunda devletin ciddi önlemler 
almaları gerekir, yoksa bu cinayetler ar
tarak gidecek. Çin’i geçip şampiyonluğu 
elde edeceğiz.

neden oluyor.Gemlik’i Küçük 
Kumla yönüne 
doğru sağlam 
zeminli arazilerde 
yapılaşmaya açan 
Kuzey Planlarının 
emsal kat artış 
değişikliğinin 
Bursa Büyükşehir 
Meclisi İmar Komis 
yomunda bekletil 
mesi' Gemlik’te tep
kileri neden oluyor. 
Kuzey Planları 
birinci etap 
bölümünde 
tapularını alan 
vatandaşlar, 
emsal artışları için 
Gemlik Belediye 
Meclisinde kabul 
edilen kat 
artışlarının Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nde aylardır 
gündeme alınma 
ması ve İmar 
Komisyonu’nda 
bir AKP’li Gemlik 
Belediye Meclisi 
üyesinin engel 
olduğunun 
öğrenilmesi 
tepkilerin 
büyümesine 

Güvenres Enerji Elektrik Üretim A.Ş. olarak Gemlik ilçesi ve Armutlu sınırları dahilinde, 
temiz, yerli ve yenilenebilir rüzgar enerjisi kaynağından elektrik üretimi yaparak ülke 
ekonomisine katkıda bulunacak toplam 42.1 MW gücündeki 14 adet rüzgar türbini ve şalt 
merkezinden (haydariye) oluşacak Çakıl RES rüzgar enerji santralimizde yatırım-inşaat 
çalışmalarına 2019 yılı başında başlanması planlanmaktadır 
Çakıl RES yatırımımıza, proje sürecinde yapılacak çalışmalara, projenin sürdürülebilir 
kalkınma konularındaki gelişmelerine ve etkilerine ilişkin bilgi almak ve görüşlerini iletmek 
isteyen halkımızı ve tüm paydaşlarımızı düzenleyeceğimiz Paydaş Katılım Toplantımıza
davet edefİz<
Toplantı yeri

Toplatı Tarihi

AKP İLÇE 
BAŞKANI İLE 
GÖRÜŞTÜLER

Bu bölgede 
arsaları olan 
yüzlerce vatandaş 
geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü 
Adalet ye Kalkınma 
Partisi. İlçe Başkanı 
Yaşar İslam ve 
Belediye Meclisi 
İmar Komisyonu 
Başkanı Gülşen 
Uslu ile konuyla 
ilgili biraraya 
geldiler. 7
Toplantıda konuşan 
arsa sahipleri, 7 yıl 
dır Kuzey Planları 
nın tamamlanarak 
bölgenin imara 
açılmadığını, bu 
nedenle büyük 
kayıplar yaşadık 
larını söylediler. 
Vatandaşlar, Gemlik 
Belediye Meclisin
den oybirliği ile 
geçen emsal 
artışları konusunda 
gereken yapılma 

ÇAKIL RES Projesi 
Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Davet Duyurusu

: Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
t, Kat: 2 - Toplantı Odası 

Irmak Sokak No: 136 Gemllk/Bursa
: 11 Aralık 2018 Şah Toplantı Saati: 14.00

sına karşın, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Meclisi İmar 
Komisyonun da 
ele alınan 
planların Gemlikli 
bir AKP’li Meclis 
üyesi tarafın dan 
engellendiği 
yönünde bilgiler al 
dıklarını, bunun ka 
bul edilemez oldu 
ğunu söylediler. 
Arsa sahipleri 
sağlam zemini olan 
bu arazilerin bir an 
önce emsal artışları 
yapılarak Büyükşe 
hir Belediye 
Meclisi’nden geç 
meşini istediler. 
Vatandaşlar, AKP 
lilerin meclisteki 
çoğunluğunun bu 
nu yapmaya yeterli 
olduğunu belirttiler. 
İlçe Başkanı Yaşar 
İslam dan Gemlik 
Belediye 
Meclisinde kabul 
edilen emsal 
artışlarının neden 
ve kimlerce engel 
lendiğini sordular. 
AKP İlçe Başkanı

Yaşar İslam 
konuyla 
ilgileneceğini ye 
sorunların gideril 
mesi için girişim 
lerde bulunacağını 
söyledi.
Arsa sahiplerin 
den bir grup Cuma 
günü ise Bursa 
Milletvekili 
Zafer İşık ile 
biraraya gelerek 
konuyu görüştüler. 
Işık’ın da 
konuyu takip 
ettiğini, sorunların 
giderilmesine 
çalışacağı sözü 
verdiği bildirildi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
görüşülerek 
kabul edilen 
kuzey planları 
birinci etap emsal 
kat artışlarının 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
İmar Komisyonun 
da frene basan 
AKP’li Meclis 
üyesinin kimli 
ginin açıklanması 
isteniyor.
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Oepreni olacai ızmaniaı temlik itin fcwtuian uwrı!
Jeofizik Mühendis
leri Odası Yalova 
Temsilcisi Osman 
Kendilin "Mar
mara'da gerilim 
arttı, her an deprem 
olabilir" 
açıklamasından 16 
saat sonra merkez 
üssü Yalova'nın 
Çınarcık ilçesi olan 
4,1 büyüklüğünde 
bir sarsıntı mey
dana geldi. Bu de
premin ardından 
Ihlas Haber 
Ajansı'na konuşan 
Kendir, "Beklenen 
deprem İstanbul'u 
değil Yalovayı vura
cak. Gemlik hala 
hazırlanmadı" dedi. 
Jeofizik Mühendis
leri Odası Yalova 
Temsilcisi Osman 
Kendir’in"Mar- 
mara'da gerilim 
arttı, her an deprem 
olabilir" 
açıklamasından 16 
saat sonra merkez 
üssü Yalova'nın 
Çınarcık ilçesi olan 
4,1 büyüklüğünde 
bir sarsıntı mey
dana geldi. De

premle ilgili 
konuşan Kendir, 
"Marmara böl
gesinde yaşıyoruz, 
Yalova'da 
yaşıyoruz. İstanbul, 
Bursa ve Yalova 
gibi üç büyük bir 
şehirde yaşıyoruz. 
Aslında Türkiye 
demek Marmara. 
Buradan bir fay 
hattı geçiyor ve bu 
fay hattı yükleniyor 
stresli. Bu stres bu 
gerilim zaman 
zaman depremlerle 
kendini hisset
tiriyor. Ben atin 
Metehanların yer 
bilimleri sitesine 
girdiğimde ve gün

cel depremlere 
baktığımda, 
Çınarcık ve Saroz 
Körfezlerinin 
açıklarında, 
hareketliliğin 
aslında yeni bir de
premin stresinin 
daha arttırdığını 
hissettim. Bu 
açıklamayı yapma 
gereğini duydum. 
Bir şeyleri söyle
mek, korkutmak 
değil de önlem 
almak bizim bakış 
açımız. Yalova 
kentsel dönüşüme 
kenaî'sını' nazırlasın. 
Kentsel dönüşüm 
master planı 
yapılsın. Net

icesinde bu sabah 
deprem oldu. Tabı 
kahin değiliz ama 
anlattığım gibi bir 
takım olayların da 
geldiğini de görüy
oruz. Halkın sade 
olarak bilmesi 
gereken, biz Kuzey 
Doğu Anadolu fay 
hattı üzerindeyiz ve 
bu depremde özel
likle söylüyorum 
büyük ve yıkıcı de
premler 7 ve üzeri 
depremleri 10 ile 30 
yıl arasında 
bekleyebiliriz. Ama 
taöı* net öı’r şey 
diyemeyiz, bugün 
de, yarın da deprem 
olabilir. Bu stres 

her geçen gün yük
leniyor ve bu yüz
den büyük bir 
tehlike altındayız" 
diye konuştu.

"Beklenen deprem 
İstanbul değil, 
Yalova depremi"

Beklenen depremin 
İstanbul değil, ’ 
Yalova’yı yıkacağını 
belirten Kendir, 
"Deprem anlamında 
bir dönüşüm 
olmadı. İstanbul'da 
çok yapı stoku var. 
Örnek veriyorum, 
20 milyon nüfus 
olduğu için pekte 
bizi önemsemiyor
lar ama fay hattı 
Yalova'dan geçiyor. 
"İstanbul depremi" 
dedikleri aslında 
Yalova depremi. 
Nüfus yoğunluğu 
dolayından İstanbul 
etkilenecek" dedi.

GEMLİK BÜYÜK 
ZARAR GÖRECEK

Gemlik'teki kentsel 
dönüşümün yanlış 

ilerlediğini öne 
süren Kendir, 
"Gemlik'le alakalı, 
maalesef orada 
çalışan 
arkadaşlarımız bu 
KYK'nm sonrasında 
kat artışına 
dönüştüğü bir 
taşınmanın söz 
konusu olmadığı 
gibi haberler geliyor 
kulağımıza. Bunları 
bu kati- büyük 
Ölçekte ^pâföâlar 
imkahst> hale ge
tiriyorlar’Olabilir 
fakat mümkün olan 
ölçüde bu işleri 
gerçekleştirmek 
gerekiyor. Bir tane 
bina değilde, on 
tane halinde ve 
paket paket çöz- 
ersek ilerleyen 
zamanda; hiçbir 
riskimiz olmayacak. 
Aynı bu sabahki 
kalktığınızda 
diyeceğiz ki çok 
sallandıkrçok 
korktuk ve Osman 
Kendir de bizi kor 
kuttu diyecekler 
keşke öyle olsa'' 
dedi.

Ispanya’nın Valen- 
siya kentinde 
düzenlenen Uluslar 
arası İpek Konferan 
sına Bursa damga 
sini vurdu. Dünya’- 
daki İpek Müzeleri 
nin yönetici ve tem
silcilerinin katıldığı 
konferansta 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa İpeğine yöne
lik çalışmaları ilgi 
uyandırdı.
Uluslararası İpek 
Konferansı ilk kez 
Ispanya’nın Valen- 
siya kentinde 
düzenlendi.
UNESCO ipek Yolu 

, Online Platformu, 
Uluslararası 
Müzeler Konseyi 
(ICOM), Uluslararası 
Sanatla Eğitim 
Topluluğu (INSEA), 
Valensiya Modern 
Sanat Müzesi, 
Valensiya Üniver

sitesi ile Valensiya 
Turizm Ajansı ve 
Türk Hava Yolla 
rı’nın desteği ile 
gerçekleşen konfe 
ransta Türkiye’yi 
Bursa Tekstil < 
Sanayi ve İpek 
Müzesi yetkilileri 
temsil etti. UNESCO 
tarafından Avrupa 
ipek şehri seçilen 
Valensiya’daki kon
feransa İspanya, 
İtalya, Fransa, 
Gürcistan, Kazak
istan ve İsveç’ten 
ipek müzelerinin 
yetkilileri ve temsil
cileri katıldı. 
Konferansta 
Bursa’nın genel 
tanıtımının yanı sıra 
Bursa İpeği de 
görücüye çıktı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlü 
ğü’nden Nazım 
Enes Altan

konferansın ikinci 
gününde tarihi 
Bursa ipeğinin 
dünden bugüne 
serüvenini anlattı. 
Bursa Tekstil 
Sanayi ve İpek 
Müzesi’ndeki 
çalışmaları da 
katılımcılarla 
paylaşan Altan, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa İpeğinin 
yaşatılması ve gele

cek nesillere 
aktarılması adına 
yürüttüğü projelere 
değindi. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin Mu- 
radiyelpek Fabrika 
sı, Umurbey İpek 
Tasarım Merkezi ile 
Bursa’nın dağ köy
lerindeki ipek 
faaliyetlerine ilişkin 
bilgi de veren Altan, 
Bursa ipeğinin 
ticari merkezi

Kozahan’ın ipek 
yolu güzergâ 
hındaki önemini 
ifade etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin özel
likle köylerde 
ipekçiliği 
geliştirmek adına 
gerçekleştirdiği 
teşvikler ilgi görür 
ken, konferans 
sonrası projeye ilgi 
gösteren katılım 
cılar Büyükşehir 

Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürü 
Muhterem Çevik’ten 
bilgi aldı. Bursa 
genel tanıtımının 
video gösterisi ile 
desteklendiği kon
ferans böyünca 
Umurbey İpek Üre
tim ve Tasarım 
Merkezinde üretilen 
ipek haltlar ve ipek 
eşyalar da katılım 
alarm beğenisine 
sunulchj. ( 
Konferansın sonun 
da Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Müzelcı Şube 
Müdürü Muhterem 
Çevik, konferansın 
ev sahibi ve Valen
siya İpek Müzesi 
Yöneticilerinden 
German'Navarro 
Espinacha ... 
Karagöz- Hacivat 
figürünün 
bulunduğu ipek 
tablo takdim etti.
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Burea UltKlag llnhıersitesTntleı ileri teknoloji hamlesi
Bursa Uludağ 
Üniversitesi tarafın 
dan oluşturulan ve 
TÜBİTAK tarafından 
ilk aşaması kabul 
gören 1004 Yüksek 
Teknoloji Platformu 
Programı'nın ikinci 
faz oturumları 
başladı.
BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay 
önderliğinde 
toplanan platform 
temsilcileri 
arasında Eskişehir 
Teknik Üniversitesi 
ve Bursa Teknik 
Üniversitesi gibi 
kuramların yanı sıra 
Durmazlar, Farba,

Emko, Emre Makine 
ve Durfoam gibi 
sektör temsilcileri 
de bulunuyor. Yusuf 
Ulcay, yüksek 
teknoloji projelerin 
hayata geçirile 
bilmesi maksadıyla 
oluşturulan platfor
mda yer alan bütün 
kurum ve firma tem
silcilerine teşekkür 
etti. Rektör Ulcay, 
"Bilimden üretime, 
üretimden 
ekonomiye sloganı 
ile yaklaşık 4 yıldır 
tüm çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. 
Katma değeri olan 
projeler üretmek is

tiyoruz. Bu kap
samda da kentimi 
zin önde gelen 
kurum ve 
kuruluşları ile ortak

akıl anlayışı ile fikir 
alışverişi gerçekleş 
tiriyoruz. 
TÜBİTAK'ın açtığı 
programlardan

birisi olan 1004 İleri 
teknoloji programı 
na dahil olduk. 
Kurduğumuz plat
form ile

hazırladığımız pro
jeler TÜBİTAK 
tarafından kabul 
gördü ve proje 
üretilmesi için onay 
verildi. Şimdi ikinci 
ve en önemli 
aşamaya geçtik. 
İnşallah diğer 
üniversitelerimizle 
ve sanayicilerimizle 
birlikte katma değer 
oluşturacak, ileri 
teknoloji ürünleri 
konusunda ciddi 
çalışmalar ortaya 
koyacağız ve ülke 
ekonomisine ve 
bilime katkıda 
bulunmuş olacağız” 
diye konuştu.

İhracat rakamiarı açıklandı!
TÜİK'e göre 
ihracat, ekimde 
yıllık yüzde 13 
artarak 15 milyar 
719 milyon dolar, 
ithalat yüzde 23,8 
azalışla 16 milyar 
176 milyon dolar 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine 
göre; ihracat 2018 
yılı Ekim ayında, 
2017 yılının aynı 
ayına göre yüzde 13 
artarak 15 milyar 
719 milyon dolar, 
ithalat yüzde 23,8 
azalarak 16 milyar 
176 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET 
AÇIĞI YÜZDE 92,8 
AZALDI

Ekim ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
93,8 azalarak 456 
milyon dolara 
geriledi, ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranı 2017 Ekim 
ayında yüzde 65,6 
iken, 2018 Ekim 
ayında yüzde 
97,2'ye yükseldi. 
Mevsim ve takvim

etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ihracat 
yüzde 1,5 azaldı 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2018 Ekim 
ayında bir önceki 
aya göre ihracat 
yüzde 1,5, ithalat 
yüzde 6,9 azaldı. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise; 2018 yılı 
Ekim ayında önceki 
yılın aynı ayına göre 
ihracat yüzde 9,7 
arttı, ithalat yüzde 
24,2 azaldı.

AVRUPA 
BİRLİĞI'NE 
İHRACAT YÜZDE 
13,8 ARTTI

Avrupa Birliği'ne 
(AB-28) yapılan 
ihracat, 2017 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 13,8 artarak 
7 milyar 825 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
AB’nin ihracattaki 
payı 2017 Ekim 
ayında yüzde 49,4 
iken, 2018 Ekim 
ayında yüzde 49,8 
oldu.

EN FAZLA 
İHRACAT YAPILAN 
ÜLKE ALMANYA 
OLDU

Almanya'ya yapılan 
ihracat 2018 Ekim 
ayında 1 milyar 457 
milyon dolar

Deveci armudu 
dünya masasında

Olurken, oû Üı'keyT 
sırasıyla 1 milyar 
68 milyon dolar ile 

Birleşik Krallık, 
877 milyon dolar ile 
İtalya ve 852 milyon 
dolar ile Irak takip 
etti.

İTHALATTA 
İLK SIRAYI RUSYA 
ALDI

Rusya'dan yapılan 
ithalat, 2018 yılı 
Ekim ayında 1 
milyar 865 milyon 
dolar oldu. Bu 
ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 559 milyon 
dolar ile Almanya, 1 
milyar 366 milyon 
dolar ile Çin ve 883 
milyon dolar ile 
ABD izledi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde "5. Deveci Ar
mudu Şenliği" çerçevesinde düzenlenen 
"Uluslararası Tarım Paneli"nde uzmanlar 
ve üreticiler bir araya geldi.
Gürsu Kaymakamlığı, Belediye 
Başkanlığı, Gürsu Odası, Uludağ Üniver
sitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniver
sitesi, Southern University iş birliğiyle 
düzenlenen panelde, üretimden tüketime 
bütün safhalarıyla deveci armudu 
masaya yatırıldı. "ABD'de Tarım", "Koo 
peratif ve Çiftçi Birliklerinin Kurulması", 
"Hasat Depolama ve Coğrafi İşâretleme" 
konularında uzmanlar tarafından bil
gilendirmeler yapıldı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 
"İlçemizin adıyla bütünleşen ve bir 
dünya markası olan deveci armudumuzu 
tanıtmak, üreticilerimizin meselelerine 
çare bulmak için her konuda destek ol
maya çalışıyoruz. Panelin faydalı 
olmasını diliyorum. Emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum" dedi.
"5. Deveci Armudu Şenliği" kapsamında 
1 Aralık Cumartesi günü Gürsu Kapalı 
Pazarı'nda kurulacak stantlarda deveci 
armudunun tanıtımı ve satışı yapılacak.

Facebppk şaytömız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Turist sanısı 10 ayda 41 milyonu aştı
Türkiye 10 ayda 41 
milyondan fazla 
ziyaretçi ağırlayarak 
bu yılkı 40 milyon 
ziyaretçi hedefini bu 
dönemde aştı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
bu yılın 10 ayına 
ilişkin turizm veri
leri paylaşıldı. 
Bakanlığın sınır 
giriş çıkış istatistik
lerine göre Türkiye, 
10 ayda, geçen yılın 
aynı dönemine göre

yüzde 22,43'lük 
artışla 35 milyon 
571 bin 419 yabancı 
ziyaretçiyi konuk 
etti. Türkiye İstatis
tik Kurumunun 
(TÜİK) 9 aylık veri
lerine göre ise yurt 
dışında ikamet eden 
5 milyon 217 bin 
193 vatandaş ile 
toplam ziyaretçi 
sayısı geçen ay 
itibarıyla 41 
milyonu aştı. 
En çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler

sıralamasında, 
yüzde 16,09 artışla 
Rusya ilk, yüzde 
11,68 artışla Al

manya ikinci, yüzde 
6,07 artışla İngiltere 
üçüncü sırada yer 
aldı. İngiltere'yi

Bulgaristan ve 
Gürcistan izledi. 
Rusya'dan 5 milyon 
724 bin 672, Al
manya'dan 4 milyon 
155 bin 646, İn
giltere'den ise 2 
milyon 158 bin 304 
ziyaretçi Türkiye'ye 
geldi. Türkiye'ye 
Ekim 2018 döne
minde gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı, yüzde 25,48 
artışla 3 milyon 
755 bin 467 oldu. 
Rusya, Ekim 2018

döneminde de 
yüzde 16,09 artış ve 
604 bin 73 yabancı 
ziyaretçi rakamıyla 
birinci olurken, 
yüzde 15,70 artış 
ve 589 bin 626 
yabancı ziyaretçi 
rakamıyla Almanya 
ikinci, yüzde 7,04 
artış ve 264 bin 217 
yabancı ziyaretçi ile 
Ingiltere üçüncü 
şırada yer aldı. 
İngiltere'yi yine 
Bulgaristan ve 
Gürcistan izledi.

Vatandaşın cebini yakacak düzenleme!
Bazı vergi, harç ve 
cezaların artırılma 
sında kullanılacak 
olan yeniden değer 
leme oranı 2018 için 
yüzde 23,73 olarak 
belirlendi. Buna 
göre önümüzdeki 
yıl pasaport, ehliyet 
harçları, trafik 
cezaları ve motorı'u 
taşıt vergisi yüzde 
23,73 artacak. 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığının (Gelir 
İdaresi Başkanlığı), 
Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Bu yıl 
için yeniden 
değerleme oranı, 
yüzde 23,73 olarak 
belirlendi. Bu kap
samda gelecek yıl 
pasaport, ehliyet 
harçları, trafik 
cezaları ve motorı'u 
taşıt vergisi yüzde 
23,73 artacak.
2018 YILINA AİT 
SON GEÇİCİ VERGİ 
DÖNEMİ İÇİN DE 
UYGULANACAK

Tebliğde, Vergi Usul 
Kanunu'nun ilgili 
maddesinde, 
yeniden değerleme 
oranının, yeniden 
değerleme 
yapılacak yılın Ekim 

ayında (Ekim ayı 
dahil) bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre Türkiye İstatis
tik Kurumunun Yurt 
İçi Üretici Fiyat En- 
deksi'nde meydana 

gelen ortalama fiyat 
artış oranı olduğu 
belirtilen tebliğde, 
bu oranın Bakan 
lıkça Resmi Gazete 
ile ilan edileceği 
hükmünün yer 
aldığı ifade edildi. 
Bu kapsamda, 
yeniden değerleme 
oranının 2018 için 
yüzde 23,73 olarak 
tespit edildiği 
aktarılan tebliğde, 
söz konusu oranın 
2018 yılına ait son 
geçici vergi dönemi 

için de uygula 
nacağı kaydedildi. 
GELECEK YIL 
VERGİLER YÜZDE 
23,73 ARTACAK 
Öte yandan, bu 
konuda daha önce 
yayımlanan 
tebliğlerin yürür
lükte kalacağı da 
aktarıldı.Buna göre, 
gelecek yıl pas
aport, ehliyet 
harçları, trafik 
cezaları ve motorlu 
taşıt vergisi yüzde 
23,73 artırılacak.

ııQ AEÜD KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
QUrUn ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM
Pamukksls 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turlun 613 20 77
SOzar Turlun 612 1O 72
Kanbarofilu-Eaadaş n -1 AO AO
Anıtur k 1 A Ar r 1
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim 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. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza' Yalnız 185

RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

VAPÜR- FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTODÜS

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

DAĞITICILAR

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

513 1O 70
613 30 33

513 O1 03

Gemlik Krfez
GEMLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ 08MTE8İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 6232 
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
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
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SORUNLARI SİLİYOR
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HEP BİRLİKTE 
YENİ GEMLİK İÇİN

lay

AK Parti

İNŞAATYİĞİT

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

\av Jiliqarum

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

YAPI MALZeM€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTİ Aday Adayı

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM

■

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

www.yigitinsaatgemlik.com

ıdaylarına başorıj*-

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN M JU

“I 987

http://www.yigitinsaatgemlik.com


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

_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Sosyal Medyada dolaşan Genel Merkezin karamın açıklandığı belirtilen ışıklı panonun sonuçlan netlik kazanmadııvaıaıııdnıMiNntf
açıklandığında belli olur. Bundan öncelikle

Algı operasyonu mu, gerçek mi?
Yerel seçimlere doğru süre azalırken, 

Belediye Başkan adaylannın belli olma 
dığı partilerde meraklı beklentiler 
sürüyor.

Bunların başında iktidar partisinin 
aday lan geliyor.

AKP Gemlik Belediye Başkanlığı için 
mevcut başkan Refik Yılmaz’ın dışında! 
aday adayı, aday olmak için partilerinin 
yetkili kurumlanna başvurdular. 4’de

aılaüaılawsawsi3'ecı^ı
31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler 
yaklaştıkça Belediye Başkan aday adayları 
başvuru süresi bitmeyen partilerde aday adaylık 

arlit/nt' I a/o Kılın İ\Jİ Parti İl

3 2’de

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetdinic.com

81 hanvetclinicgemlik hanvetveterinerclinic
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYÜZLÜ 
BRŞKRNLR 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

AK PX>

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

GÜNLÜK 300 TON 
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE
. —^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

II DOĞANIN HÂZİNESİ ** fJ www.kavlak.com.tr
■ vımııvımın MVLUk>/ı ıvııv kiı ı^wı vı> ----------— „ —--------

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA O 224 jg" ÂB
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I "T"
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Sosyal Medyada dolaşan Genel Merkezin kararının açıklandığı belirtilen ışıklı panonun sonuçları netlik kazanmadı

flKP'nin Baskan adayı Refik Yılmaz’mı?
Gemliklilerin merak 
la beklediği Adalet 
ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığına kimin 
getirileceği 
konusunda sosyal 
medyada paylaşılan 
bir ışıklı panoda 
Refik Yılmaz’ın aday 
gösterilmesini 
doğrulayan çıkmadı. 
Dün, yaptığımız 
araştırmada Bele 
diye Başkanlığına 
aday adaylığını 
koyan bazı 
AKP’lilerin de bu 
konuda Genel 
Merkezden hiçbir 
açıklama yapılma 
dan, bu tür haber
lerin çıkarılmasının 
kasıtlı olarak 
yapıldığına dikkat 
çekildi.
Gemlik’te aday 
adayı olan parti 
(erin değer 
lendirilmesinin 
Ankara’da titizlikle 
yapılmakta 
olduğu, bu konuda 
bir açıklamanın 
yapılma dığına

dikkat çekilerek, 
Cumhurbaşkanı 
ve AKP Genel 
Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
yurt dışından 
dönmesinden 
sonra açıklanmayan 
il ve ilçelerin 
belediye başkan 
adaylarının 
Erdoğan’a 
sunumundan 
sonra netlik 
kazanacağı 
belirtildi.
İlçelerde Belediye 
Başkanı aday 
aday larının son 
kararını da 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın vereceği 
açıklanmıştı. -

IŞIK 
DOĞRULAMADI

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık, gazetemizin bu 
konudaki sorusunu 
yanıtlarken, sosyal 
medyada yayılan 
haberin doğru

Refik YILMAZ Zafer IŞIK

olmadığını, her aday 
adayı gibi Refik

Yılmaz’ın da aday 
olma olasılığı bulun

duğuna dikkat çeke 
rek, “Bu tür haberler

asparagas haberler 
dir. Doğru olan 
haber genel mer 
kezimizden açıklan 
dığında belli olur. 
Bundan öncelikle 
benim de haberim 
olur” dedi.
AKP li Gemlik 
Belediye Meclis 
üyeleriyle 
yaptığımız 
görüşmelerde 
Refik Yılmaz’ın 
adaylığı konu 
sunda net bir 
bilginin Anka 
ra’dan gelmediği 
belirtildi.
Bu arada birçok 
vatandaşın 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
kutladıkları 
bilgisi de gaze 
temize ulaştı. 
Gazetemize 
gelen bilgilere 
göre bu tür 
haberlerin sosyal 
medya üzerinden 
algı operasyonu 
yapmak, kamuoyu 
oluşturmak içjn 
yapıldığına 
dikkat çekildi.

Lale Kemal İlköğretim Okulunu yaptıran M. Lale Kılıç aday adaylık başvurusunu İl Başkanlığına yaptı

|İ M18 Hili Will Ilı| Ilın 8'1 tıln

31 Mart günü yapıla 
cak olan yerel 
seçimler yaklaştık 
ça Belediye Başkan 
aday adayları 
başvuru süresi 
bitmeyen partilerde

aday adaylık 
başvuruları 
devam ediyor. 
İyi Parti Belediye 
Başkan adaylığına 
başvuran eski ilçe 
Başkanı Adnan

Bıyıklı’dan sonra, 
yönetim kurulu 
yedek üyesi emekli 
Demet Celayir baş 
vurmuştu.
Geçtiğimiz hafta 
sonunda İyi Parti

İl Başkanlığına 
Lale Kılıç başvurdu. 
İyi Parti ilçe başkan 
lığından yapılan 
açıklamada, 
Belediye Başkan 
aday adayı sayısı

nın 3’e çıktığı, 
sürecin devam 
ettiği bildirildi. 
N. Lale Kılıç gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, “Üyesi oldu 
ğum, doğru bildi

ğim iyi Parti Gem
lik Belediye Başkan 
aday adayı olarak 
Bursa İl Başkanh 
ğına müracaatımı 
yaptım. Hayırlı 
olsun” dedi.

Fagebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Burea'ıla enlisi şaşkına ceıriren olay!
Bursa'da düzenle
nen baskında araba 
anahtarına gizlen 
miş hassas teraziyi 
gören polisler 
şaşkına döndü. 
Adliyeye sevk edilen 
uyuşturucu tacirleri 
"Adaletin bu mu" 
diye basın mensup 
larına saldırdı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Narkotik Suçlar ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
whatsapp hattına 
gelen bir ihbarı 
değerlendirdi. 
Uyuşturucu tacirliği 
yapan şahısları ta 
kibe alan ekipler, 
belirlenen 5 farklı 
adrese eş zamanlı 
baskın yaptı. Ev ve

iş yerlerinde yapılan 
aramalarda 100 
gram metamfetamin, 
40 gram esrar, bir 
miktar ecstasy hap, 
bir miktar afyon 
sakızı ele geçirildi. 
Araba anahtarına 
gizlenmiş hassas 
teraziyi gören polis

ekipleri ise gözlerine 
inanamadı.
Gözaltına alınan 
G.Ö., M.P., S.T., 
M.G., K.G., H.V. ve 
E.A. uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Öte yandan, adli 
yeye sevk edilen ve 
anahtar içine 
terazi yerleş tiren 
şahıslardan 
bir tanesi ise basın 
mensuplarına 
"Adaletin bu mu" 
diye tepki göster
erek saldırdı.

Tl------------------------------------------------------

Bursa'da devrilen 
demir kapının 
altından kalan 16 
yaşındaki genç kız 
feci şekilde can 
verdi.
Olay, geçtiğimiz gün 
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesi Terziler Ma
hallesinde meydana 
geldi. Kent 
merkezinde bir 
imam hatip lisesinde 
okuyan ve özel bir 
yurtta kalan Sema- 
nur Aktan (16), 
hafta sonunu evde 
geçirmek için Cuma 
günü ailesinin

yanına geldi. Babası 
Ramazan Aktan, 
eşiyle birlikte

Yenişehir Otogan'na 
gidip kızı Semanur'u 
karşıladı ve eve ge

tirdi. Otomobilden 
inen Semanur, içeri 
girmek için sürgülü 
büyük demir kapıyı 
açmak istedi. Bu 
sırada kapı yerinden 
çıkarak Semanur'un 
üzerine devrildi.
Genç kız ağır 
yaralandı. Baba Ra
mazan Aktan, Sema
nur'u, kendi aracıyla 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü. Semanur 
Aktan, burada 
yapılan tüm müda
haleye rağmen 
kurtarılamadı.

Konteynırın altında kalan 2 kişinin 
ölümüMle ilgili Tır soförii tutuklandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde fabrika 
sında tır dorsesin- 
den devrilen kontey 
nırın altında kalan 2 
kişinin ölümüyle il
gili gözaltına alınan 
tır şoförü tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
İnegöl ilçesinde 
bir mobilya 
fabrikasında tır

dorsesinden de
vrilen konteynırın 
altında kalan 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Kazadan sonra 4 
şüpheli gözaltına 
alınarak adli makam
lara sevk edildi. 
Şahıslardan tır 
şoförü Fırat D. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı

Bursa'da FETB/PDY 
Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 
kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından yürütülen 
soruşturma kapsamında İnegöl'de serbest 
avukatlık yapan A.D. hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına 
aldı. A.D, sorgulanmak üzere İl Emniyet 
Müdürlüğüne getirildi.

Dükkanı 
Boşaltmayınca 
Ceuresine Kum 

Yığıldı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Ramazan 
Eceler, ilçe belediyesinin 'Millet Bahçesi' 
yapılacağını gerekçe göstererek odun ve 
kömür satışı yaptığı Milli Emlak'a ait iş 
yerinin tahliyesini istediğini, direnince de 
önce ruhsatının iptal edildiğini, ardından da 
55 bin 788 lira para cezası kesildiğini öne 
sürerek, dava açtı. Mahkeme, iş yerinin 
çevresine de belediye tarafından inşaat 
kumu döküldüğünü iddia edilen Eceler'e 
kesilen cezanın iptali .ve yürütmeyi dur
durma kararı verdi.
Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahalle- 
si'nde 8 yıl önce Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü'nün arazisini kiralayan Ra
mazan Eceler, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlı olarak odun ve kömür satmaya 
başladı. Depoların bulunduğu bölgeye 'Mil
let Bahçesi' yapmak için harekete geçen 
Osmangazi Belediyesi, Milli Emlak’a ait 
olan arazinin tahliye edilmesini istedi. 
Bunun üzerine Ramazan Eceler, Milli Em
lak'a başvurdu. Yetkililer, arazi mülkünün 
halen Milli Emlak'a ait olduğunu belirtince, 
Ramazan Eceler depoyu boşaltmaktan 
vazgeçti

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi

J iPad-iPhone,
BYEGM uygulamasında 1

yayımlanmaktadır.
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Değişik yerlerden özel araçla sökülen zeytin ağaçları dikkat çekiyor
V

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Algı operasyonu mu, gerçek mi? 
Adayların belirlenmesindeki süre 

daralırken, bilhassa AKP de tek adam 
olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt 
dışından gelmesinden sonra adayların 
açıklanacağı bilinen bir gerçek.
Bu ortadayken, son günlerde Refik 

Yılmaz’ın sosyal Medya üzerinden 
adaylığının kesinleştiğini gösteren, 
güya Genel Merkezde yayınlanan bir 
dijital panoda adının aday olarak gös
terilmesi, Gemlik’te dün konuşulan 
konu oldu.
Birçok Gemlikli bu konuda yorumda 

bulunurken, konu hakkında görüştü 
ğümüz partililerden kimse bunu 
doğrulamadı.
Başta Gemlikli AKP’li milletvekilimiz 

Zafer Işık ile yaptığım görüşmede 
bunun doğru olmadığı, haberin aspara
gas (gerçek olmayan, masa başında 
uydurulan) bir haber olduğunu söyledi.

Işık, “Bu konuda benim haberim mut
laka olur’’ dedi.
Zafer Işık, bu gibi olaylarda birileri 

nin masa başından haberler üretebile 
ceğini, yani asparagas haberler ile algı 
yapabileceğini söyledi.

Peki bu tür haberlerin çıkarılması 
kimin işine gelir, kimin işine gelmez?
Haber konusunda aday adaylarından 

Orhan Semiz ile de görüştüm.
Konuyu ilçe Başkanı Yaşar İslam’a 

sorduğunu, haberin doğru olmadığını 
söylediğini bana bildirdi.

Meclis üyeleriylede görüştüm. Tümü 
haberin böyle açıklanmasının mümkün 
olmadığını söylediler.
AKP de 10 aday adayından birinin 

aday olacağı kesini.
Ancak, bu kim olabilir?
Meçhul.
Ankara’ya etki edecek lobileri olan ipi 

göğüsler demiştim geçenlerde 
yazdığım bir yazıda. Refik Yılmaz’ın 
geçen seçimlerde destekçisi Bülent 
Arınç idi.

Bu seçimlerde ise eski Bursa millet 
vekili Efkan Ala olduğu ifade ediliyor.
Bu seçimlerde, Zafer Işık’ı bir kenarı 

yâ koyamayız.
Zafer Işık’ın istemediği birinin aday 

yapılmasını ben düşünemiyorum.***********************************
İyi Parti’de herkes partinin Gemlik ku

rucusu ve ilk ilçe Başkanı Adnan Bıyık 
h’nın Belediye başkanı adayı olacağı 
gözüyle bakılırken, İyi parti yöneticileri 
aday adaylık sürecini açık bıraktı.
Bunun üzerine Demet Celayir ve 

geçtiğimiz günlerde de N. Lale Kılıç 
aday adaylığı için başvurdu.
Bu aday adaylarından Lale hanım 

muhalefetini adayı mı? Sonucu birlikte, 
göreceğiz.

Gemlik Belediye 
si’nce kamulaştır 
malar sonucu 
yerlerinden özel 
araçla sökülen ve 
değişik yerlere 
taşınan zeytin 
ağaçlarının 
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
bahçesindeki yol 
boyuna dikil 
mesi, siteye 
renk kattı.
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 
tarafından Küçük 
Sanayi Sitesi 
girişindeki Bursa 
oto yoluna 
bakan yamaçlara 
taşınan zeytin 
ağaçları, 
dikilmeden önce

Sanayi Sitesi 
içindeki yeşil 
alanlarda düzen
leme çalışmaları 
devam ediyor.

gerçekleştirildi. 
Ardından da 
çevresinin çimlen 
diği belirtildi. 
Gemlik Küçük

toprağın sulanması 
için, sulama 
sistemi döşenme 
sinden sonra 
dikimi

Meclis, Kuzey Planlarının 1 etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planlarını ele alacak

Gemlik Belediyesi 
Aralık ayı ilk 
toplantısını yarın 
yapacak. 
Gündemindeki 
maddeleri 
görüşmek üzere 
yarın saat 17.oo de 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet binasındaki 
Meclis Salonunda 
toplanacak olan 
Belediye meclisin 
de daire müdür
lerinden gelen tek
lifler ele alınacak. 
Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü ile İmar 
ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
meclise sunduğu 
teklifler mecliste 
ele alınarak 
doğrudan veya il
gili komisyonlara 
havale edildikten 
sonra Komisyon
larda karara 
bağlanan raporlar

mecliste ele 
alınacak.
Aralık ayında da 
dikkat çekecek 
konuların gün
demde olmadığı 
başkanlıkça meclis 
üyelerine ve basına 
gönderilen gün
demden anlaşılıyor. 
Bu konuda Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
başkanlığından

2019 yılı evsel katı 
atık toplama ve 
bertaraf etme ile il
gili raporu ile Yeni 
müdahale 31 ada 
60 parselde bulu
nan taşınmazın 
imar planında park 
alanında kaldığı 
için kamulaştırıl 
ması görüşülecek. 
İmar Komisyonun 
da ise 2 konu

meclise getiriliyor, 
bunlardan Güvenli 
Mahallesi 130 ada 
11 parselin Mesire 
alanına eklenmesi 
ve Gemlik kuzey 
Gelişme Alanı 3. 
etap 1/1000 ölçekli 
KİOS Koruma 
Amaçlı Uygu 
lamalmar 
planı teklifi 
değerlendirilecek.

m
 GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞINDAN ALDIĞIM

HİİÇ ADLI TEKNEMİN 2099477 NOLU TEKNE BAĞLAMA RUHSATINI
--------------- KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. EBUBEKİRIŞIKVEREN
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BursalzmiryolMrahatlaiacalılıavsaMascnadoflrı!
Bursa-lzmir yolunu 
rahatlatacak olan 
Badırga-Çatalağıl 
Kavşağının yüzde 
95'i tamamlandı. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Esgin, AK Parti'nin 
16 yıldır millete 
hizmet yolunda çok 
önemli çalışmaları 
gerçekleştirdiğini 
söyledi. 
Hali hazırda Avru 
pa'nın en büyük 
dünyanın ise 4'üncü 
büyük otoyolu 
konumundaki 
İstanbul- Bursa- 
lzmir otoyol 
projesinin

tamamlandığında 
dünyanın en uzun 
1'inci ve 5'inci asma 
köprülerini de içeri 
sinde barındıra 
cağını hatırlatan

Esgin, "Türkiye'nin 
en büyük yatırım 
larından birisi 29 
Ekim 2019'da 
açılacak. Bu pro
jenin çalışma

larında sona 
yaklaşıyoruz. 
Ayrıca Bursa İzmir 
mevcut karayol
unda da düzenle 
meler yapıyoruz.

Bursa-Karacabey 
yolu üzerinde de 
3 tane köprülü kav 
şağı hizmete açtık. 
Badırga-Çatalağıl 
kavşağında da 

çalışmaların 
yüzde 95'i tamam 
landı. En kısa 
zamanda da 
burayı hizmete 
açacağız. 
Bulunduğumuz 
Göl kıyı ve Seyran 
köprülü kavşağı ise 
birkaç gün önce 
hizmete açıldı. 
AK Parti 16 
yıldır milletimize 
hizmet yolunda 
çok önemli 
çalışmaları gerçek 
leştiriyor. BursalIlar 
için bu yapılan yatı 
rımların ve hizmet
lerin hayırlı olma 
sini diliyorum" dedi.

BfcıiMıMıiiBaılı

Gemlik Kent Kon
seyi Kadın Meclisi, 
Tıbbı Sekreterler 
Günü’nü unutmadı. 
Kent Konseyi 
Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe ile birlikte 
Gemlik Acıbadem 
Hastanesi’ndeki 
sekreterleri 
ziyaret eden 
Kadın Meclisi 
üyeleri, sekreter
lerin günlerini 
kutlayarak, 
başarılar diledi. 
Kent Konseyi 
Kadın Meclisi 
Başkanı Çiğdem 
Türe gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
doktorlarımızın ve 
sağlık sektöründe 
çalışanların 
hastaları sağlıkla 
rina kavuştura 
bilmek için 
çabaladıklarını 
belirterek, tıbbı 
sekreterler

günlerini kutladı. 
Güleryüzle 
karşılanan Kent 
Konseyi Kadın 
Meclisi üyeleri,

Acıbadem 
Sağlık Ekibine 
teşekkür ederek, 
başarılar 
dilediler.

Endüstri 4.0'da Z Kuşağının YenjS 
Denizleri 'konulu seminer yanıldı

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Mezunlar Derneği 
ve Gemlik Lions 
Kulübü işbirliği ile 
Meslek Yüksekoku 
İÜ öğrencilerine 
“Endüstri 4.0'da 
Z Kuşağının Yeni 
Denizleri” 
konulu seminer 
gerçekleştirildi. 
Seminere 4CEO 
Yönetim Danış 
manlığı Tie. A.Ş. 
Kurucu Ortağı 
Hakan Okay katıldı. 
Hakan Okay 
çalışma hayatında 
kişisel bakım sek
törü (Estee Lauder, 
Aramis, Enrico 
Coveri, Arrogance, 
Barbara Bort, 
Hugo Boss, Laura 
Biagiotti, Alix 
Avien Parfums 

markalarında) ve 
giyim sektöründe 
(Karaca ve 
Pierre Cardin 
markalarında) 
yıllar içinde ürün 
müdürü, satış 
müdürü ve 
pazarlama müdürü 
olarak görev 
yapmış olup şuan 
çeşitlü ün iver 
sitelerde alanı 
ile ilgili dersler 
vermektedir.
Yapılan seminerde 
dünyanın dünden 
bugüne sanayi ve 
üretim alanındaki 
değişimlere 
kuşaklar bazında 
yer verdi. Sessiz 
Kuşak, Bebek 
Patlaması, X 
Kuşağı, Y Kuşağı 
ve 2000 yılı ve 
sonrası yıllarda 
doğmuş olanlar

Z Kuşağının 
dünyaya iş 
hayatına bakışını 
ve iş verenlerin 
bu kuşaklardan 
ne bekledikleri 
üzerine eğlenceli 
bir sunum 
gerçekleştirdi. 
Yapılan seminer 
sonunda çekiliş ile 
öğrencilere kendi 
yazmış olduğu 
Satış Teknikleri 
ile ilgili kitabını 
hediye etti. 
Seminere Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yük
sekokulu 
öğrencileri 
yanında Gemlik 
Atatepe Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi Lojistik 
programı 
öğrencileri de 
katıldı.
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HiMMMimıııııııı^ııımıM
Gemlikspor 
Basketbol takımı 
Yıldız Erkekler 
kategorisinde 
Kestel spor Sa- 
lonu’nda oynadığı 
Sporbol Spor 
Kulübü ile oynadığı 
maçı 36-70 kazandı. 
Maça Kaptan Ali 
Fırat KAYA, Emre 
MUTMAN, Nusret 
Taha ERTÜRK, Ali 
GÜLENÇ ve Onur 
M.GÜREL beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotta 
rakibine karşı 
üstünlük kurarak 
oyun hakimiyetini 
eline geçirdi ve

periyodu 4-16 önde 
tamamladı. İkinci 
periyoda hızlı 
hücumlar ile 
başlayan temsil
cimiz kaptan Ali 
Fırat ile üst üste 
basketler bularak 
farkı açtı ve devre 
arasına 10-34 önde 
girdi. Üçüncü ve 
dördüncü periyot
larda da temsil
cimizin üstünlüğü 
devam etti ve Gem
likspor, Kestel 
deplasmanından 
galibiyet ile döndü. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan Ali 
Fırat KAYA, Emre

MUTMAN, Tunahan GÜLENÇ, Onur Mert
SAĞLAM, Ali GÜREL, Nusret

Taha ERTÜRK, 
Tamer ŞİMŞİR. 
Yusuf Osman İMAN, 
Muhammed Veysel 
ERKARA, Ata Utku 
ATALAY ve İbrahim 
Gökhan EFE.
Gemlikspor Basket
bol Şube Sorum
lusu ve Antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Bu sezon 90 
lisanslı sporcumuz 
ile 6 takım olarak 
mücadele ediyoruz. 
Birbirinden güzel ve 
zevkli karşılaşmalar 
oynuyoruz ve kimi 
zaman kazanıyor, 
kimi zaman da 
kaybediyoruz.

Önemli olan Gemlik 
gençliği ile takım 
halinde salonlarda 
sportmence mü
cadele etmemizdir. 
Bu bizim hedefimiz 
ve alışılagelmiş 
başanmızdır.
Bütün oyunculanmı 
kutluyor, hepsini bu 
centilmence mü
cadelelerinden 
dolayı ahnlanndan 
öpüyorum. Basket- 
boldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

Gemlik Basketbol Ankara'da galip
Türkiye Basketbol 
2.ligi 6. haftasında 
Ankara’da 
Söğütsen'e konuk 
olan Gemlik 
Basketbol, 
karşılaşmayı 72-65 
kazanarak ilk 
deplasman galibi 
yetlerini elde etti. 
Karşılaşmaya daha 
organize başlayan 
Gemlik, oyuna 8-0 
seriyle başlamasına 
rağmen iyi reaksiyon 
gösteren Söğütsen, 
farkı kısa sürede 
eritmeyi başardı. 
Ancak pes etmeyen 
Gemlik yakın takibi 
sürdürdü, ilk çeyrek 
21-19 Söğütsen 
üstünlüğüyle 
tamamlandı.
İkinci çeyreğe 
Gemlik basit top 
kayıplarıyla başladı.

Bunları iyi 
değerlendiren 
Söğütsen için işler 
bu dakikalarda iyi 
gitti, ikinci çeyrek 
37-31 Söğütsen 

üstünlüğüyle geçildi. 
Üçüncü periyotta 
daha organize olan 
Gemlik, rakip 
savunmayı kolay 
geçerek arka arkaya 

skor üretti ve öne 
geçti. Skorun sürekli 
el değiştirdiği bu 
çeyreği Söğütsen 
53-52 önde 
tamamladı.

Son çeyrek hataya 
izin vermeyen 
Gemlik, üstünlüğü 
kaptırmadı ve 
karşılaşmayı 
72-65 kazandı. 
Ankara’dan Galip 
dönüyoruz diye 
sözlerine başlayan 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut 
Söğütsen Seramik’in 
kadro yapısına 
baktığımız iyi 
oyuncular olması ve 
henüz ligde 
galibiyetin 
bulunmamasından 
dolayı müsabakanın 
zor geçeceğini bili 
yorduk. Müsaba 
kanın 1.ve 2. Peri 
yotunda periyotları 
kaybetmemize 
rağmen müsabakayı 
kazandığımızdan 

dolayı teknik ekibi 
ve oyuncularımı 
kutlarım. 8 Aralık 
2018 Cumartesi 
saat 17:00 da 
oynayacağımız 
UPS müsaba 
kasında tüm 
Gemlik Halkını 
Gemlik ilçe spor 
salonuna davet 
ediyorum ‘ 
ifadelerini kullandı. 
Gemlik'te Yasin 
Can berk Uzun kaya 
18 sayı, 11 
ribaund,1 blok - 
Mehmet Şen 
16 sayı, -Faik Can 
Nurkan 13 sayıyla 
galibiyette etkili rol 
oynadı. Söğütsen de 
ise Doğan Deniz 
Yiğit 17 sayı, Talip 
Eralp Seymen 15 
sayı, 8 ribauntla 
öne çıktılar.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Kasım am enllasvon rakamları açıklandı!
Türkiye İstatistik 
Kurumu kasım ayı 
enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Kasım enflasyonu 
yüzde 21,62 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu kasım ayı 
enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Tüketici fiyat en
deksi (TÜFE) aylık 
yüzde 1,44 düştü 
TÜFE'de (2003=100) 
2018 yılı Kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 1,44 
düşüş, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre yüzde 20,79, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde

21,62 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 15,63 artış 
gerçekleşti.
Aylık en yüksek 
artış yüzde 2,37 ile 
giyim ve ayakkabı 
grubunda oldu 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Kasım 
ayında endekste yer 
alan gruplardan, 
sağlıkta yüzde 0,57, 
konutta yüzde 0,47, 
lokanta ve otellerde 
yüzde 0,41 ve 
alkollü içecekler ve 
tütünde yüzde 0,17 
artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş 
gösteren grup

yüzde 6,46 ile 
ulaştırma oldu 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2018 yılı Kasım 
ayında endekste yer 
alan gruplardan ev 
eşyasında yüzde 
2,85, eğlence ve 

kültürde yüzde 
2,08, çeşitli mal ve 
hizmetlerde %0,96 
ve gıda ve alkol 
süz içeceklerde 
yüzde 0,74 düşüş 
gerçekleşti.
Yıllık en fazla 
artış yüzde 32,73 ile 

ev eşyası grubunda 
gerçekleşti 
TÜFE'de, bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre çeşitli mal ve 
hizmetler yüzde 
27,87, gıda ve alkol
süz içecekler yüzde 
25,66, konut yüzde 
24,76 ve eğlence ve 
kültür yüzde 
21,18 ile artışın 
yüksek olduğu 
diğer ana harcama 
gruplarıdır. 
Aylık en yüksek 
artış yüzde 0,15 ile 
TRB2 (Van, Muş, 
Bitlis, Hakkari'de 
oldu 
istatistik! Bölge 
Birimleri Sınıflaması

(İBBS) 2. Düzey'de 
bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre en yüksek 
artış yüzde 23,59 ile 
TRA2 (Ağrı, Kars, 
İğdır, Ardahan) böl
gesinde, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış 
yüzde 25,06 ile 
TRC3 (Mardin, Bat
man, Şırnak, Siirt) 
bölgesinde ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre en yüksek 
artış yüzde 17,50 
ile TR63 (Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye) böl
gesinde gerçekleşti

Alışreriste yeni dönem! "file, bez torba ve kese kağıdı"
Türkiye Perakende 
çiler Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa AI- 
tunbilek: "Geçmişe 
bakıldığında naylon 
poşet yoktu, file, 
bez torbalar, kese 
kağıtları vardı.
Yavaş yavaş buna 
geçilecek. Çevre 
adına atılmış büyük

bir adım olacak" 
açıklamasında 
bulundu.
Türkiye Perakende 
çiler Federasyonu 
(TPF) Yönetim Ku
rulu Başkanı Muşta 
fa Altunbilek, 
2019 yılı başında 
başla yacak ücretli 
plastik poşet 
uygulamasına ilişkin, "Geçmişe bakıldığında naylon

poşet yoktu, file, 
bez torbalar, kese 
kağıtları vardı.
Yavaş yavaş buna 
geçilecek. Çevre 
adına atılmış 
büyük bir adım 
olacak." dedi.
Altunbilek, TBMM 
Genel Kurulunda 
kabul edilerek 
yasalaşan "Çevre

Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapan Kanun" 
kapsamında 
zorunlu olacak 
"plastik alışveriş 
poşetlerinin tüketi
ciye en az 25 
kuruştan satıla 
cak olması"nı 
değerlendirdi.

Qftrjjn KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA
yUrUİI ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

RDIİİIVAD OLAN ?0FÖR ALINACAKTIR.
MMllUn 0 224 514 02 02

I
 Bu gazete

Anadolu'nun Sesi
' iPad-iPhone
BYEGM uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu
E

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan

M Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt Md.

513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74

VAPUR- FERİDOT
KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

L 
i Kaymakamlık 

C.Savcılığı
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Yalova 
Topçular 
EsklhlsarI C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkal* 
DENİZ UÇAÖI

• 12 OO 2S Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

R Pagasua Akmla Seyahat 
METRO 
Aydın Turtam 
Süzer Turizm 
KanbaroQIu-Eaada* 
Anıtur 
Kamil Koç

• 13 20 77
• 12 40 72

• 12 04 «3

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

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

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58m HASTANELER İŞ-KUR 813 7166 Mogaz

B
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haet

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz 
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Seğ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 58
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likit gaz 
BP Gaz

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

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Gûvan Taksi 

ı Gemlik Taksi 
* Manastır Taksi

813 18 21
313 24 67
813 32 40
813 23 24
817 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 us ru
514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

• 13 1O 70
•13 30 33
• 13 1O 4S
• 13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK oONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6233 

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)

ffliiliHİlİ
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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HEP BİRLİKTE 

YENİ GEMLİK İÇİN

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

ıLhLI ■ vJLAAooo

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM
Tüm aday adaylarına başarılar diliyorum.

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTANW AK Parti

sğ? Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTİ Aday Adayı

-| 987

YAPI MALZGM6LGRİ 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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CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ve teknik ekibi incelemelerini sürdürüyor

CHP Gemlik Bele diye Başkan Adayı 
Mehmet Sertaslan ve teknik ekibinde bu
lunan Kemal Atan, Zeynep Akış Serin- 
türk, İsa Serintürk ve Arzu Karataş ile 
beraber Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 
Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek, 
çalışmalar ve projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. Haberi sayfa 2’de

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

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetdinic.coin 

El hanvetclinicgemlik -hanvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye Başkanı veya Meclis üyesi olmak
31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel 

yönetimler seçimlerine doğru artık siyasi 
partilerin başkan adayları, sonra da meclis 
üyeleri belirlenme dönemine girildi.

Belediye başkan aday adayı olmanın bir 
bedeli var.

Bu her siyasi partiye göre değişiyor.
Paran yoksa, ne belediye başkan aday 

adayı ne de meclis üyesi olabilirsin.
Devamı sayfa 4’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
site yönetiminin isteğini yerine getirdi...

Küçük Sanayi Silesi 
içinden geçen 

yol ayrılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi içinden geçen Ata Mahalle Yolu’nu ayrılıyor. 
GTSO yönetim kurulu üyelerinden Gemlik S.S. Küçük 
Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Aşkın, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a imar 
planlarında Büyükşehir Belediyesi’nin Ata Mahalle de 
bulunan sosyal tesislerinden olan Ata Mahallesi yanın 
dan Bursa ana yoluna bağlanan yolun Küçük Sanayi 
Sitesi içinde geçme sinin sakıncalı olduğunu bunun 
değiştirilmesini istemişti. Haberi sayfa 2’de

AK RA

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

^GULERYUZLU 
BfiŞKfflNLfî 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 

İ&HİZM ETİ N İZE TALİ Bİ M..

“T YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

__ ==—>YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
Dünlük 300 ton L'l.Z A'XZI A.1^ II

YAfiUKZEYTlN İŞLEME KAPASİTESİ İl IWVV I— 
DOĞANIN HÂZİNESİ J

64

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK^-

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh.Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0224 g" (ir
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİRYÖNÜ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j "T
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http://www.hanvetdinic.coin
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, site yönetiminin isteğini yerine getirdi...

Kiiçülı Sanaıi Silesi itinaen gegen ııol aynlBiOT
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi,Gemlik 
Küçük Sanayi 
Sitesi içinden 
geçen Ata Mahalle 
Yolu’nu ayırıyor. 
Geçtiğimiz ay 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yeni yönetiminin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bele 
diye Başkanlığına 
atanan Alinur 
Aktaş’ı makamında 
ziyaret etmişti. 
Gemlik’in ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın istem
lerini bu görüşme 
de Alinur Aktaş’a 
maddeler halinde 
iletilmişti.

GTSO yönetim 
kurulu üyelerinden 
Gemlik S.S. Küçük 
Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Semih 
Aşkın, Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a 
imar planlarında 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ata 
Mahalle de bulu
nan sosyal tesis

lerinden olan Ata 
Mahallesi yanın 
dan Bursa ana 
yoluna bağlanan 
yolun Küçük 
Sanayi Sitesi 
içinde geçmesinin 

sakıncalı olduğunu 
bunun değiştiril 
meşini istedi. 
Gazetemize 
açıklamada 
bulunan Küçük 
Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Semih 
Aşkın, şunları 
söyledi:
“Sitemiz içinden 
bir mahallenin yo 
lunun geçmesi 
sakıncalıydı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Sayın 
Refik Yılmaz’a 
defalarca söyle
memize rağmen 
sonuç alamadık. 
Bize imar planların 
da buradan yol 

geçiyor birşey 
yapamayız dediler. 
Ben de Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanh 
gına atanan Sayın 
Alinur Aktaş’ı 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak ziya 
retimizde, bir 
fırsatını bularak, 
yol konusunda 
bilgiler vererek, 
site dışına çıkarıl 
masını istedim. 
Sağolsunlar, 
hemen ilgilendiler 
ve yolu Sitemiz 
sınırları dışına 
aldılar. Kendile 
rine teşekkür 
ediyorum. ” dedi.

CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ve teknik ekibi incelemelerini sürdürüyor

Sertaslan. Esldsehir’tle Belediyeciliği inceledi

CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Mehmet Sertaslan 
ve teknik ekibinde 
bulunan Kemal 
Atan, Zeynep Akış 
Serintürk, İsa Serin- 
türk ve Arzu 
Karataş ile beraber 
Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi Başkanı 
Ahmet Ataç’ı zi
yaret ederek, çalış 
malar ve projeler 
hakkında görüş 
alışverişinde 
bulundu.
Sertaslan ziyarette 
yaptığı konuşmada; 
"Eskişehir’in imkân 

sızlıklara rağmen 
bugün sadece Tür 
kiye’de değil, dünya 
da parmak ile gös
terilen bir kent 
oldu. Bu doğru 
plan, sosyal bele 
diyecilik olduğu 
sonucu oldu.
Gemlik’in zeytiniyle 
Türkiye’de ve 
dünyada ünlü bir 
marka. Biz bu mar 
kaya turizmi ve 
huzuru ekleyece 
ğiz” dedi.
“Eskişehir’i örnek 
alacağız”
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı

Mehmet Uğur Sert 
aslan, Eskişehir’de 
hizmetleri yerinde 
inceleme şansı 
bulduklarını ifade 
ederken, Eskişe 
hir’in geçmişi ile şu 
andaki halini de 
karşılaştırma fırsatı 
bulduklarını, şehre 
sosyal belediyecilik 
ile adeta sihirli bir 
el değdiğini be
lirterek; “Bugün 
Eskişehir’de 
hizmetleri ve pro
jeleri yerinde incele 
me fırsatı bulduk. 
Şehir adeta yeniden 
inşa edilmiş. Sosyal

Belediyecilik anlayı 
şıyla her yurttaşı 
miza eşit hizmet 
sunarken ayrıca 
insanlarımızın 
sosyalleştirerek 
Gemlik’i tekrar 
sevdirerek huzurun 
kenti Gemlik için 
çalışmalar 
yapacağız" dedi. 
“Bölgenin turizmini 
Gemlik sırtlayacak” 
Gemlik’in eskiden 
turizmle, körfeziyle, 
doğasıyla anıldığını 
ifade eden Sertas 
lan, “Gemlik geç 
mişte turizmle ve 
körfeziyle anılırdı.

Eskişehir’de ikamet 
eden çoğu vatanda 
şın özellikle Kum 
la’yla ilgili bir anısı 
vardır. Gün geçtik 
çe Gemlik turizm 
kenti olmaktan 
çıkıyor. Yerel idare
ciler ise buna adeta 
göz yumuyor. 
Bizler ise bu 
devranı tersine çe
virerek Gemlik’in 38 
km olan sahil şeridi 
nin her metrekare 
sini değerlendirerek 
Gemlik’in turizmini 
tekrar inşa edece 
ğiz. Bursa’nın ve 
bölgenin turizm 

merkezi olmasını 
sağlayacağız" 
şeklinde konuştu. 
Eskişehir Tepebaşı 
Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç ise 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti be
lirterek, CHP Gem
lik Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan’a destek
lerini belirtti. Sertas 
lan makam ziyare
tinin ardından Tepe 
başı Belediyesi’nin 
çeşitli projelerini 
gezerek yerinde 
gözlem yapma 
fırsatı buldu.

Ajans
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Bursa’daWkisiuvustiinicuilanyaltalanili
Bursa'da polisin son 
bir ayda düzenlediği 
uyuşturucu operas 
yonlarında 487 kişi ■ 
gözaltına alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, son 
bir ayda 371 
uyuşturucu 
operasyonu 
düzenledi. Operas 
yonlarda, piyasa 
değeri 2 milyon 
liranın üzerinde 
olan 4 kilo 206 gram 
metamfetamin, 2 
kilo 331 gram 
esrar, 1,5 kilo bon-

Yol verme kavgası can allı!
Nilüfer'de iki grup 
arasında yol verme 
yüzünden çıkan kav
gada Özkan Hoşgün 
(26) tabancayla 
kalbinden vurularak 
hayatını kaybetti. 
Olayın şüphelileri 
kaçarken, baba 
Osman Hoşgün, 
oğlunu vuran ve 
silahı veren kişinin 
bulunmasını istedi. 
Olay, Cumartesi 
günü merkez Nilüfer 
ilçesi 23 Nisan Ma
hallesinde meydana 
geldi. Aynı yolda 
araçlarıyla seyir 
halinde olan iki grup 
arasında yol verme 
yüzünden tartışma 
çıktı. Tartışma kav
gaya dönüştü.
Kavga sırasında, 
kimliği henüz tespit 
edilemeyen bir kişi, 
üzerindeki tabancayı

Bursa'da direksiyon 
hakimiyetini kay 
beden sürücü tele
foncu dükkanına. 
daldı. Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Muradiye Ma
hallesinde meydana 
geldi. İş yerinin 
güvenlik kamerasına 
yansıyan görün
tülerde, kırmızı 
renkli bir otomobil 
dükkanın kepenkle 
rine hızlı bir şekilde 
çarparak hurdaya

Bursa'da İti is 
yerine meloıotlu 

saldırı

zai, çok sayıda ecs 
tasy hap, 50 gram 
kokain, 35 gram 
eroin, 20 ruhsat 
sız tabanca ve 
uyuşturucu ticaretin 

çıkarıp, iddiaya 
göre, yanındaki 
arkadaşına verdi. Bu 
kişi de silahı kavga 
ettiği Özkan 
Hoşgün'e doğrultup 
ateşledi. Kalbinden 
tek kurşunla 
yaralanan Hoşgün, 
ihbar üzerine olay 
yerine sevk edilen 
sağlık ekibi tarafın 
dan yapılan ilk mü
dahalenin ardından 
hastaneye kaldırıldı. 
Özkan Hoşgün, bu
rada yapılan tüm 
müdahalelere 

dönüyor. Kazada 
hafif yaralanan oto
mobil sürücüsü olay

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı şofö 
rün sağlık durumu-

yerine gelen itfaiye 
ve 112 ekipleri 
tarafından Bursa 

den kazanılan 
76 bin lira para ele 
geçirildi. Ekipler, 
487 kişiyi gözaltına 
aldı. Haklarında 
işlem yapılan 

rağmen kurtarıla 
madı. Şüphelilerin 
yakalan ması için 
çalışma başlatan 
polis, bir vatandaşın 
çektiği kavga görün
tülerini de incele 
meye aldı.
'BU 2 KİŞİYİ 
BULSUNLAR' 
Silahla vurularak 
hayatını kaybeden 
Özkan Hoşgün'ün 
babası Osman 
Hoşgün, Oğlunu 
vuran kişinin bir an 
önce bulunup ceza 
almasını istedi.

nun iyi olduğu 
öğrenildi, iş yeri 
sahibi İsmail Demir, 

şüpheliler den 
73'ü tutuklandı. 
Emniyet yetkilileri, 
operasyonların 
aralıksız süreceğini 
bildirdi.

Hoşgün, "Ben 
Özkan Hoşgün'ün 
babasıyım. Benim 
oğlum kaynakçıydı. 
Kayınbiraderimin 
oğlu askerden geldi. 
Oğlum da olay 
olduğu gece onu 
gezdirmek için 
dışarı çıkmıştı. 
Kayınbiraderimin 
oğlu bugün tekrar 
askere gitti. Olay
daki kişilerin 
yakalanmasını isti 
yorum. O 2 kişiyi 
istiyorum, silahı 
vereni ve silahla 
vuranı. Benim devle
tim çok büyük. 10 
yıl, 20 yıl ne kadar 
ceza alırlarsa 
görmek istiyorum. 
Bu iki kişiyi bulsun
lar. Bana desinler ki 
'katil 25 yıl ceza 
yedi' ben o zaman 
rahatım" dedi.

Bursa'da kar maskeli iki kişi, taş ve çekiçle 
camını kırdıkları fırın ve kasap dükkanlarına 
molotof kokteyli atıp kaçtı. Fırının imalat 
kısmında çalışan işçiler gürültüyü duyup 
yukarı çıkınca yangını büyümeden 
söndürdü. O anlar ise iş yerinin güvenlik 
kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, 
kar maskeli 2 saldırganın peşine düştü.
Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 02.00 
sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla 
Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kar 
maskesi bulunan 2 kişi, Mehmet Taşkın'a 
ait ekmek fırınının önüne koşarak geldi. 
Şüpheli şahıslardan biri önce cama taş attı, 
taramayınca elinde bulunan çekiç ile cama 
defalarca vurdu. Camda küçük bir delik 
açan şahsın arkadaşı da elinde bulunan 
molotof kokteylini yakarak içeriye attı. 
Ayrıca sokak üzerinde bulunan Emin Keleş 
isimli şahsa ait kasap dükkanına da 
saldıran şüpheliler kırdıkları camdan 
içeriye molotof kokteyli atarak olay 
yerinden kaçtı. Fırının imalat kısmında 
çalışan işçiler cam sesini duyup yukarıya 
çıkınca gördükleri manzara karşısında şok 
oldu. Yangını büyümeden söndüren işçiler, 
durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk 
edildi. Çevredeki kameraları incelemeye 
alan ekipler kar maskeli 2 şahsın peşine 
düştü. Ote yandan iki iş yerine yapılan 
molotoflu saldırı başka bir iş yerinin güven
lik kamerası tarafından saniye saniye 
görüntülendi. Polis olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

KAŞEDE B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA .

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

"Gece yarısı kom 
şuların araması üze 
rine dükkana gel 
dim. Geldiğimde 
otomobil dükkanının 
içerisine girmişti. 
Şans eseri yaralının 
durumunun iyi 
olduğunu öğrendim. 
15 bin liralık zararım 
var ama kaza yapan 
kişiyle anlaştık, şika 
yetçi değilim” dedi. 
Dükkanda ise kaza 
dan sonra tadilat , 
başlatıldığı görüldü.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Facebook sayfamn .'GemfikKörfez - Güler Ajans



5 Aralık 2018 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Belediye Başkanı veya Meclis üyesi olmak 
örneğin AKP de durum nedir? 
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu konuda 

Kasım ayında yaptığı açıklamada şunları 
söyledi:

“Büyükşehir belediye başkanı aday aday 
/arından 10 bin lira, nüfusu 100 binin üze 
rinde olan il belediye başkanı aday aday 
larından 5 bin lira, nüfusu 100 bin ve daha 
az olan il belediye başkanı aday adayların 
dan 3 bin lira, nüfusu 200 binden fazla 
olan ilçe belediye başkanı aday adayların 
dan 3 bin lira, nüfusu 50 binden 200 bine 
kadar olan ilçelerde ilçe belediye başkanı 
aday adaylarından 2 bin 500 lira, nüfusu 
50 bin ve daha az olan ilçe belediye 
başkanı aday adaylarından bin 500 lira, 
belde belediye başkanı aday adaylarından 
bin lira, Büyükşe birlerdeki Belediye Mec 
lisi üvesi aday adaylarından bin lira, İl Ge 
nel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan 
diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday 
adaylarından 500 lira aidat alınacak."

AKP’de belirlenen aidatların, kadın ve 
genç aday adaylardan 1/2, engelli aday 
adaylarından 1/4 oranında alınacağını 
açıklandı.

Bu da gösteriyor ki, paran yoksa aday 
adayı da olamazsın.

Bunu geçelim...
Her seçimde olduğu gibi yerel yönetimler 

için yapılacak belediye başkanlığı, 
belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi 
üyelikleri için yapılan seçimlerde, siyasi 
partiler demokratik kurulları işletmiyorlar.

Kimi parti anketler ve ‘istişare’ dedikleri 
yöntemler ile partililer veya delegelerin 
görüşlerini alarak aday belirlerken, ön se 
çim yaptıranı görn^oım.

Tek seçiciler, partilerin genel başkanlar/.
Böyle olunca, tabakta kül bırakmayan 

siyasi partiler, demokrasiden söz etmesin
ler.

Seçimlerde aday adayı olan arkadaşlar 
da, herhalde aranan bazı özellikler olmalı.

Önce dürüstlük.
Sonra temsil yetkisi olacak birikim...
Dürüstlük, herkeste olması gereken bir 

özellik.
Kentçilik ve belediyecilik konusunda 

bilgi sahibi olmak.
Adayın vizyon sahibi pıması..
Kenti yönetecek bir ekibinin olması.
Aday olacağı kentin sorunlarını bilmesi, 

en azından birkaç yıl o kentini belediye 
meclislerinde izleyici olarak çalışmaları 
izlemesi ve pratik elde etmesi...

Belediye yasalarını, siyasi partiler yasala 
rını bilmeleri gerekir.

Yıllardır adayları izlerim. Bir çoğu mecli 
se bir kez bile gitmemiş kişilerdir.

Ne belediye yasalarını bilirler, ne de 
siyasi parti yasalarını.

Onun için partiler de siyaset Akademileri 
veya Siyaset Okulları açtılar.

Bu okullara katılmayanların aday olması 
bence sakıncalı.

Bilgi olmadan belediyecilik yapılmaz.

Eski Ticaret ve Sanayi Odasının yerine yapılan denizden Görülür Camii inşaatında can güvenliği yok. 

iareniocunılacaııııiiyeıılilısizcalısı^flaı

Gemlik Belediyesi 
tarafından eski 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Tibel 
Otel’in bulunduğu 
otopark olarak 
kullanılan yeşil 
alanda yaptırdığı 
cami inşaatında 
çalışan ustalar, 
minarenin tepesin 
de hiç bir güvenlik 
önlemi almadan 
çalışıyorlar. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde AKP’li 
meclis üyelerinin 
oy çokluğuyla 
yaptıkları imar 
planı değişikliği ile

1/1000 ölçekli 
imar uygulama 
planlarında yeşil 
alan olarak görülen 
yere, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yaptırmayan 
Gemlik Belediyesi 
bu yaptıkları 
değişiklik ile 
ibadethaneye 
çevirdi.
Belediye 
Meclisinde sert 
tartışmaların 
yaşandığı plan 
değişikliği 
sırasında, Denizden 
Görülür Cami 
(Mescit) yapımı

kararının alınmasın 
dan sonra burada 
Kulüpler Birliği 
tarafından otopark 
işletmeciliği 
yapılmasına karşın, 
caminin yapılması 
için “Okumuş 
Kardeşler” 
tarafından inşaat 
çalışmaları 
başlatıldı.
Kaba inşaatı 
tamamlanmak üze 
re olan Denizden 
Görülür Cami 
inşaatının tamam
lanmak üzere olan 
minaresinin en üç 
kısmında günlerdir

çalışan işçilerin can 
güvenliğini tehlike 
ye atarak hiçbir 
önlem almadan 
çalışmaları dikkat 
çekiyor.
Vatandaşlar yoldan 
geçerken minarenin 
ucundaki işçileri 
görünce hayretle 
bakışırken, bir yan- 
danda fotoğraflarını 
çekerek sosyal 
medyalarda 
paylaşıyorlar.
Kamu adına yapılan 
bir inşaatta, 
Çalışma Yasaları’ 
nın uygulanmaması 
dikkat çekiyor.

Dursun Karakuş adlı vatandaş, belediyeden duvarına asılan panolar için ücret alamayınca yargıya başvurdu

Mahkeme tararıyla panolar kaldırılılı
Gemlik Belediyesi 
tarafından kentimi 
zin boş bulunan 
her köşesine konan 
belediye hizmetle 
rinin tanıtan 
panolar, bir duvara 
izinsiz asılınca, 
sahibi tarafından 
mahkeme kararıyla 
kaldırtıldı.
Öğrenildiğine göre, 
Ahmet Dural Mey 
danı’ndan İskele 
yönüne giden, 
İskele Caddesinde 
bulunan (Turkcell 
karşısı) 5 katlı 
binanın yıkılan eski 
Solaksubaşı Camii 
nin bulunduğu 
yöne bakan duvarı 
na, Gemlik

Belediyesi tarafın 
dan boydan boya 
tanıtım panoları 
asıldı. Binanın alt 
katlarının sahibi 
olan Dursun 
Karakuş, Gemlik

Belediyesinden 
ücret istedi. 
İstenen ücret veril 
meyince panoların 
kaldırılması istendi. 
Ancak vatandaşın 
istemi yerine getiril

meyince Dursun 
Karakuş, belediye 
aleyhine dava aça 
rak panoları 
kaldırdı. Karakuş 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Bina 
ların yan duvarları 
na asılan reklam 
panoları genelde 
binaların bakımı 
için kullanılıyor. 
Belediye bizim bi
naya izinsiz kendi 
panolarını astı.
Uyarmama ragmen 
kaldırılmayınca, 
ben de yargı yo 
luna başvurdum. 
Gemlik’in en güzel 
yerini değerlendir 
mek istiyorum, 
bu hakkım" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mtan açıtlama'Marnıara Apremi iıcesi iir uy aıımr
Jeoloji Mühendis
leri Odası Güney 
Marmara Şube 
Başkanı ve Yüksek 
Jeoloji Mühendisi 
Engin Er, 30 Kasım 
tarihinde mey 
dana gelen 4.1 
büyüklüğündeki 
Yalova depreminin, 
beklenen büyük 
Marmara depremi 
öncesi yöneticiler 
ve vatandaşlar için 
uyarı niteliğinde 
olduğunu söyledi. 
Er, beklenen Mar
mara depreminin 
İtalya'dan dahi 
hissedilebilece 
ğini vurguladı. 
Jeoloji Mühendis
leri Odası Güney 
Marmara Şube 
Başkanı ve Yüksek 
Jeoloji Mühendisi 
Engin Er, 30 Kasım 
tarihinde meydana 
gelen 4.1 büyüklü 
ğündeki Yalova- 
Çınarcık merkezli 
depremin ardından 
beklenen depremle 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. Er, 
"Yalova'da olan 4.1 
büyüklüğündeki 
deprem aslında 
münferit bir dep 
remdir. Ancak 
bu deprem o

bölgedeki faylarda 
bir rahatlamaya 
neden olmamıştır" 
dedi. Deprem böl
gesindeki gerilimin 
bir başka bölgeye 
taşındığına dikkat 
çeken Er, "Bu 
taşınma yeni bölge 
deki gerilimi arttırdı. 
4.1 büyüklüğündeki 
bir deprem hiçbir 
depremin öncüsü 
veya artçısı değildir, 
bu depremi bir 
Uyarı niteliğinde 
düşünmemiz lazım" 
dedi.

'BÜYÜK 
DEPREMLER 
150 YILLIK 
PERİYODLARLA 
TEKRARLANIYOR’ 
Yapılan 

çalışmalarda büyük 
depremlerin 150 
yıllık periyotlarda 
tekrarladığını 
söyleyen Er, "Bu 
periyoda göre biz 
Bursa'da bugün 
yarın büyük bir 
deprem bekliyoruz. 
Yakın zamandaki 
4.1 şiddetindeki 
depremi göz önüne 
alarak yerel idare
ciler dikkatli ve 
uyanık olmalıdır. 
Kır yerde kentsel’ 
dönüşüm yapıyor 
sanız, plan değişik 
liğine gidiyor 
sanız fay hattı 
sizi engelliyor. 
Başka hiçbir 
konuda biz fay 
hatlarını ciddiye 
almış değiliz. 1

Ocak'ta yürürlüğe 
girecek olan bir 
yönetmelik var. O 
yönetmelik ne yazık 
ki bilimsel verilere 
uygun değil.
Yalnızca Ameri 
ka'nın bazı eyalet
lerinde kabul 
edilen, Avrupa'da 
kabul görmeyen de
prem yönetmeliği 
ülkemizde yürür 
lüğe girecek. Bu 
yönetmelik prob
lemlere çözüm ola
mayacak, tam aksi 
ne problemleri daha 
da artıra çaktır" 
şeklinde konuştu.

'TSUNAMI DAHİ 
OLABİLİR'

Yakın zamanda 

olması beklenen 
büyük Marmara 
depreminin deniz 
merkezli olduğunda 
tsunami tehlikesi 
dahi taşıdığına 
dikkat çeken Er, 
"Eğer beklenen 
Marmara depremi 
7.5 büyüklüğünde 
olur ve fay tek se
ferde kırılırsa, bun
dan bırakın çevre 
illerin etkilenmesini 
Yunanistan, Bulga 
ristan; Avusturya, 
hatta İtalya'ya 
kadar bu deprem 
hissedilir. Böyle bir 
depremde tsunami 
tehlikesi de var. 
Gevşek, kötü zem
ine inşa edilmiş 
evlerde oturan 
insanların tamamı 
bu depremden 
olumsuz etkilenir" 
dedi.

EVİNİZİN ALTINDAN 
GEÇEN FAYI 
ÖĞRENİN

Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdür 
lüğü'nün kurumsal 
web sitesinde yayın 
lanan haritalar 
aracılığıyla vatan 
daşların ev ve arazi
lerinin altındaki fay 

hatlarını öğrenebile 
ceğini söyleyen Er, 
"2006 yılından 
2012 yılına kadar 
Maden Tetkik ve 
Arama Genel 
Müdürlü ğü'ndeki 
mühendislerin 
arazide yapmış 
olduğu çalışmalar 
neticesinde 
Türkiye'deki 
hemen hemen tüm 
fay hatları tespit 
edildi. Bu fay 
hatlarının ak- 
tiviteleri üzerine bir 
çalışma yapıldı. 
Aktif olan fay 
hatlarının tümü 
haritada işaretlendi. 
Tüm bunları 
gösteren MTA'nın 
bir sayfası var. 
Bu sayfaya girip 
ölçeği büyüttü 
ğümüz zaman ma
hallemizden yani 
evimizin ne kadar 
yakınından aktif 
fay hattı geçtiğini 
net bir şekilde bu 
sayfada görebili 
yoruz. Tabii bunu 
sadece görmüş 
olmamız yeterli 
değil. Bizim bu 
bilinçle beraber, 
planlarımızı da 
revize etmemiz 
lazım" dedi.

Hiliiler Kadın Korosu'naan Van’a'Giinül Kflüfiisü
Türkiye çapında 
sosyal sorumluluk 
kapsamında önemli 
konserler veren 
Nilüfer Kadın Ko
rusu, bu sefer Van 
ve Kars'a gönül 
köprüsü kurmaya 
hazırlanıyor. Doğu 
ve Güneydoğu'daki 
çocuklar için kolları 
sıvayan Nilüfer 
Kadın Korosu Vanlı 
çocuklar için özel 
bir besteye imza 
atarken, yardım 
kampanyasının da 
startı verildi. 
Türkiye'deki birçok 
konuda sosyal so
rumluluk kapsamın 
da konser veren ve 
önemli işlere imza 
atan Nilüfer Kadın 
Korosu, kolları

Gönül Köprüsü kur
mak için sıvadı. 
Doğu ve Güneydo 
ğu'daki çocuklarla 
buluşmaya 
hazırlanan Nilüfer 
Kadın Korosu 
Derneği Başkanı 
Aysel Gürel, bu an
lamda güzel 

çalışmaların 
hazırlığı içerisinde 
olduklarını belirtti. 
Uzun süredir çocuk 
lar için bir şeyler 
yapmak istediklerini 
ifade eden Gürel, 
Fethiye Kadınları 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği Başka 

nı'nın da teşvikiyle 
harekete geçtik
lerini kaydetti. 
Türkiye çapında 
örnek olmak iste
diklerini ifade eden 
Gürel, "Biz daha 
önce de Türkiye 
çapında önemli 
işlere imza attık.

Amacımız sosyal 
sorumluluk oluştur 
mak ve bütün kon
serlerimizi bu amaç 
la veriyoruz. Biz 
Doğu ve Güney 
doğu'daki çocukla 
rımıza ulaşarak 
onların ihtiyaçlarını 
gidereceğiz. İlk 
durağımız ise 
Fethiye Kadınları 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı 
olan arkadaşımızın 
memleketi Van ola
cak. Elbette devle
timiz çocuklarımıza 
ulaşmak, onların 
ihtiyaçlarını karşıla 
mak için elinden ge
leni yapıyor. Bizler 
de bir deniz yıldızı 
misali devletimize 
ve çocuklarımıza 

destek olmak 
istiyoruz. Yaptı 
ğımız örnek 
olsun istiyoruz. 
Ayrıştırıcı değil 
birleştirici bir rol 
üstlenerek bütün 
köy okullarına ve 
çocuklarımıza 
ulaşmayı 
hedefliyoruz. 7 
Arahk'ta yola 
çıkıyoruz. İlk 
hedefimiz Kars 
ve Van olacak" 
dedi.
Kampanyaların 
dan önce kendi 
hazırladıkları bir 
klibi de sosyal 
medya hesapların 
dan paylaşan 
dernek üyeleri bu 
anlamda örnek 
olmayı amaçlıyor.
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fiEMÜKSPOB BASKIMI YllPn EMİNDE fiAlff
Gemlikspor 
basketbol takımı 
Yıldız Erkekler 
katagorisinde 
evinde oynadığı 
gurubun güçlü 
ekiplerinden 
Bursa Kolejliler 
Spor Kulübünü çok 
çekişmeli geçen 
bir müsabaka 
sonrasında 42-40 
yenerek iddiasını 
sürdürdü. Maça 
Kaptan Ali Fırat 
KAYA, Emre 
MUTMAN, Tamer 
ŞİMŞİR, Ali 
GÜLENÇ ve Onur 
M.GÜREL beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotu 
başa baş geçen bir 
mücadele sonrası 
14-13 önde tamam 
lamasını bildi. 
İkinci periyoda hızlı 

başlayan temsil
cimiz Emre 
Mutman'ın üst üste 
bulduğu üç sayılık 
basketler ile devre 
arasına 30-24 önde 
girdi. Üçüncü peri 
yotta temsilcimiz 
bir türlü istediği 
oyunu tutturamadı 
ve rakibinin basket
lerine cevap vere
meyince 32-36 final 
periyoduna Bursa 
Kolejliler önde 
girdi. Final periyo
dunda mücade 
leyi üst seviyeye 
çıkaran taraf Gem
likspor oldu ve 
baskılı savunması 
ile rakibine sayı 
şansı vermezken 
attığı basketler 
ile maçın son 
dakikasına taraflar 
40-40 berabere

girdiler. Son 
dakikada Onur Mert 
Gürel'in basketiyle 
öne geçen temsil
cimiz, iyi sabunma 
yaparak rakibine 

basket şansı ver
medi ve çok 
çekişmeli geçen 
zorlu mücadeleyi 
kazanmasını bildi 
Gemlikspor Maç 

Kadrosu, Kaptan 
Ali Fırat KAYA, 
Emre MUTMAN, Tu- 
nahan SAĞLAM, Ali 
GÜLENÇ, Onur Mert 
GÜREL, Nusret 
Taha ERTÜRK, 
Tamer ŞİMŞİR.
Yusuf Osman İMAN, 
Muhammed Veysel 
ERKARA, Emre 
BAHAR, Ata Utku 
ATALAY ve İbrahim 
Gökhan EFE.
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Yıldız takımımız 
18 saat ara ile oy
nanan iki karşılaş 
mayı da kazanarak 
sezona çok iyi 
hazırlandığını ve 
takım halinde 
kondisyon sorunu 
yaşamadığımızı or

taya koydu. Zorlu 
rakibimizi, centil
mence ve güzel bir 
mücadele ile 
yenerek yolumuza 
devam etmemiz, 
oyuncularımın 
özgüvenini arttırdı. 
Oynadığımız dört 
maçın üçünü 
kazanarak, doğru 
çalışmalarımızın 
meyvesini almaya 
başladık. Bu 
uğurda desteğini 
esirgemeyen tüm 
velilere ve Gemlik
spor severlere 
oyuncularım ve 
şahsım adına 
teşekkür ediyorum. 
Basketboldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" dedi.

Engelliler Günü için yürüyüş düzenlediler
Engelliler Gününde 
öğrenciler görme, 
yürüme, ortopedik 
ve konuşma en
gelliler gibi 
yürüdüler 
3 Aralık Dünya En
gelliler Gününde 
nedeniyle Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden 
farkındalık etkinliği 
3 Aralık Dünya En
gelliler Günü ne
deniyle Gemlik 
Anadolu imam Hatip 
Lisesin ortaokul 
öğrencileri görme, 
konuşma ve orto 
pedik gibi engelli 
rolüne girerek okul 
bahçesinden engel

siz kafeye kadar 
yürüyüş düzen
lediler. 90 öğrenci 
ile beraber okul 
Müdürü Ali Bahadır, 
Müdür başyardım 

cısı Şuayb 
Serdaroğlu, etkinliği 
organize eden okul 
rehber öğretmeni 
Canan Altundal ve 
çok sayıda

öğretmenin katıldığı 
etkinlikle öğrenciler 
çevrenin ve konuya 
ilgili olan kişilerin 
dikkatini çekmek ve 
farkındalık 

oluşturmanın 
hedeflediler.
Yapılan yürüyüş ve 
bugün bende engel
liyim etkinliği ile 
öğrencilerin en
gellilerin ve yakın 
lan ile empati kura
bilmelerine yardımcı 
olma,yaşamları ve 
problemleri 
hakkında farkındalık 
ve duyarlılık kazan 
malarını hedefle 
nen 7 ve 8.Sınıf 
öğrencilerinden 90 
gönüllü öğrenci ile 
görme,konuşma ve 
ortopedik gibi farklı 
engel gruplarının 
zorluklarını 
yaşadılar. Yol boyu 

ellerindeki pankart
larla birer engelli 
gibi yürüyen 
öğrencilere Gemlik 
halkı da destek verdi 
Okul bahçesinden 
engelsiz kafeye 
kadar yapılan 
yürüyüşle geleceğin 
mimarları, mühen 
dişleri, yöneticileri 
olacak çocukların 
yaptığı empati 
çalışmalarıyla 
sadece kendilerinin 
değil başka 
insanlarında özel
likle engellilerin 
ihtiyaçlarını fark 
edip faydalı işlere 
imza atabilmeleri 
amaçlandı.

KRŞCDC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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tu araçları Kullananlar dikkat! Ceza miı
Üçüncü köprünün 
açılmasının 
ardından 2'nci sınıf 
yani dingil mesafesi 
3.20'nin üzerinde 
olan araçların ikinci 
köprüden geçişi 
yasaklandı. Ancak 
yasaktan haberdar 
olmayan 
vatandaşlar ikinci 
köprüyü kullan
maya devam etti, 
cezalar da peşi sıra 
geldi. Volkswagen 
Transporter, Mer
cedes Vito, Renault 
Trafic, Renault Mas
ter, Fiat Ducato, Fiat 
Maxi Doblo, Peu
geot Partner Maxi 
gibi yüzlerce aracın 

ikinci köprüden 
geçmesi yasak. 
İstanbul'un üçüncü 
köprüsü olan Yavuz 
Sultan Selim 
Köprüsü'nün 2016 
yılında açılmasının 
ardından ikinci 
köprüden (Fatih 
Sultan Mehmet) 
geçebilecek 
araçlara sınırlama 
getirilmişti. Buna 
göre; ikinci köprü
den ağır tonajlı 
kamyonlar, 
şehirlerarası yolcu 
otobüsleri gibi 3,4 
ve 5'inci sınıf 
araçlar ve hafif 
ticari araçların 
geçişi yasaklandı.

Ancak 2'nci sınıf 
araçlarla ilgili bazı 
muafiyetler getirildi. 
Bu durum 
vatandaşların 
kafasını karıştırdı.

MUAFİYET VAR 
Yasaya göre; 2'nci 
sınıf yani dingil 
mesefesi (aks) 3.20 
metre ve üzerinde 
olan araçların ikinci 
köprüden geçmesi 
yasak. Yani aksı 
3.19 metre ve 
altında olan araçlar 
ikinci köprüden 
geçmeye devam 
edebilirken, dingil 
mesafesi bunun 
üzerindeki araçlara 

para cezası ke
siliyor. Ancak 
İstanbul Ulaşım 
Koordinasyon 
Müdürlüğü'nün 
(UKOME) kararına 
göre; turizm, per
sonel, okul servis
leri ve tüm toplu ’ 
ulaşım araçları 
ikinci köprüden 
geçebiliyor.

HABERSİZLER 
Bu araçların ikinci 
köprüden geçtiğini 
gören birçok 
vatandaş da hafif 
ticari veya 3.20 
metre aksın üz
erindeki araçlarıyla 
ikinci köprüyü 

kullanıyor. Cezadan 
habersiz olduklarını 
ve aylar sonra 
cezaların tebliğ 
edildiğini ifade eden 
vatandaşlar, 
sosyal medya 
hesaplarından 
şikayetlerini dile ge
tirerek, "Herhangi 
bir uyarı işareti yok 
ve konu yeterince 
duyurulmadı. Biz de 
yıllardır kullandığı 
mız köprüyü kullan
maya devam ettik" 
diyor.
1 YIL SONRA 
TEBLİGAT 
Yasağın kendi aracı 
için geçerli 
olmadığını 

düşünerek ikinci 
köprüden geçen 
bir vatandaş 
3.45 metre aksı 
olan aracına 
800 Tl ceza 
kesildiğini 
söyledi.Bir başka 
vatandaş ise "pa 
nelvan aracımla 
ikinci köprüden 
geçtiğim için 600 Tl 
ceza kesilmiş, ceza 
bana 1 yıl sonra 
iletildi. Muafiyet 
getirilen araçlar 
ikinci köprüden 
geçtiği için benim 
aracımında sorun 
olacağını 
düşünmemiştim" 
diye konuştu.

50 bin lira cepte kaldı!
Ortalama yüzde 
2.37 seviyesinde 
bulunan konut 
kredisi faizi bazı 
bankalarda yüzde 
1.89'lara kadar 
düşüyor. Bu oran
dan 10 yıl vadeli 
100 bin lira kredi 
kullanan vatandaş 
50 bin lira daha az 
ödeyecek.

Geçtiğimiz aylarda 
yüzde 3.24'lere 
kadar yükselerek 
rekorlar kıran ve 
vatandaşın ev 
almasını zorlaştıran 
konut kredisi faiz
lerinde gerileme 
yaşanıyor. Ortalama 
yüzde 2.37 se
viyesinde bulunan 
konut kredisi faiz

lerinde yüzde 
1.89'lu seviyeler 
görülmeye 
başlandı. Bu da 
10 yıl vadeli 100 
bin liralık kredide 
vatandaşın 
cebinde yaklaşık 
50 bin lira kalması 
anlamına geliyor. 
Konut kredisi 
faizleri bu yıl

psikolojik sınır 
olan yüzde 1'i 
oldukça aşmıştı. 
Eylül ayında özel 
bankalardan 
yüzde 3.24'le re 
kadar yükselen 
konut kredisi faiz
leri Merkez Banka 
sı'nın 23 Kasım 
verilerine göre; 
ortalama yüzde 2.37

seviyesinde bu
lunuyor. Oranlar 
bankalara göre 
değişse de bu hafta

itibarıyla piyasadaki 
en düşük faiz oranı 
yüzde 1.89'a 
gerilemiş durumda.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51

i C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamukkale «12 00
DENİZ UÇAĞI 513 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 G3 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sözor Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadag 614 46 40
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

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

DENİZ OTObOsT
Bursa 
Mudanya

256
544

77 84
30 60

Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Akcan Petrol od3 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz si3 16 4S
Beyza Petrol__________

VAPUB - FEBİDOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşğaz 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
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Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 
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GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 
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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
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Bıyıkh’nm adaylığı bugün Bursa İl Başkanlığında düzenlenecek törenle açıklanacak

MIBB
31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimlerde Gemlik İyi 
Parti Belediye Başkan adayının Adnan Bıyıklı olması 
kesinleşti. Perşembe günü İYİ Parti İl Başkanlığında düzenle 
necek törenle Adnan Bıyıkh’ya adaylık yazısı il başkanı ve 
yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Erken yola çıkmak
Yerel seçimler anaforuna hepimiz 

kapıldık.
Nereye gitsem yolum kesiliyor ve 

siyasi partilerin belli olmayan 
adayların kimler olacağı soruluyor.

Daha çok merak edilen parti AKP.
AKP’nin 10 aday adayından kimin 

aday olacağı bilinmiyor.
Ankara kulisleri Gemliklilerle 

dolup taşıyor. Devamı sayfa 4’de

GÜNLÜK
YAĞLIK ZEYTİN

• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ , 
•RÖNTGEN
• ULTRASDN
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET • OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetdinic.com 
H hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

GULERYCJZLCJ 
BAŞKANLA 

SEfrgjljlfe LECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

t 'İETMEBİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 

H İZM ETİ N İZE TALİBİM..

«J J

ra

AK PX

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

Eskişehir Belediyesini inceledikten sonra Ankara aa 
kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelediler 

WıMHIHın
CHP Belediye Başkan adayı ve partili teknik oır 
heyeti, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ndeKi m. 
celeme terinden sonra, Ankara Yenimahalle 
Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Mehmet Uğ^r sert 
aslan, CHP Milletvekili 2. Bölge Milletvekili adayı 
Kemal Atan, eski belediye meclis üyesi Mimar 
Arzu Kara kaş, Zeynep Akın Serintürk ve İsa Ser- 
intürk ile önce Eskişehir Büyükşehir oeıeaı 
yesi’ne bağlı Tepebaşı Belediye Başkanı Anmet 
Ataç’ı makamında ziyaret ettikten sonra modern 
belediyecilik konusunda yaptıkları hizmetleri re
hberler eşliğinde gezdiler. Haberi sayfa 2’de

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

K 300 TON fj 1X AX71 IİŞLEME KAPASİTESİ || .■■■■İl" DOĞANIN HAZÎNESİ I
YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK^— J www. kavla k.com .tr
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Bıyıklı’nın adaylığı bugün Bursa İl Başkanlığında düzenlenecek törenle açıklanacak

İyi Parti nin adayı Adnan Bıyıklı
31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Gemlik 
iyi Parti Belediye 
Başkan adayının 
Adnan Bıyıklı 
olması kesinleşti. 
Perşembe günü 
İYİ Parti İl Başkan 
lığında düzenlene 
cek törenle Adnan 
Bıyıkh’ya adaylık 
yazısı il başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından

verilecek.
İYİ Parti Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
için kurucu İlçe 
Başkanı Dr. Adnan 
Bıyıklı, Lale Kılıç ve 
Demet Celayir aday 
adayı olmuştu.
İYİ Parti Genel 
Merkezi aday 
adayları arasında 
Bursa milletvekilleri 
ve İl başkanlığının 
da istemi doğrultu 
sunda karar vere

rek, geçtiğimiz 
seçimlerde MHP 
den aday olup 
20 bine yakın oy 
alan Dr. Adnan 
Bıyıklı’nın 31 Mart 
2019 seçimlerde 
aday olmasına 
karar verdi. 
Saat 15.oo de İYİ 
Parti İl Başkanh 
ğında adaylık açıkla 
ması için tören 
düzenleneceği 
öğrenildi.

Eskişehir Belediyesini inceledikten sonra Ankara da kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelediler

CHP illerin 2. duranı Ankara

Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Başkan adayı ve 
partili teknik bir 
heyeti, Eskişehir 
Tepebaşı Belediye
sindeki inceleme 
lerinden sonra, 
Ankara Yenima
halle Belediyesi’ni 
ziyaret ettiler. 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, CHP 
Milletvekili 2. 
Bölge Milletvekili 
adayı Kemal Atan, 
eski belediye 
meclis üyesi 
Mimar Arzu 
Karakaş, Zeynep 
Akın Serintürk ve 
Isa Serintürk ile 
önce Eskişehir 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Tepebaşı Belediye 
Başkanı Ahmet

Ataç’ı makamında 
ziyaret ettikten 
sonra modern 
belediyecilik 
konusunda 
yaptıkları hizmet
leri rehberler 
eşliğinde gezdiler. 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, 
gazetemize 
yaptığı 
açıklamada, Eski 
şehir Büyükşehir 
ve Tepebaşı 
Belediyesi’nin 
farklı bir kent 
yarattıklarını, 
sosyal demokrat 
belediyeciliğin 
en özgün örnek
lerinden birinin 
Eskişehir’de 
uygulandığını 
söyledi.
CHP’li Belediye 
başkanlarının

Eskişehir 
Türkiye’nin 
gezilecek, görüle
cek yerlerinden 
biri yaptıkları be
lirten Sertaslan, 
“31 Mart seçim
lerinde Gemlik 
halkı bana ilçeyi 
yönetme görevi 
verirse, Gemlik’i 

örnek bir kent 
yapacağım.
Bunun için ince 
lemelerimizi 
teknik heyetimizle 
sürdürüyoruz.” 
dedi.

ANKARA’DA 
KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜ

İNCELEDİLER

CHP heyeti 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ile 
Eskişehir’den 
Ankara’ya geçerek, 
yerel yönetimlerde 
başarılı projeleri 
yaşama geçiren 
Yenişehir Belediye 
Başkanı Fethi 
Yaşar’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Türkiye’nin örnek 
gösterilecek 
yerinde kentsel 
dönüşüm projeleri 
ni teknik heyetten 
bilgiler aldıktan 
sonra yerinde 
inceleyen Sert 
aslan ve ekibi, 
Gemlik’in önemli 
sorunu olan 
yerleşim yerlerinin 
yerinde yenilen

mesi projelerine 
ışık tutacak çok 
geniş bilgiler 
elde ettiklerini 
söylediler. 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, 
Türkiye de 
modern 
şehircilikte 
başarılı kentleri 
incelemele rini 
sürdüreceklerini 
söyledi.
Sertaslan, bunların 
arasında İzmir, 
Aydın Belediyele 
rinin de bulundu 
ğunu belirtti.
CHP heyeti daha 
sonra CHP 
Bursa Milletvekili 
Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu ve AKP 
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık’ı ziyaret 
ettiler.

Fafeebook şayfamır^Getnlik fefez - Güler Ajans
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Bursa'da bıçaklı soygun dehşeti
Bursa'da ünlü bir 
market firmasının 
şubesine müşteri 
olarak giren yüzü 
kapalı şahıs, alışve 
riş bahanesiyle gitti 
ği kasada kasiyerin 
boğazına bıçak daya 
yarak kasayı soydu. 
O anlar güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye yansırken, 
yakalanan soyguncu 
'pişman değilim' 
dedi.
Yıldırım'da Es- 
enevler Mahalle- 
si'nde bulunan ünlü 
bir marketler zin
cirine ait şubede 30 
Kasım tarihinde 
akşam saatlerinde 
meydana geldi. 
Ömer ö. isimli şahıs 
cips almak bahane
siyle müşteri gibi 
markete girdi.
Yüzünün kapalı 
olduğu görülen ve 
ödeme yapmak için 
kasaya giden Ömer 
Ö. kasiyeri bıçak

Boşanma 
aşamasındaki 

eşini «urdu

gösterip tehdit 
ederek kasadaki 
paraları alıp kaçtı. 
Kasadan bin 500 lira 
para alan Ömer Ö. 
daha sonra bir 
minibüse binerek 
olay yerinden 
uzaklaştı.
Olaydan sonra mar
ket çalışanlarının 
ihbarı üzerine polis 
ekipleri harekete 
geçti. Asayiş Şube 
Müdürlüğü Gasp 
Büro Amirliği ekip
lerince konula ilgili 

yapılan çalışmalarda 
soyguncunun 
kimliğinin tespit 
edilmesi için onlarca 
iş yeri ve minibüs 
kamerası incelendi. 
Kameralarda önce 
soyguncunun 
bindiği minibüsü 
tespit eden ekipler 
daha sonra soygun
cunun minibüsten 
inerek bir taksiye 
bindiğini belirledi. 
Güzergaha bakan 
bütün taksi 
duraklarını in

celeyen ekipler 
soyguncu Ömer 
Ö.'yü taşıyan taksiyi 
bularak şahsın 
Yavuzselim Mahalle- 
si'nde indiğini 
öğrendi. Soyguncu
nun taksiden inerek 
evine yürüdüğünü 
belirleyen ekipler 
yol üzerindeki bütün 
iş yeri kameralarını 
inceleyerek bir 
internet kafe 
kamerasından 
şahsın kimliğini ve 
yüzünü tespit etti.

Osmangazi'de bir kadın, boşanma 
aşamasında olduğu eşi tarafından, çalıştığı 
diş hekimi muayenehanesinde bacağından 
vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre 
Nuh Ş, boşanma aşamasında olduğu eşi 
Lütfiye Ş'nin çalıştığı Nalbanoğlu Mahalle- 
si'ndeki diş hekimi muayenehanesine 
geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine Nuh Ş, yanındaki taban
cayla eşinin bacağına iki el ateş ederek 
olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, diş heki
minin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil 
Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastane
sine kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekip
leri, Nuh Ş'yi yakalamak için çalışma 
başlattı.

Kaza sınrası artaiasını bıralm kacn
İnegöl'de şarjh 
bisikletin devrilmesi 
sonucu meydana 
gelen kazada şarjh 
bisiklet sürücüsü 
yaralanırken, 
arkasında bulunan 
arkadaşı yaralı 
arkadaşını bırakıp 
kayıplara karıştı. 
Alınan bilgilere göre 
kaza, Mahmudiye 
Mahallesi, Kasım 
Efendi Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. 13 yaşındaki 
Y.Ç. kullandığı şarjh 
bisiklet seyir

Ehliyetsiz gencin teci sonu!
Bursa'da ehliyetsiz 
bir sürücü direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek aracıyla 
takla attı. 23 
yaşındaki sürücü 
hayatını kaybetti. 
Kaza Mudanya Yolu 
üzeri Çağrışan 
Mevkisi'nde mey
dana geldi. Ehliyet
siz olduğu öğrenilen 
Ünal Beşli (23) 
sabah saat 04.00

halindeyken de
vrildi. Şarjh bisiklet
ten düşen sürücü 
yaralanırken arkasın 
da bulunan arkadaşı 
ise kazayı yara al
madan atlattı.

sıralarında 16 BZJ 
plakalı aracıyla Mu
danya Yolu üzerinde

seyir halindeyken 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetti. Genç

Y.Ç.'nin yardımına 
ise çevredeki vatan 
daşlar yetişti. Yerde 
yatan yaralıyı vatan 
daşlar sakinleş tirir 
ken, kazada yara al
mayan ismi öğreni 

lemeyen aynı yaşta 
ki çocuk ise arkada 
şını olay yerinden 
bırakarak şarjh 
bisiklette kayıplara 
karıştı. Y.Ç. haber 
verilmesi üzerine 
kaza yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardın 
dan ambulansla İn
egöl Devlet Hastane
sine kaldırıldı.
Yaralının sağlık du
rumunun iyi olduğu 
kazayla ilgili tahki 
katının ise sürdürül 
düğü öğrenildi.

İstanbul'dan Kaçan 
kapkaç şüphelileri 
Bursa'da yakalandı

sürücü hakimiyetini 
kaybedince aracıyla 
birlikte defalarca 
takla attı. Kazayı 
gören diğer 
sürücüler 112 sağlık 
ve polis ekiplerine 
bilgi verdi. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri Beşli'nin 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

İstanbul Sarıyer'de kapkaç olayına 
karıştıkları öne sürülen Nevin Ç. Ve Ufuk T., 
kiralık otomobille geldikleri Bursa'nın İn
egöl ilçesinde yakalandı. Sarıyer'de telefon 
kapkaç olayına karıştığı öne sürülen 2 
şüphelinin İnegöl'e geldiği bilgisine ulaşan 
polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ilçe 
girişinde önlem aldı, ilçeye giriş yapan 
şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, 
takibe alındı. Kalburt mevkiinde durdurulan 
araçtaki Nevin Ç. Ve Ufuk T. gözaltına 
alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul 
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim 
edildi.

MM ABONE OLDUNUZ MU? 
gEntffiDUHI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

C3
BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Güne Bakış
Ahmet Dural Meydanı, İskele Meydanı' ndan sonra Devlet Hastanesi önüne de Klimalı Durak kondu

Klimalı dnrakların saınlarurtııiOTKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Erken yola çıkmak
Ankara da merkezi etkileyecek adamı 

olan (buna milletvekili, eski bakan, PM 
üyesi, vb.) kim varsa o kişi ipi göğüs 
leyecektir.

önceki gün, Ankara’ya kimle gitti 
örneğin?

Sonuç olarak, AKP’nin Gemlik Bele 
diye Başkan Adayının (asparagas ol
mayan) kim olduğunu resmi açıklama 
ile öğreneceğiz.

ADNAN BIYIKLI İYİ PARTİ ADAYI

Dün, İYİ Parti de Adnan Bıyıkh’nın 
Ankara dan gelen Başkan adaylığı belli 
oldu.

Bugün ise bu Gemlik’ten gidenlerle 
birlikte Adnan Bıyıklı’ya resmi olarak 
duyurulacak.

Bıyıklı da Uğur Sertaslan gibi çalış 
malarına hemen başlayacak.

Yazımın başında da belirttiğim gibi 
CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan 
yola erken çıkan aday olduğu için 
rahat.

Siyasi çalışmalarını rakiplerinden 
önce başlattı.

Gemlik’in her köşesinde gördüğümüz 
“Gemlik’e Uğurlu Gelecek” sloganlı 
bez afişler bunun örneği.

Sertaslan uzun zamandır belediye 
başkanlığı için kendini hazırlıyor.

Anımsarsanız, 2004 yerel seçim
lerinde Uğur Sertaslan CHP Belediye 
başkan adayı adayıydı.

Ancak, Genel Merkez Mehmet Ali 
Kayacı aday gösterdi.

Kaya o seçimlerde 2 bin 849 oy alarak 
barajı aşamadı ve CHP tarihinde 
Belediye meclisine üye sokamadı.

Mehmet Turgut 10 bin 928 oyla 
belediye başkanı seçildi.

CHP adayının üzerinde DYP, Saadet 
Partisi, Anavatan Partisi ve MHP aday 
lan vardı.

O seçimlerde Sertaslan daha çok 
gençti.

Yanlış aday seçildiği için CHP kay
betti.

Yani Uğur Sertaslan aslında Belediye 
Başkanlığı olmayı 2004 lerde istiyordu.

Yola erken çıktı.
Geçtiğimiz seçimlerde aday olmadı, 

sağlık sorunları vardı.
2019 seçimlerinde CHP bu kez M eh 

met Uğur Sertaslan’ı aday gösterdi.
Sertaslan o nedenle diğer adaylara 

göre avantajlı.
Geçtiğimiz günlerde teknik heyeti ile 

önce Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin 
hizmetlerini incelediler, ardından Anka 
ra Yenimahalle Belediyesl’nin kentsel 
dönüşüm projelerini yerinde gördüler.

Bunlar yola erken çıkmanın yararları 
diye düşünüyorum.

Otobüs durakla 
rında bekleyen 
yolcuların yaz ve 
kış aylarında açık 
duraklardan 
şikayetçi olmaları 
üzerine başlatılan 
Klimalı Durak 
yapımına devam 
ediliyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından Devlet 
Hastanesi’nin 
önünde bulunan 
açık durak kaldın 
larak yerine Ahmet 
Dural Meydanı’n 
daki gibi kapalı Ve 
klimalı durak 
kondu.
Kış ve yaz ayların 
da iklim koşullarına 
göre ısıtma ve 
serinletme ayar 
larıyla durak içinde 
mevsimine göre, 
üşümeden veya 
terlemeden 
yolcular bekleye
bilecekler.

SAYILARI 
ARTTIRILACAK 
Gemlik Belediye 
si’nden yapılan 
açıklamada, Kapalı 
ve klimalı durak

İskele Meydanı ve Atatürk Kordonu’na da led aydınlatma konması için ihale açıldı

Gemlik Belediyesi 
Atatürk parkı içinde 
başlattığı Osmanh 
ve Selçuklu motif 
teriyle süslü aydın 
tatma çalışmalarını, 
Gemlik İskelesi’ne 
koyduğu yeni led 
aydınlatmalarla 
sürdürüyor.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından 15 Tem
muz Demokrasi 
Meydanı, Atatürk 
Kordonu ve Gemlik 
Iskelesi’nde bulu
nan ekonomik 
ömrünü tamamla 
mış ışıklandırma 
direkleri, Selçuklu 
motifli yeni LED 
aydınlatma direkleri 
ile yenileniyor.
Çalışmalar 
kapsamında ilk 
olarak Gemlik

sayısının ihtiyaça 
göre arttırılacağı 
bildirildi.
Klimalı durakların 
etrafı tamamen 
camdan oluşurken, 
içerisinde oturma 
alanı, ayakta/engelli 
bekleme alanı, 
klima ve bilgilen 
dirme panosu bu
lunuyor.
Klimalı duraklar 
ayrıca engelli 
vatandaşların 
kullanımına uygun 
tasarımıyla da 
dikkat çekiyor.

İSKELEYE DE 
KONACAK

İskelesinde 5 metre 
yükseklikteki LED 
aydınlatma direk
lerinin montajını 
tamamladı. .
LED aydınlatmaları 
ile Belediye iskelesi 
yeni led aydınlat 
malarla farklı bir 
görünüme kavuştu, 
iskele Meydanı ile 
Atatürk Kordonü’n-

Son olarak Ahmet 
Dural Meydanı ile 
işçilerin yoğun 
olarak kullandığı 
İskele Meydam’na 
klimalı durak yerleş 
tiren Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, kentte 
yoğun kullanılan 
duraklarda klimalı 
durak kurmaya 
devam ediyor. 
Bu kapsamda yeni 
Devlet Hastanesi 
girişinde bulunan 
ve yoğun bir 
şekilde kullanılan 
otobüs durağının 
bulunduğu noktaya 
da klimalı durak 
yerleştirildi.

dan Kayıkhane 
Mevkiine kadar 
olan gezi alanlarına 
7 ve 10 metrelik 
22 adet LED 
aydınlatma direkleri 
için de ihaleye 
çıkarıldığı öğrenildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’in marka bir 
kent olması

Hastanedeki 
işlemlerini 
tamamlayıp 
otobüs bekleyen 
vatandaşların kışın 
soğuk havalardan 
etkilenmemesi için 
yerleştirilen klimalı 
durağa vatandaşlar 
da ilgi gösterdi. 
Özel olarak 
geliştirilen 
klimalı durakların 
önümüzdeki gün
lerde halkın yoğun 
olarak kullandığı 
toplu taşıma 
araçlarını bekleme 
noktalarına 
yerleştirilmeye 
devam edeceği 
bildirildi.

hedefiyle ilçenin 
görüntüsünü 
değiştirecek 
çalışmalara 
başlattıklarını 
belirterek, 
“Teknolojik 
yenilikleri 
yakından takip 
eden belediyemiz 
kullanılan LED 
aydınlatmalar ile 
mikro ölçekte 
ilçe ekonomisine 
makro ölçekte ise 
ülke ekonomi 
sine katkı 
sağlamaktadır. 
Selçuklu motifli 
LED aydınlatma 
çalışmalarımız 
tamamlandığında 
insanımızın yoğun 
bir şekilde 
kullandığı sahili 
miz ışıl ışıl 
olacak” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IMi Unhıersitesi kalp nakli itin gün salıyor
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has
tanesi, 1989 yılında 
böbrekle başladığı 
organ naklinde 
önemli bir aşamaya 
geldi. İlk günden bu 
yana, kemik iliği, 
kornea, karaciğer 
nakli yapan kurum, 
2019 yılının orta 
larında kalp nakline 
de başlayacak.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dekanı ve Organ 
Nakli Merkezi Müdü 
rü Prof. Dr. Ekrem 
Kaya, organ bağı 
şıyla ilgili farkın 
dahk oluşturmak 
amacıyla, Organ 
Nakli Koordinatörü 
Sahriye Keskin 
tarafından düzenle

nen toplantıda, tıp 
fakültesi öğrencileri 
ve organ nakli 
yapılan hastalarla 
bir araya geldi. 
Türkiye'de 77 tane 
organ nakli merkezi 
bulunduğunu, nakil
lerin yüzde 75'inin 
canlı vericilerden 

yapıldığını belirten 
Prof. Dr. Kaya, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has- 
tanesi'nde ise nakil
lerin çoğunun 
Avrupa'da olduğu 
gibi kadavradan 
yapıldığını, bu 
başarının altında 

ise özellikle son 10 
yıldır organ bağışı 
konusunda tüm 
Güney Marmara 
Bölgesinde çok iyi 
bir ekip çalışma 
sının yattığını 
söyledi. Bilecik'ten 
Çanakkale'nin en 
ücra köşesine

kadar kurumlan zi
yaret ettiklerini ve 
kadavra bağışı 
konusunda farkın 
dahk çalışması 
yürüttüklerini anla
tan Prof. Dr. Kaya, 
şöyle konuştu: 
"Sahriye Keskin ve 
ekibiyle okullara, 
camilere, ce
nazelere, mevlitlere 
gittik, ama sonuçta 
organ bağışı konu 
sunda Avrupa 
ortalamasının üzeri 
ne çıktık. Her sene 
olduğu gibi AKUT 
Öğrenci Topluluğu 
muz, Organ Bağış 
Haftası'nda yine 
yanımızdaydı. Bu 
sene de 500 organ 
bağışıyla yine 
büyük başarıya 

imza attılar. Artık o 
düzeye geldik ki, 
organ sağ kalım ve 
mortalite oranını 
düşürmemek için 
her organı da kabul 
etmiyoruz. Bir 
yıllık sağ kalım 
oranı yüzde 90'ın 
üzerinde olmalıdır 
ki iyi bir merkez 
olabilelim. Allah'a 
şükür ki bunu 
diyebilecek 
durumdayız." 
UÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı ve Organ 
Nakli Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Ekrem Kaya, kalp 
naklinden sonra 
da sırada pankreas 
ve ince bağırsak 
nakli olduğunu 
kaydetti.

Bursa Bilim re Teknoloji Merkezine yoğun ilgi
Bursa'da 270 deney 
düzeneği ve labo
ratuarlar, simülas 
yon cihazları, 
planetaryum, 3 
boyutlu sinema 
salonları gibi bilim
sel etkinlik ve 
araçların yer aldığı 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nde (BTM) 
2018 yılının ilk 10 
ayında yapılan 
etkinlikler, 
katılımcılarıyla 
beraber 927 bin 
kişiyi bilimle 
buluşturdu. Ocak 
2019'da Gökmen 
Uzay ve Havacılık 
Eğitim Merkezi'nin 
de açılmasıyla 
merke ze yurtiçi ve

yurtdı şından gelen 
ziyaretçilerin il
gisinin artması 
bekleniyor.
Bursa'da 14 farklı
alanda yaklaşık 270 
deney düzeneği ve 
özel tasarım galeri

leri, eğitim 
salonları, kimya ve 
fizik atölyelerinin 
yapıldığı laboratuar
lar, simülasyon 
cihazları, plane
taryum, 3 boyutlu 
sinema salonları 

gibi bilimsel etkinlik 
ve araçların yer 
aldığı Bilim ve 
Teknoloji Merkezi'n 
de 2018 yılının ilk 
10 ayında 163 bin 
ziyaretçi bilimle 
buluştu. Yapılan 

etkinliklerin 
katılımcılarıyla be
raber 927 bin kişiyi 
ağırlayan Bilim ve 
Teknoloji Merkez
i'nde katılımcılar 
456 bin parça ürün 
üretti. Ocak 2019'da 
Gökmen Uzay ve 
Havacılık Eğitim 
Merkezi'nin de 
açılacağı merkeze 
ilginin daha da 
artması bekleniyor. 
Merkezle ilgili bil
giler veren Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
"Büyükşehir beledi 
yemiz ve Bursa 
sanayimizin işbirli 
ğiyle doğan 'Bursa

Bilim ve Teknoloji 
Merkezi' büyüme 
sini giderek 
sürdürüyor. 270 
deney düzeneği, 
planetaryum, 
simülatör, sergi 
alanları, atölyeler ve 
eğitim salonlarının 
yer aldığı bilim 
merke zinde 2018'in 
ilk 10 aylık dili
minde 163 bin 
ziyaretçiyi 
ağırladık. Bilim 
şenliği, astrofest, 
doğa ve bilim 
şenliği, gökyüzü 
gözlem şenliği 
gibi çeşitli etkinlik
lerle bu sayı 400 
binlere ulaştı" 
dedi.

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEMLİKSPOR: 52 OKSİJEN SPOR: 43
Gemlikspor 
basketbol takımı 
Genç Erkekler 
katagorisinde 
evinde oynadığı 
Oksijen Sporu 52- 
43 yenerek altıncı 
maçında dördüncü 
galibiyetini aldı. 
Maça Kaptan Umut 
TOKGÖZ, Yiğit İLİ, 
Enes ŞEN, Ömer 
ELMAS ve Uğur 
YILMAZ beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyodu 
karşılıklı atılan bas
ketler ile 10:8 önde 
tamamladı. İkinci 
periyoda hızlı 
hücumlar ve etkili 
savunma ile

başlayan Gemlik
spor, attığı bas
ketler ile farkı 
açarak devre 
arasına 27-17 önde 
girdi. Üçüncü 
periyotta rakibin 
savunması 
karşısında sayı bul
makta zorlanan 
temsilcimiz farkın 
kapanmasını en
gelleyemedi ve final 
periyoduna 33-32 
Gemlikspor önde 
girdi. Son periyotta 
tecrübesini sahaya 
yansıtan taraf Gem
likspor oldu ve iyi 
savunma yaparak 
rakibinin kolay sayı 
bulmasına izin ver- medi ve bulduğu sayılar ile maçı 52-

43 kazanmasını 
bildi.
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Umut TOKGÖZ, 
Yiğit İLİ, Enes ŞEN, 
Ömer ELMAS, Uğur 
YILMAZ, Mehmet 
K.ERSÖZ, Emre 
TURAN, Çetin AKIN 
ve Gökay DONAT. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Altıncı maçta 
dördüncü gali
biyetimi alarak 
gurubumuzdaki 
iddiamızı sürdürü 
yoruz. Bu gali
biyetler ile sezon

öncesi hazırlık 
larımızı iyi 
yaptığımız ve 
doğru yolda oldu 
ğumuz ortadadır. 
Her maçımızı 
centilmence ve 
sportmence 
tamamlıyoruz. 
Bütün takımları 
mızdaki oyuncuları 
mız Gemlik gençli 
ğinden oluşmak 
tadır ve başarının 
sırrını ortaya 
koymaktadır. Bas- 
ketboldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" dedi.

Meteoroloiî'flen Butsa için 'Mi vagis" mm
Akdeniz kıyıları, 
İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, Yalova, 
Hakkari ve Şırnak 
çevreleri için yarın 
kuvvetli yağış 
uyarısında bu
lunuldu. Bazı bölge 
lerde yağışın yanı 
sıra fırtınamsı rüzgar 
da bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye 
genelinde havanın 
yarın parçalı ve çok

Ardahan dışında 
tüm yurtta yağış 
görüleceği tahmin

bulutlu olacağı, 
Doğu Karadeniz 
kıyılarıyla Artvin ve

ediliyor.
Genellikle yağmur 
ve sağanak, Akdeniz 
kıyılarında yer yer 
gök gürültülü 
sağanak, Doğu Ka
radeniz'in iç kesim
leriyle Erzurum, 
Kars, Ağrı ve Van 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
yükseklerinde kar 
şeklinde olacağı 
tahmin edilen 
yağışların, İstanbul, 
Kocaeli, Bursa, 
Yalova, Hakkari ve

Şırnak çevrelerinde 
kuvvetli gerçekleş 
mesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun 
güneydoğusunda 
güney ve güneybatı 
yönlerden kuvvetli 
eseceği belirtilen 
rüzgarın Marmara, 
Ege ve Orta Ak 
deniz'de fırtınamsı 
hale dönüşmesi 
öngörülüyor.
Ülkenin güneydoğu 
sunda beklenen 
yağışların yarın 
06.00-18.00 saat-

lerinde Şırnak ve 
Hakkari'de kuvvetli 
yağmur ve sağanak, 
2 bin metre üzeri 
rakımlı yerlerde ise 
yoğun kar şeklinde 
olacağı tahmin 
ediliyor. Vatandaş 
lann ve yetkililerin, 
muhtemel ani set, su 
baskını vp yüksek 1 
yerlerde kuvvetti , 
rüzgarla birlikte kar 
yağışı gibi olum 
suzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerekiyor

Ayakkabı sektörünün halbi Bursa’fla atıyor
Büyükşehir Beledi 
yesi ile Network 
Fuarcılık işbirliğiyle 
düzenlenen ve Türki 
ye’deki ayakkabı 
üreticilerini aynı çatı 
altında buluşturan 2. 
BURSAF Ayakkabı 
ve Deri Ürünleri 
Fuarı, kapılarını 
tedarikçilere açtı. 
‘Yaz Sezonu’ 
temasıyla planlanan 
ve Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden 43 
firmanın iştirak ettiği 
fuar açılışına,

MERİNOSFUARALAWTH

Belediyesi’nin 
Bursa’nın fuar

fi
?. IIUIIIIIIIIIJI 
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Büyükşehir Belediye «Büyükşehir
Başkanı Alinur 
Aktaş da katıldı.

endüstrisinden 
daha fazla pay 
alabilmesini 
sağlamak ve 
sektöre hareket 
kazandırmak adına 
Network Fuarcılıkla 
ortaklaşa 
düzenlediği 2. BUR
SA'7 Ayakkabı ve 
Deri Ürünleri 
Fuarı’mn açılışı, 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
MerkeZi’nde (Meri
nos AKKM) 
gerçekleştirildi. 40 

ilden sektör 
bileşenlerinin yer 
aldığı organizasy
onun açılışı, .
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, Türkiye 
Umum Ayakkabıcılar 
Federasyonu 
Başkanı Ahmet- « 
Aydan, Bursa 
İhtisas Deri Organize 
Sanayi Bölgesi 
Başkanı Rıfat 
Aygüler, Bursa 
Ayakkabıcılar 
Odası Başkanı

İbrahim Aytekin, 
BTSO Den Komitesi 
Başkanı Ramazan 
Kuneroğlu ve Net
work Fuarcılık Genel 
Müdürü Hasan Eker 
tarafından birlikte 
yapıldı. 5-8 Aralık 
tarihleri arasında 
açık kalacak 2. 
BURSAF Ayakkabı 
ve Deri Ürünleri 
Fuan’nda, firmalar 
arası ikili görüşme 
ler de sektöre 
önemli katkı 
sağlayacak.

F^pebook sayfamız;GemlİkKörfez - GülerAjans
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Yerli alarak ael istir ildi! Kimliklerıle neni dönem
Kimlik kartlarının 
çipli hale gelmesi 
ile, kimlik doğrula 
ma sistemleri de 
değişiyor. Bu kap
samda elektronik 
kimlik doğrulama 
cihazı geliştiren 
biOnay isimli yerli 
bir girişim, mey
dana gelebilecek 
sahtecilik 
olaylarının önüne 
geçmeyi hedefliyor. 
BiOnay Kurucu 
Ortağı Ümit Yaşar 
Usta, "Kimlik sorgu
lama bundan böyle 
kimlik üzerinde yer 
alan bilgilerden 
değil, kimlik kartı 
üzerinde yer alan 

çip üzerinden 
sağlanacak. 
Böylece, bir kimlik 
kartını doğrulayan 
görevlinin gözün
den kaçabilecek bir 
sahtecilik, elek
tronik kimlik doğru 
lamaya takılacak" 
dedi
Kimlik kartlarının 
değişmesi ile bir
likte, çipli ve pin 
kodu bulunan nüfus 
cüzdanları 
hayatımıza girmeye 
başladı. Eski kimlik
lere göre daha 
güvenli hale gelen 
nüfus cüzdanları 
nın, önümüzdeki 
dönemde kimlik 

doğrulama yöntem
lerini de değiştir 
mesi bekleniyor. 
BiOnay isimli yerli 
bir girişim, söz 
konusu alanda 
çözümler geliştin 
yor. Girişimin, 
TÜBİTAK 
standartlarına göre 
ürettiği kimlik 
doğrulama cihazı, 
dört aşamalı bir 
güvenlik sistemine 
sahip. Cihaz, üze 
rine takılan kim 
liğin sahte olup 
olmadığını anlaya
biliyor. Kimlik 
sahibinin PIN kodu 
ve parmak izini de 
tanımlayabilen kim

lik doğrulama 
cihazı, kimlik sahib
inin önceden 
tanımlı dijital 
fotoğrafını da gös
teriyor. Böylece, 
kimlik sahteciliğinin 
ve yaşanabilecek 
mağduriyetlerin de 
önüne geçilmesi 
hedefleniyor.

'SAHTECİLER 
ÇİP ÜZERİNDEN 
TESPİT EDİLECEK' 
BiOnay'ın ürettiği 
cihaz, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel 
Müdürlüğünce 
yürütülen projede 
kapsamında 

geliştirildi. Teknik 
adı, 'kimlik 
doğrulama kart 
erişim cihazı' olan 
aletin, ISO/IEC 7816 
standardına uyumlu 
olması gerekiyor. 
Buna göre, TSE ve 
TÜBİTAK BİLGEM'in 
hazırladığı, "T.C. 
Kimlik Kartları için 
Güvenli Kart Erişim 
Cihazları" 
standartlarını 
karşılayan firmalar, 
söz konusu 
cihazları ürete
biliyor.
Yeni kimlik duyu
rusundan bu yana 
30 milyona yakın 
vatandaşın e-kimlik 

sahibi olduğunu ve 
her ay bu sayıya 1 
milyon kişinin daha 
eklendiğini aktaran 
biOnay Kurucu 
Ortağı Ümit Yaşar 
Usta, "Kimlik sorgu
lama bundan böyle 
kimlik üzerinde yer 
alan bilgilerden 
değil, kimlik kartı 
üzerinde yer alan 
çip üzerinden 
sağlanacak. 
Böylece, bir kimlik 
kartını doğrulayan 
görevlinin gözün
den kaçabilecek bir 
sahtecilik, elek
tronik kimlik 
doğrulamaya 
takılacak" dedi.

BES'te yeni düzenleme!
BES'te devlet 
katkısında değişik 
liğe gidildi. Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yer alan 
düzenlemeye göre, 
BES'e girişte 1.000 
TL tutarındaki 
başlangıç devlet 
katkısı, "cayma 
hakkının kullanma 
ması halinde, 

cayma hakkının 
dolduğu ayı takip 
eden hesap döne 
mi" yerine başlan 
gıç döneminin biti
mini takip eden 
hesap döneminde 
hesaplanacak. 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) 
devlet katkısı 
hakkında yönet

melikte değişiklikler 
yapıldı.
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yer alan Hazine ve 
Maliye Bakanhğı'na 
ait konuya ilişkin 
yönetmelik 
değişikliğine göre, 
BES'e girişte 1.000 
TL tutarındaki 
başlangıç devlet

katkısı, "cayma 
hakkının 
kullanmaması 
halinde, cayma 
hakkının dolduğu 
ayı takip eden 
hesap dönemi" 
yerine başlan 
gıç dönemi 
nin bitimini 
takip eden hesap 
döneminde

hesaplanacak. 
Yönetmelikte 
"başlangıç dönemi" 
çalışanın, emeklilik 
planına dâhil

olduğunun kendi
sine bildirildiği 
tarihi izleyen
2 aylık süre olarak 
tanımlandı.

ııCAEÜD KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
QUrUn ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ
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Anadolu'nun Sesi 
l’"1 iPad-iPhone

BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 1«
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 08
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

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

RELEDİYE_________

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 Anza Yalnız 185

RESMİ DAİRELER* DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
i DO 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 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
Akgagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol S13 1O 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz m 1 o 1 a 43
Beyza Potrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK OÛNIÛKEİYAIİ OAZETESİ .

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6235 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİnÜlll
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’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

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

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

oo

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM 
"Tüm dcJciLj adaylarına başarılar Jiliqorum.

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

Jak. MEHMET KAPTANW ak Parti

Gemlik Belediye Başkan 
AK PARTİ Aday Adayı

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Çarşamba günü toplanan Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanına Cihatlı Mahallesinde yapılan 1. etap sosyal 
konutlardan kaç tanesinin satıldığını soran CHP’li Meclis üyesi Galip Gür’e Başkan Yılmaz yanıt vermedi.

WMiateNllMllMllllillllllllf
Belediye Meclisinde görüşülen konulardan 3. Etap Kuzey Planları oybirliği ile kabul edildi.
Gemlik Belediye Medisi’nin önceki gün yapılan Aralık ayı toplantısında Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihatlı Mahalleşi’hde yaptırılan Toplu Sosyal Konutların birinci etabından kaç 

- dairesinin satıldığını, 2. etabından ise satışların neden ertelendiği konusun da kendisine
sorulan soruya yanıt vermeyerek meclis toplantısını kapattırdı. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sosyal Konutlardan kaçı satıldı?
Gemlik Belediyesi’nin gözde 

mülkleri satılarak, Cihatlı Mahallesin
deki eski mera arazisine yaptırılan 
1400 konutun iki bloğu tamamla
narak satışa sunuldu.

21 gün vadeyle, yani peşin satılan 
birinci etap 158 konutun kaç tanesi 
nin satıldığı sorularına Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz yanıt vermiyor 
neden? Devamı sayfa 4’de

Adnan Bıyıklı’nın adaylığının 
açıklanacağı toplantı gelecek 

haftaya ertelendi

Partide 
neler 

oluyor?
Dr. Adnan Bıyıklı’nın İYİ 
Parti Gemlik Belediye 
Başkan adaylığının açık 
lanacağı dün yapılacak 
toplantı gelecek hafta 
bilinmeyen bir güne 
ertelendi. Haberi syf2’de

umsiiiiihm 
ııüsimiıni 
biıimıtıinm’

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
temelini attığı Termal 
Kaplıcasını yapmayı 
düşünmediğini söyle 
di. Haberi syf 4’de

12

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ ||

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com

H hanvetclinicgemlik ’ R hanvetveterinerclinic
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYÜZLÜ 
BHŞKANLR 

.GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

®ISEMIZ
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
KAVLAK ______

p4

7

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik-BURSA ''J
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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Adnan Bıyıklı’nın adaylığının açıklanacağı toplantı gelecek haftaya ertelendi

M Parti de neler oluyor?
Dr. Adnan Bıyıklı’ 
nın İYİ Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığının açıkla 
nacağı dün yapıla 
cak toplantı 
gelecek hafta 
bilinmeyen bir 
güne ertelendi. 
İyi Parti Gemlik 
ilçe Başkanlığın 
dan gazetemiz ara
narak dün yapıla 
cak toplantının 
Dr. Adnan Bıyık 
lı’nın rahatsızlığı 
nedeniyle 
ertelendiği 

bildirildi. 
Gazetemiz 
tarafından yapılan 
araştırmada ise, İYİ 
Parti il Başkanlığın 
dan Belediye 
Başkan aday adayı 
N. Lale Kılıç ve 
Demet Celayir’e 
gönderilen elek
tronik posta bil
gisinde Gemlik 
Belediye Başkan 
adayının açıklanma 
sının önümüzdeki 
hafta belirtilecek 
tarihte açıklana 
cağı bildirildi.

İYİ Parti içinde 
yerel seçimler 
öncesi İlçe yöne
tim kurulunda 

başgösteren 
ayrılıklar üzerine, 
Belediye Başkan 
lığı aday adaylığı 

için İlçe Başkanlığı 
görevinden istifa 
eden Adnan 
Bıyıklı yerine, İl 
Başkanlığı tarafın 
dan atanması bek
lenen Nilüfer 
Toprakçı’nın atan
mayarak, yerine İl 
Başkan Yardımcısı 
Birol Mumcu’nun 
atanması Gemlik 
İlçe örgütündeki 
kutuplaşmayı, 
seçim öncesi 
yumuşatmayı 
amaçlamıştı. 
İYİ Parti’de 3 

kişinin belediye 
başkan aday aday 
lığı için başvur 
ması sonucu Dr. 
Adnan Bıyıklı’nın 
aday gösteril 
meşinin İl Yönetici
leriyle sürekli dile 
getirilmesi sonucu 
dün bunun 
açıklanması bek
lenirken adaylık 
açıklaması mn 
ertelenmesinin 
parti içindeki 
gruplaşmanın 
hala devam etme
sine bağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmarabirlik’i ziyaret etti.

isi/Wai ill «ilmi İM zeM salın alilli"

AK Parti tarafından 
tekrar aday göste 
rilen Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, Marmarabir
lik’i ziyaret etti. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Genel Müdür 
İsmail Acar ve 
birlik yetkililerinin 
konuk ettiği 
Aktaş’ a, 2018- 
2019 ürün alım 
kampanyası 
hakkında bilgi 
verildi ve Marma 
rabirlik’in dünü 
bugünü hakkında 
bir sunum 
gerçekleştirildi.

AKTAŞ’DAN 
ÜRETİCİYE 
DESTEK SÖZÜ

Marmarabirlik’in 
tarımsal üretim 
anlamında bölge 
nin en önemli 
kuruluşu oldu 
ğunu söyleyen 
Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, önümüz 
deki dönem 
bölge zeytin 
üreticisinin her 
zaman yanında 
olacaklarının 
sözünü verdi. 
Aktaş, devam 
eden ürün alım 
kampanyasına

ilişkin olarak 
“Üreticinin 
Marmarabirlik’e 
daha fazla ürün 
teslim etmek 
istemeleri, 
Marmarabirlik’in 
açıklamış olduğu 
alım fiyatlarından 
memnun olduk 
lan nın bir gös 
tergesidir.
Bu kuruma 
hepimiz sahip 
çıkmalıyız’’ dedi. 
Aktaş’a yapılan 
sunumda, 2010 
yılından önce 
zarar eden bir 
kurum olan 
Marmarabirlik’in 
bugün öz kay 
nakları, aktif 

büyüklüğü, cirosu, 
yatırım tutarları ile 
sürekli kar eden, 
karlılığı da yatırıma 
dönüştüren daha 
çok ürün alan daha 
çok ürün satan, 
ihracatını arttıran 
bir kurum haline 
geldiği kaydedildi 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa da “2018-2019 
ürün alım kampan 
yası 12 Ekim’de 
52 bin ton ürün 
alım hedefiyle 
başlamıştı.
Ortaklarımızdan 
bugüne kadar 44 
bin ton ve 318 mil 
yon lira bedelle 

ürün alımı 
gerçekleştirildi. 
Kampanya 
sonunda 350 
milyon lira 
bedele ulaşılaca 
ğını tahmin et 
mekteyiz. Bugüne 
kadar 155 milyon 
lira ödeme yapıldı. 
Ürün atımlarımız 
devam etmektedir, 
fiziki koşullar 
sebebiyle sıkıntı 
yaşanması duru
munda tedbir 
almak zorunda 
kalabiliriz’’ 
diye konuştu. 
Hidamet Asa, 
“Ortaklarımıza, 
kalan % 40 ürün 
bedelini bugüne 

kadar olduğu 
gibi yine 1 lira 
dahi kredi kullan
madan ödemeyi 
planhyo ruz.
Geçtiğimiz 
yıl ortaklarımız 
kooperatiflerine 
genelde orta ve 
ince taneli ürün 
teslim etmişlerdi. 
Eğer iri tane 
ürün alım tarımız 
istediğimiz 
miktar da gerçek 
leşmiş olsaydı, 
daha çok satış 
yapılmış olacaktı. 
Hem Marmara 
birlik, hem de 
ortak tarımız 
kazançlı çıka 
çaktı’’ dedi.

Facebook sayfamız ; Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Otomobil bahçe çitine çarptı
iznik'de yağışlı 
havada sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybettiği otomobil 
bahçe çitine çarptı. 
Kazada sürücü 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Bursa'nın 
İznik ilçesi Mustafalı 
köyü mevkiinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, öğlen saat
lerinde İznik'ten 
Narlıca istikametine 
giden 16 DM 981 
plakalı otomobilin 
sürücüsü Mustafa 
Öner (63), yağışlı 
havada yolların

Seyir halindeki
otomobil alev aldı

kaygan olması ne
deniyle direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Savrulan 
otomobil yol 
kenarındaki bahçe

çitlerine çarparak 
durdu. Olayı gören 
diğer sürücüler, jan
darma ve sağlık 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine

gelen sağlık ekipleri 
Oner'in hayatını 
kaybettiğini belir
lerken, jandarma 
kazayla ilgili in
celeme başlattı.

UWuriicii,tarihisilil(evesilahelegecirilili
Bursa'da narkotik 
polisi tarafından 
düzenlenen uyuştu 
rucu operasyo 
nunda yüklü mik
tarda uyuşturucu ile 
12 ruhsatsız silah ve 
190 sikke ele geçi 
rildi, 4 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
N.H.Ç, Ü.C, C.C. ve 
O.B.'nin uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
istihbaratı üzerine 
adreslerine eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. Şüp 
helilere ait ev ve 
araçlarda yapılan aramada 790 gram sentetik uyuşturucu,

tarihi eser niteliğin 
de 190 sikke, 13 
gram esrar, 10 uyuş 
turucu hap, afyon 
sakızı, 12 ruhsatsız 
tabanca, tüfek ve 
169 tabanca fişeği 
ele geçirildi. 'İştirak 
halinde uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
ticareti, Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet ile Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu'na 
muhalefetten 
gözaltına alınan 
N.H.Ç., Ü.C., C.C. ve 
O.B., emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından çıkarıldık 
lan mahkemece 
tutuklandı.

Mette ait üşü mMııiılaı
İznik'te define 
arandığı ihbarını 
alan jandarma ekip
lerince düzenlenen 
operasyonda 11 
şüpheli kazı yaptıkla 
n malzemelerle 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Elmalı Ma
hallesi Gavuralan 
mevkiinde kaçak 
kazı yapıldığı 
ihbarını alan İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
harekete geçti. 
Düzenlenen op
erasyonda M.Y., I.G., 
Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T.,

A.Y., E.A., K.L., T.A. 
ve A.R. isimli 11 
şüpheli suçüstü 
yakalandı. Kazı 
malzemeleri ile bir
likte yakalanan 
şahıslar ifadeleri

alınmak üzere İznik 
İlçe Jandarma 
Komutanlığına sevk 
edildi.
Jandarma 
komutanlığındaki 
işlemlerinin

ardından mahkem
eye sevk edilen 11 
şüpheli defineciden 
6'sı tutuklanırken, 5 
şüpheli ise adli 
kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.

Bursa Ankara otoyolunda bir otomobil bil
inmeyen bir sebepten dolayı alev alev 
yandı. Otomobilin yandığı dakikalar cep 
telefonu kameralarına saniye saniye 
yansıdı. Otomobilin alev alev yandığı es
nada trafiğin normal seyrinde devam ettiği 
görüldü. Vatandaşlar ise yanan otomobili 
meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle yangın sönerken otomobil 
hurdaya döndü.

Televizyon hırsızı
kıskıvrak yakalandı
Mudanya'da iş yerlerinden televizyon çalan 
18 yaşındaki hırsız F.Y., Mudanya İlçe Em
niyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 
yakalanarak tutuklandı.
Mudanya'daki iş yerlerinden televizyonları 
çalınan esnafın şikayeti üzerine harekete 
geçen Mudanya polisi, MOBESE görüntü
lerinden yola çıkarak yaptığı takip sonucu 
18 yaşındaki F.Y.'yi kısa sürede yakalayarak 
gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonrası 
suçunu itiraf eden televizyon hırsızı 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okulda yangın çıktı!
Bursa'da bir ilkokulun kantin kısmında 
çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, 
yüzlerce Öğrenci okuldan tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında 
Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahalle
sinde bulunan, Sabiha Köstem İlkokulu'- 
nun kantin kısmında elektrik kontağından 
yangın çıktı. Teneffüse denk gelen yangın 
öğrenciler arasında panik yaşanmasına 
sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın
yarım saatlik
söndürülürken, 
yaralanmadı.

çalışma 
şans eseri

Büyük panik

sonucu 
kimse 

yaşayan
öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun 
yanında bulunan yeşil alana götürüldü. 
Bazı öğrenciler korkup ağlayınca 
öğretmenleri tarafından teselli edildiler. 
Yangın haberini alıp okula gelen öğrenci 
velileri ise çocuklarının iyi olduğunu 
öğrenince derin bir nefes aldı.

Genlik
—ıııııuıııııııııııııııııııııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Giiler Ajans
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Güne Bakış
Çarşamba günü toplanan Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanına Cihatlı Mahallesinde yapılan 1. etap 
sosyal konutlardan kaç tanesinin satıldığını soran CHP’li Meclis üyesi Galip Gür’e Başkan Yılmaz yanıt vermedi.

KadriGÜLER 
kadriLguler@hotmail.com 

Sosyal Konutlardan kaçı satıldı?
Çarşamba günü yapılan Aralık ayı Bele 

diye Meclis toplantısı sonunda gündem 
dışı konuşmalar sırasında CHP’li Meclis 
üyesi Galip Gür, Belediye Başkanına 
yukarıda değindiğim 158 sosyal konut
tan kaç tanesinin satıldığını sordu.

Dün kendisiyle görüştüğüm Galip Gür, 
belediye başkanının bu soruya cevap 
vermediğini, vermekten kaçındığını 
söyledi.

1400 kişiye konut yapacağım diye 
müteahhitliğe soyunan belediye, 11 bin 
vatandaşın hakkını yediğinin farkında 
olmadan, belediyenin neyi var neyi yok 
satarak inşaatçılık yapıyor ama satışa 
çıkardığı konutların kaç tanesinin 
satıldığını halkın meclisinde adam gibi 
açıklamıyor.

Buradan bu kez ben soruyorum.
Sayın Refik Yılmaz, yeniden Gemlik’i 

yönetmeye isteklisin, belki de bu görevi 
yine sana verecekler.

Her yerde şeffaf belediyecilik yaptığını 
söylüyorsun.

Belediyenin parasıyla tuttuğun kalem 
şörlerine, bastırdığın ve dağıttın gazete 
ler ve televizyon kanallarında senin 
reklamım milletin paralarıyla yaptırıyor 
sun.

Madem şeffaf belediyecisin, Belediye 
meclis üyesinin halkın meclisinde sordu 
ğu sözlü soruya, niye adam gibi cevap 
vermiyorsun?

Bu kez, ben size soruyorum.
1. etap Toplu Sosyal Konutlardan kaç 

tanesini kontenjan ayırdığınız işçi emek 
lileri (yüzde 10) aldı?

Kaç tanesini şehit aileleri satın ala
bildi?

115 daire için başvuran hak sahiplerin 
den kimler bu daireleri aldı?

Biliyorsunuz daire satışları 21 gün 
vade ile yapılmıştı. Yani peşin satılacak, 
buradan toplanan paralar ile diğer etap 
lar tamamlanacaktı.

Bir daire için asil ve 2 yedek hak sahibi 
belirlenmişti.

İşte 12 Ekim günü Ömer Kahraman 
Belediye Meclis Salonu’nda yapılan 
kura çekiminden sonra, kurası çıkanlar 
dan kimler alımdan vazgeçti, onların 
yerine kimler daireleri aldı.

Daireler satıldı mı?
Bu sır mı ki, siz Belediye Meclisinde 

çıkıp sorulan soruya doğru dürüst, şu 
kadar daire satıldı diyemiyorsunuz?

16 Kasım günü 950 lira taksitlerle 
satışa çıkardığınız daireler ne oldu?

Satış yapıldı mı?
Ertelendiyse neden ertelendi?
Bu soruların bir yanıtı olmalı.
Bunu vatandaşa ve meclis üyelerine 

açtfıama'n zorundasınız.
Neden kaçıyorsunuz, neden çekiniyor- 
sunuz7 Cevap 'oeWiyoruz.

Belediye Meclisinde görüşülen konulardan 3. Etap Kuzey Planları oybirliği ile kabul edildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin önceki 
gün yapılan Aralık 
ayı toplantısında 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihatlı 
Mahallesi’nde 
yaptırılan Toplu 
Sosyal Konutların 
birinci etabından 
kaç dairesinin satıl 
dığını, 2. etabından 
ise satışların neden 
ertelendiği konusun 
da kendisine soru
lan soruya yanıt 
vermeyerek meclis 
toplantısını 
kapattırdı.
Çarşamba günü 
Ömer Kahraman 
Belediye Meclis Sa
lonu’nda toplanan 
Belediye Meclisi’n 
de gündemdeki 
maddeler görüşül 
dükten sonra gün
dem dışı madde 
lerde söz alan CHP 
grubundan Galip 
Gür, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz 
dan Cihatlı Mahalle
si’nde yaptırılan

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş temelini attığı Termal Kaplıcasını 
yapmayı düşünmediğini söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Bursa 
da yaptığı bir basın 
açıklamasında, 
kendisinin 13 Nisan 
2018 tarihinde 
temelini attığı Gem
lik Termal Kaplıcası 
konusunda, "Gem
lik’te kaplıca veya 
soğuk hava tesisi 
yapmak bizim neyi 
mize.’’dedi.
Kendisinin temelini 
attığı ve 16 milyon 
liraya mal olacağını 
söylediği Gemlik 
termal kaplıcasının 
Bursa merkez ve 
ilçelerinde sayısız 
şifalı suların bulun 
duğunu ammsata 
rak, "Bugün teme 
lini attığımız tesis

Sosyal Konutların 
158 daireden kaç 
tane dairenin satıl 
dığını sorusuna 
yanıt vermedi. 
Gür, bu soruya 
yanıt alamayınca, 
16 Kasım günü 
yüzde 25’i peşin, 
kalanı 950 liradan 
başlayan fiyatlarla 
satılacağı açıklanan 
konutların satışla 
rının neden yapıl 
madiğim sordu. 
Galip Gür, Beledi 
yenin internet 
sayfasındaki Sosyal 
Konutların satış 
fiyatlarının 120 ve 
135 bin liradan 
yapılacağının 
duyurulmasına 
karşın, Tüketici 
Fiyat endekslerine 
göre yıl artışının bu 
satışlara ekleneceği 
konusunda vatan 
daşın bilgisi olma 
dığını, bu konuda 
vatandaşların bil
gilendirilmemesi 
sonucu talebin 
olmadığından mı

de şehrimizin 
termal özelliğini 
güçlendirecek bir 
kurum olacaktır" 
demişti.
Nisan ayında attığı 
temellerden sonra, 
zemini iyileştirme 
çalışmaları tamam
lanan Gemlik ter
mal kaplıcasında 
çalışmalar durdu- 

‘ ruldu. 1

satışların tarihinin 
uzatıldığını sorma 
sı, Başkan ile 
Galip Gür arasında 
tartışmaya yol 
açtı.
Galip Gür, "Bu du
rumda vatandaş 
yüzde 25 peşin 
ödeyeceği daireyi 
TEFE ve TÜFE 
hesaplaması sonu 
cu 120 bin lira yeri 
ne 152 bin liraya 
alacaktır. Bunun 
izahı yapıldı mı?" 
diye sormasına 
Başkan Refik 
Yılmaz sinirlendi. 
Çıkan tartışmalarda 
bir sonuç alına 
mayınca Refik Yıl 
maz Meclisi kapattı. 
Çarşamba günkü 
Belediye Meclis 
toplantısının önemli 
bir konusu da 3. 
etap Kuzey Planla 
rının görüşmesiydi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
kabul edilen 1/25 
000 ölçekli ve 
1/5000 ölçekli imar

Türkiyenin en 
büyük borçlu bele 
diyesi sıralama 
sında birinci sırada 
1 milyar liradan çok 
borcu olan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi başlattığı bir 
çok yatırımını dur
durdu. Bunlardan 
biri de Gemik 
Kaplıcası oldu. 
Aktaş, yaktığı basın 

planlarda belirtilen 
kat yüksekliğine 
göre hazırlanan 
1/1000 ölçekli 
imar uygulama 
planları İmar 
Komisyonu’ndan 
geldiği gibi kabul 
edildi.
Bu arada, MHP 
grubu adına 
söz alan Kenan 
Çakır, daha 
önceki toplantıda 
Gemlik Merkez 
Planlarının emsal 
artışlarının yük- 
seltilmemesi 
halinde 3.etap 
Kuzey planlarına 
hayır diyeceklerini 
söylerken, 
Çarşamba günkü 
meclisteki konuş 
masında aynı 
konuyu gündeme 
getirdi ve merkez 
planlarının biran 
önce çıkarılmasını 
da 3. etap Kuzey 
Planlarına EVET 
oyu kullandı.
Planlar oybirliği ile 
kabul edildi.

toplantısında 
şunları söyledi; 
"Sadece belediye 
gücüyle değil bütçe 
gerçeklikleri doğrul 
tuşunda hareket et
meyi seven bir 
insanım. Bu millete 
söz verdiysek; yap 
işlet devret ve gelir 
ortaklığı gibi imkan 
lan kullanınz. Gem
lik’te kaplıca veya 
soğuk hava tesisi 
yapmak bizim 
neyimize. Hemen 
devredebiliriz.
Biz çevre düzenle 
m es i ve yer sağla 
yalım. Gelirimiz 
olsun. Belediye 
imkan sağlar.
Sıcak subölgesiyle\ 
ilgili yatınmcı 
geliyor."

mailto:kadriLguler@hotmail.com
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Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ), 
Bursa Teknik 
Üniversitesi (BTÜ) 
akademisyenleri ve 
BursalI firma tem
silcileriyle birlikte 
kısa bir süre önce 
kurulan Eskişehir 
Teknik Üniversite- 
si'ne(ESTÜ) 
işbirliği ziyareti 
gerçekleştirdi. 
TÜBİTAK 1004 Yük
sek Teknoloji Proje- 
si'nin ortakları 
arasında bulunan 
ESTÜ'nün imkân 
lan m ve çalışma 
larını yerinde 
görmek isteyen 
BUÜ yönetimi, 
BursalI firmaların 
da katıldığı teknik 
inceleme gezisi 
düzenledi. TÜBİTAK

tarafından ilk 
aşaması kabul 
edilen 1004 Yüksek 
Teknoloji Proje- 
si'nin uygulama 
aşaması için 
işbirliği içeri 
sinde oldukları 
kuramların teknik 
imkân ve kapa
sitelerini yerinde 
gözlemlemek iste
diklerini söyleyen

BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
"Öncelikle işbirliği 
içerisinde 
olduğumuz tüm 
kurum ve firmaların 
neler yapabileceğini 
gözlemlemek isti 
yoruz. Bu bağlamda 
da proje ortağımız 
Eskişehir Teknik 
Üniversitesi'ni 
ziyaret ettik. ES

TÜ'nün yaptığı bil
imsel çalışmalar ve 
altyapı konusunda 
Rektörümüz Prof. 
Dr. Tuncay Döğeroğ 
lu'ndan bilgiler 
alıyoruz. Bu 
ziyaretler sayesinde 
proje ortakları 
mızla birlikte ne 
gibi çalışmalar 
yürütebileceğimiz 
konusunda fikir 

sahibi oluyoruz. 
Birbirimizi ne kadar 
iyi tanırsak, ortaya 
çıkaracağımız 
çalışma da aynı 
derecede iyi 
olacaktır" dedi 
ESTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tuncay 
Döğeroğlu ise, 
ziyarete ev sahip 
liği yapmaktan 
dolayı mutluluk 
duyduklarını belirtti. 
Kısa bir süre önce 
kurulmalarına 
rağmen, önemli bil
imsel çalışmaların 
içerisinde yer almak 
için gayret göster
diklerini vurgulayan 
Rektör Döğeroğlu, 
"Bursa Uludağ 
Üniversitesi, Bursa 
Teknik Üniversitesi 
ve BursalI firmalar 

ile TÜBİTAK'ın 
açtığı 1004 proje
sine başvuruda 
bulunduk. İlk 
aşamada kabul 
aldık. Şimdi de ileri 
teknoloji alanında 
bir çalışma ortaya 
koyabilmek için 
birbirimizi daha iyi 
tanımak adına zi
yaretler gerçekleş 
tiriliyor. Toplam 
bütçesi 55 milyon 
TL olarak belir 
lenen ikinci 
aşamada da en 
iyi projeyi ortaya 
çıkarmak istiyoruz. 
Üniversitelerimiz ve 
firmalarımızla 
birlikte bilimsel 
anlamda güzel 
bir çalışma 
yürüteceğimize 
inanıyorum" dedi.

Bursa'ıla hava kirliliği değerleri arttı
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WHO) 
normal kabul ettiği 
Hava Kalitesi İn
deksi (HKİ)0-50 
aralığında iken, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın 
sitesindeki verilere 
göre, Bursa'da hava 
kirliliği değerleri 
150’yi aştı. Değer 
ler, WHO'nun 
belirlediğinin 3 kat 
üzerine çıktı. İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ergün Öztaş, 
"Yoğun şehirleş 
menin olduğu böl
gelerde toksik 
gazların yoğunlaş 
ması KOAH hastalı 
ğı ve akciğer 
kanseri riskini 
artırıyor" dedi. 
Türkiye'nin önemli 
sanayi şehirlerin

den Bursa'da yaşa 
nan hava kirliliği 
riskli seviyelere 
ulaştı. Yüksek 
basıncın da etki 
siyle çöken kirli 
hava ve sis şehri 
adeta battaniye gibi 
örttü. Sanayinin 
yoğun olduğu ve 
hava kalitesi düşük 
olan bölgelerde 
akciğer kanseri 
riskinin arttığını be
lirten İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ergün 
Öztaş, "Bilindiği 

üzere çevre kirliliği 
giderek artmakta. 
Atık karbon ürün
lerinin doğada 
birikmesi sonucu 
etkilenmemek 
mümkün değil. 
Sanayileşmeyle bir
likte toksik gazların 
giderek yoğunlaş 
ması insanların 
hayatını tehlikeye 
atmakta. Özellikle 
yoğun şehirleşme 
nin olduğu bölge 
lerde Kronik Ob- 
süritif Akciğer

(KOAH) hastalıkları 
ve akciğer kanseri 
riski artıyor. 
Bununla beraber 
astım, KOAH gibi 
alerjik bünyeli 
kişilerde olan 
solunum sıkıntısı 
sendromları ortaya 
çıkmaktadır" dedi. 
NORMAL DEĞERİN 
3 KAT ÜSTÜNDE 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WHO) 
normal kabul ettiği 
Hava Kalitesi İn
deksi (HKİ) değeri 

0-50 aralığında iken, 
Bursa'daki 
değerlerin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
'Hava Kalitesi 
İzleme Ağı'nın veri
lerine göre normal 
değerlerin 3 katının 
üzerinde riskli 
(sağlıksız) kate
goride olduğu 
bildirildi. 5 Aralık 
saat 15.00'de 
bakanlığın resmi 
sitesinden alınan 
verilere göre HKİ 
değeri Kestel'de 
176.3, Yıldırım'da 
157.5, Demirtaş'ta 
152.1 olarak ölçüldü 
Şehrin birçok 
noktasında görüş 
mesafesini de ciddi 
oranda düşüren 
kirli hava nedeniyle 
maskesiz sokağa 
çıkamadığını 

söyleyen vatandaş 
Timural Çilingir, 
"Bursa'da hava 
kirliliği fabrika ve 
egzoz dumanlannın 
yoğun olması ne
deniyle çekilmez 
bir duruma geldi. 
Sabahları dışarıya 
çıktığımızda 
genizimiz yanıyor. 
Buna kesinlikle 
bir çözüm 
bulunması lazım. 
Artık şehirde 
maskesiz gezemez 
duruma geldik. 
Şehrimizi 
yaşanabilir şehirler 
sıralamasında üst 
sıralarda gösteriy
orlar ama maalesef 
öyle değil. Bu du
ruma yetkililerin 
bir çare bulması 
gerekiyor" 
ifadelerini kullandı.

KAŞ€D€ 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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Gemlikspor 
basketbol takımı 
U12 Minik Erkekler 
katagorisinde, 
sezonun ilk karşılaş 
masını evinde Fast- 
line Gençlik Spor 
Kulübü ile yaptı ve 
karşılaşmayı 43-36 
kazanarak sezona 
galibiyet ile başladı. 
Maç öncesi her iki 
takım oyuncularının 
taşıdığı ve Gemlik- 
spor'un hazırladığı 
pankart, bütün 
velilerden büyük 
alkış aldı. Açılan 
pankartta 
"ANNELERİMİZ, 
BABALARIMIZ 
BİZLERİ 
HEPBİRLİKTE 
ALKIŞLAYINIZ. 
ÇÜNKÜ BİZ 
KARDEŞİZ, DOS
TUZ, SPORCUYUZ." 
yazarak çok anlamlı 
mesaj verdiler. 
Maça Kaptan Ce- 
malettin FARAŞ, 
Ceial Efe

MANAVOĞLU, 
Gökalp ÇELİK, 
Kerem BENLİ, ve 
Bora OKTAR 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, ilk 
periyotu başa baş 
geçen bir mücadele 
sonrası 9-7 önde 
tamamdı. İkinci 
periyotta mücadele 
hız kesmedi ve 
karşılıklı atılan bas
ketler sonrası devre 
arasına Gemlikspor 
24-22 önde girdi. 
Üçüncü periyotta 
müthiş mücade 
leye sahne oldu. 
Oyuncuların maçı 
kazanma arzusu 
sahaya yansıyınca 
çok zevkli ve güzel 
bir mücadele 
ortaya çıktı. 
Karşılıklı atılan 
basketler sonucu 
final periyoduna 
temsilcimiz 31-29 
önde girdi. Final 
periyodunda mü
cadeleyi üst sevi

yeye çıkaran taraf 
Gemlikspor oldu ve 
baskılı savunması 
ile rakibine sayı 
şansı vermezken 
attığı basketler ile 
maçı 43-36 
kazanmasını bildi. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Cemalettin FARAŞ, 
Celal Efe MANAV 
OĞLU, Gökalp 
ÇELİK, Erdem 
KARA, Yiğit İMAN, 

Emir Berat 
YAVUZER, Kerem 
BENLİ, Emre DİLLİ, 
Bora OKTAR, Fatih 
YETKİN, Kaan 
HAMARAT ve 
Emir UZEL. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Bu yaz kurduğu 
muz U12 Minik 
Takımımız sezonun 
ilk maçına çıktı.

Bütün oyuncuları 
mın basketbol 
hayatındaki bu ilk 
resmi maçı olması 
nedeniyle büyük 
heyecan ve baskı 
içerisinde oynadı 
lar. İlk üç periyotta 
rahatlıkla atabile
cekleri pota altı 
basketlerini heye 
canlarına yenik 
düşerek kaçırdılar. 
Buna rağmen son 
çeyrekte kendi 

performanslarını 
sahaya yansıtınca 
maçı kazanmasını 
bildiler. Henüz 
yolun başında olan 
çocuklarım ile her 
geçen gün daha iyi 
bir takım olma 
yolunda bu gali
biyet çok anlamlı 
oldu. Bireysel çok 
iyi oyunculardan 
ziyade takım 
oyunu oynaya 
bilen ve spor 
ahlakı olan oyun 
cular yetiştirmenin 
her zaman kişilere 
ve camiaya daha 
yararlı olduğuna 
inanıyorum. Bu 
doğrultuda iyi bir 
takım oluşturma 
çabasındayım. 
Basketboldan 
daha fazlası 
Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

Bü vii lışehirli güreliler üçüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Güreş 
Takımı, evinde 
İLBANK Spor 
Kulübü'nü 6-4 
mağlup ederek ligi 
üçüncü sırada 
tamamladı.
Büyükler Güreş 
Süper Ligi'nde 
mücadele eden

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, A Grubu 
7.hafta 
karşılaşmasında 
İLBANK Spor 
Kulübü'nü ağırladı. 
Oldukça keyifli 
geçen müs
abakalarda 
Büyükşehirli spor 
cular, 57 kilogramda 

Muammer Sancak 
rakibi Hakan Demir
ci'yi 8-3, 61 kilo
gramda Barış Kaya 
rakibi Selahattin 
Serf i 12-2, 65 kilo
gramda Abdi 
Zurnacı rakibi 
Onur Ari'yi 10-0, 
92 kilogramda 
Mustafa Dilber 
rakibi Yusuf

Acehan'ı 8-2, 97 kilo
gramda Baki Şahin 
rakibi Erhan 
Döşlü'yü 10-0 
mağlup ederken, 74 
kilogramda Muham
met Demir rakibi 
Doğu kan Kalaycı'yı 
tuşla geçmeyi bildi. 
Yeşil-beyazlı diğer 
sporcular 70 kilo
gramda Fatih

Yıldırım, 86 kilo
gramda Tarık Gür, 
79 kilogramda 
Muhammet Ali 
Güngör ve 125 kilo
gramda Bilal Kah 
raman rakiplerine 
üstünlük 
sağlayamasa da 
Büyükşehir 
Belediyespor maçı 
6-4 üstünlükle 

sonuçlandırdı. 
Bu sonuçla ligin 
yedinci ve son 
haftasında minder
den galibiyetle 
ayrılan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü topladığı 8 
puanla A grubu 
nu 3. sırada 
tamamlamayı bildi.

Gemlik KRrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 

M iPad-iPhone 
• ■ uygulamasında 

yayımlanmaktadır.

Façebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Türk Böbrek Vakfı 
(TBV) Başkanı 
Timur Erk, bazı 
Avrupa ülkelerinde 
uygulanan trafik 
ışıkları sisteminin 
Türkiye'de hayata 
geçirileceğini ve 
sağlığa zararlı 
gıdaların paketle 
rine kırmızı nokta 
konulacağını 
söyledi.
Erk, Tekirdağ'ın 
Çorlu ilçesinde 
ilkokul öğrencileri 
ne yönelik düzenle
nen programa 
katıldı. TBV tarafın 
dan Çorlu'da 
Unilever İş İlkoku
lunda düzenlenen 

programda konuşan 
Türk Böbrek 
VakfıBaşkanı Timur 
Erk, "Eski zaman
larda özellikle 
benim gençliğimde 
sokak oyunları 
vardı. Şimdi elinizde 
telefon, önünüzde 
bilgisayar, 
karşınızda tele
vizyon dolayısıyla 
eskisi kadar sokak 
oyunu kalmadı" 
dedi.
"3 MİLYON 
OBEZ VAR" 
Türkiye'de 3 milyon 
obez bulunduğunu 
kaydeden Erk, 
"Eğer bir ülkede 81 
milyon nüfus içinde 

3 milyon obez 
varsa, 3 milyon 
obezin içinde 1.8 
milyonu 18 yaş 
altındaysa yani 
gençlik yahut çocuk 
çağındaysa o 
zaman ciddi bir 
sıkıntı var demektir. 
Her sene 1.8 milyon 
çocuk obezi nü
fusumuz yüzde 8 
artıyorsa bir sıkıntı 
var demektir. İşte 
biz 10 seneden 
beri kendimizi bu 
işe verdik Türk 
Böbrek Vakfı 
olarak. Bütün 
Trakya'yı il ve 
ilçelerini 
dolaşıyoruz.

İstanbul'u da 
dolaşıyoruz. 
Şimdiye kadar da 
16 tane ile gitmiş 
durumdayız 
Anadolu'da. Bütün 
yaptığımız şey 3 
tane beyaz düşman 
tuz, şeker ve un 
tüketimini azalt 
mak. Eğer bunu 
başarabilirsek daha 
sağlıklı nesillere 
ulaşma imkanımız 
var. Biliyorsunuz 
6 gram tuz yeterli. 
Dünya Sağlık 
Örgütü 5 yahut 6 
gram diyor. Her 
şeyde tuz var. Biz 
daha bundan 
10 sene evvel 

ortalama günlük 
tüketim 18 gramdı. 
Devlet, Sağlık 
Bakanlığı ve 
bizim de Türk 
Böbrek Vakfı 
olarak ciddi 
kampanyamızla 
birlikte bu ilk defa 
3 sene evvel 14 
grama düştü 
arkasında da şu 
anda 10 grama 
düşmüş durumda, 
müthiş bir başarı" 
diye konuştu. 
"Şimdi aynı başa 
rıyı 3-4 yıldır 
şekerde elde 
etmeye çalışıyoruz" 
diyen Timur Erk, 
"Ama o konuda 

sıkıntı var açık ve 
net. 50 gram yeterli 
150 gram şeker 
tüketiyoruz. Her 
şeyde şeker var. 
Tuzda olduğu 
gibi 3 misli şeker 
tüketiyorduk. Tuz 
başarı ile aşağı 
çekildi ama 
şekerde hala 
sıkıntı devam. 
Şimdi dünyada 
gelişmiş ülkelerde 
yaygınlaştırılmış 
bir trafik ışıkları 
modelimiz var. 
Bütün sıkıntımız, 
paketlenmiş, 
işlenmiş 
paketlerde" 
şeklinde konuştu.

Kiracılar dikkat! işte Aralık ayı kira artış oranı
Kira artışı hesapla 
ma ve kira artış 
oranı hakkında 
resmi bir açıklama 
yapıldı. Aralık kira 
artış oranı ne kadar 
olacak? Kira 
sözleşmesi örneği 
de merak edilen 
konular arasında 
yer alıyor. Milyon
larca ev sahibi ve 

kiracıyı yakından il
gilendiren yasa tek
lifi Meclise sunuldu. 
Teklife göre, kira 
artışı ÜFE yerine 
TÜFE'ye göre belir
lenecek böylece 
kiracıların yüzde 10 
daha az kira öde 
meleri amaçlanıyor. 
20 milyon kiracının 
olduğu Türkiye'de

Melis'e sunulan tek
lif yasalaşırsa, ki
ralarda TUFE'ye 
göre artış olacak. 
Mevcut yasaya göre 
kira atışı son 12 
aylık ortalama 
üretici fiyat endek
sine (ÜFE) göre 
gerçekleştiriliyor. 
Bu rakam dün 
açıklanan verilere 

göre yüzde 25.52 
olarak açıklandı. Bir 
başka ifadeyle 1000 
liralık kira yeni yılla 
birlikte 1255 lira ola
cak. 6098 sayılı 
Türk Borçlar Ka
nunu 344.'üncü 
maddesi gereğince 
kira artışı, "Bir 
önceki kira yılının 
ÜFE artışını 

geçmeyecek 
şekilde düzenlenir" 
hükmüne göre 
yapılır. Ancak bu
rada kesin bir 
hesaplama 
bulunmamaktadır. 
TUİK'in yayımlamış 
olduğu Yİ-ÜFE 
kullanıcı rehberinde 
ise bu 
hesaplamanın iki 

şekilde olabileceği 
açıkça görülmekte
dir. Kasım ayında 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Kasım ayı enflasyon 
verilerini açıkladı. 
Buna göre Kasım 
ayında enflasyon 
yüze 1.44 düştü.
Yıllık enflasyon ise 
yüzde 21.62 oldu.

QAEAD KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
yUrlIA çalişacak src ve ağir vasita ehlîyetî

ADHUIVAD 0LAN §0FÖR ALINACAKTIR.
AaAAİIOa 0 224 514 02 02

Bu gazete 

Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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1“ 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

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
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel Id. 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 1 o 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

M VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

1 
K

OTODÜS

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

R
Pamukkal* 812 OO 25
DENİZ UÇAĞI 813 58 13
Pagaaua Akmls Seyahat 514 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm S13 20 77
SOzer Turizm 812 10 72
Kanberogiu-Esadaş 614 48 45
Kamil Koç 812 0103

DAĞITICILAR

E 
H

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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sehll Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 5145796
itfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı Işl. Md. 513 45 21-111
Su Arıza 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

1 Akcan Patrol
MAR-PET „
Tuncay Otogaz si3 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6236 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com
Yönetim ve Basım Yeri :

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

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


BIMLIK'IN ILK OQNLUK SIYASI OAZETESI
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HEP BİRLİKTE

YENİ GEMLİK İÇİN

YIGIT İNŞAAT

I ’

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

OOO

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

PROJELERİMİZİ
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM 
Tüm aday adaylarına başarılar Jiliqor’um.
GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTi Aday Adayı

"I 987

http://www.yigitinsaatgemlik.com


Kuruluş:197:

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Aralık 2018 Pazartesi .... - . .wivw.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC wwwhanvetclinic.com

H hanvetclinicgemlik R hanvetveterinerdinic
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

II Tel; O 224 513 5152 GEMLİK]

Saadet Partlsi’nde Başkanlık ve Meclis üyeliği için aday adaylığı başvuruları başladı

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız; Belediye Başkan Aday 
Adaylığı ve Belediye Meclis Üyesi adaylık sürecinin başladığı Saadet Partisi 
Belediye Başkan aday adaylığı için ilk başvuruyu parti üyelerinden Cihangir Dinç, 
İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız’a başvuru dosyasını teslim etti. Başvuru sırasında 
eski başkan adaylarından Sedat Özmen de hazır bulundu. Haberi sayfa 2’de

GÜLElRYÜZLÜ 
BRŞKRNLH 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sıra adaylarda
30 Mart 2019 günü yapılacak olan 

Yerel Yönetimler seçimleri İçin AKP, 
MHP ve CHP'de aday adaylığı başvu 

• ruları sona ererken, Saadet Partlsi’nde 
^süreç yeni başladı.

MHP ile AKP’de ise süreç sona erdi. 
Yapılacak yerel seçimlerde Belediye 
Meclisine üye sokabilecek partilerden 
İYİ Parti dışında pek önemli parti
kalmadı. Devamı sayfa 4’de

ClSOıiiıeliıııinıltıı Hali îalııı 
MolaraMiııiııaıııii
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticileri, Bur 
sa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret 
ederek, Oda hakkında bilgiler verdiler.
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 
yaptığı konuşmada, Gemllk’in dünyanın en iyi 
sofralık zeytinini yetiştiren Türkiye de zeytinin 
başkenti olan bir İlçe olduğunu belirterek, Gem
llk’in aynı zamanda bir sanayi ve liman şehri 
olarak Bur sa’nın en önemli denize açılan liman 
kenti olduğuna dikkat çekti. Haberi sayfa 2’de

/jQ)T

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

GÜNLÜK 300 TON^^T
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ ||
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, Vali Canbolat’a Gemlik Ticaret ve Sanayisi hakkında bilgiler verdi

M LttKlMM
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yö
neticileri, Bursa 
Valisi Yakup Can 
bolat’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkanı Hasan 
Yıldırım, Başkan 
Vekili Semih Aşkın, 
sayman üye Şerif 
Yılmaz, yönetim ku
rulu üyesi Alaattin 
Akcan, Hasan 
Hamaloğlu ve 
Genel Sekreter 
Agah Arda Bur- 
sa’ya Konya’dan 
Cumhurbaşkanı 
kararnamesi ile 
atanan ve 7 Kasım 
günü Bursa 
Valiliği’nde göreve 
başlayan Vali 
Canbolat’ı ziyaret

lerinde Oda 
hakkında bilgiler 
verdiler.
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, yaptığı 
konuşmada, Gem- 
lik’in dünyanın en 
iyi sofralık zeytinini 

yetiştiren Türkiye 
de zeytinin baş 
kenti olan bir 
ilçe olduğunu 
belirterek, Gem- 
lik’in aynı zamanda 
bir sanayi ve liman 
şehri olarak Bur 
sa’nın en önemli 

denize açılan liman 
kenti olduğuna 
dikkat çekti.
Ağdemir, Gemlik 
Serbest Bölgesi’nin 
Türkiye de ihra 
caatın önemli bir 
merkezi olduğunu, 
Gemlik limanla 

rından 2017 yılında 
10 milyar 732 
milyon 124 bin 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirilerek, 
Türkiye Gümrükleri 
sıralamasında 2. 
liğe yükseldiğini 
söyledi.
Ağdemir, Gemlik 
Gümrüğü’nden aynı 
yıl içinde 8 milyar 
594 milyon 338 bin 
dolarlık ithalat 
gerçekleştirilerek 
10. sıraya yerleşil 
diğini belirtti.

GEMLİK 
SERBEST BÖLGE 
YOLU ELE ALINDI

GTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Vali Yakup 
Canbolat’a verdiği 
bilgiler arasında

Bursa Serbest Bol 
ge girişinde yolun 
yarısının yenilen 
diğini, kalan yansı 
nın ise yapılmadığı 
belirterek, "Bu 
yolda iş giriş ve 
çıkışlarında ve 
mesai saatlerinde 
trafik yoğunluğu 
nedeniyle yolun 
yapılmamasından 
trafikte büyük 
sıkıntılar yaşanıyor. 
Bu konuda da 
sizlerden ilgi bekli 
yoruz" dedi.
Vali Canbolat ise, 
ziyaretten dolayı 
büyük mutluluk 
duyduğunu, 
en kısa zamanda 
Gemlik’i ziyarette 
GTSO’yu ziyaret 
edeceğini ve ilçenin 
sorunlarını yerinde 
göreceğini söyledi.

Saadet Partisi’nde Başkanlık ve Meclis üyeliği için aday adaylığı başvuruları başladı

hlillMllllMllliîlig!CİMİIIIII8rtaİİWİ8İİht|8C81t'
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız; 
Belediye Başkan 
Aday Adaylığı ve 
Belediye Meclis 
Üyesi adaylık 
sürecinin başladığı 
açıkladı.
Başkan Yıldız, 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi. 
“SaadetPartisi 
Gemlik İlçe Teşki 
latı olarak Belediye 
Başkanlığı aday 
adaylı ve meclis 
üyeliği adaylığı 
başvuru sürecimizi 
Aralık ayı itibariyle 
başlatmış bulu 
nuyoruz. Bu 
süreçte adaylık 

başvurusu yapmak 
isteyenleri formla 
rını almaları ve 
başvurularını 
yapmaları için 
ilçe binamıza bek
liyoruz.” 
Yıldız, "Biz, parti 
olarak her seçimde 
olduğu gibi bu 
seçimde de tüm 
teşkilatlarımızla 
seçim hazırlığımıza 
son sürat devam 
ediyoruz ve yerel 
seçimlerde çalış 
malarımızın 
karşılığını alaca 
ğımıza fazlasıyla 
inanıyoruz.
Hiçbir ihalede, yol
suzlukta, haksızlık 
ta adı geçmeyen 
belediye başkan

aday adaylarımız 
ve meclis üyesi 
aday adaylarımızı 
ilerleyen günlerde 
basına tanıtacağız. 
Başvurular netice 
sinde aday adaylı 
ğını açıklayacak 

■ isimler arasından 

seçeceğimiz 
belediye başkan 
adayımızı oluştura 
cağımız istişare ku
rulunun vereceği 
karar neticesinde 
duyuracağız. 
Saadet Partisi 
olarak ‘ÇARE VAR’ 

sloganıyla girece 
ğimiz yerel seçim
lerde halkımıza 
çare olmaya gel i 
yoruz. Necip mil
letimizin hasret 
kaldığı ‘Milli Görüş’ 
belediyeci ligini 
Allah’ın izni ile geri 

getirecek, mil
letimizin dertlerine 
çare olacağız." 
şeklinde konuştu.

İLK BAŞVURU

Öte yandan, 
Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
aday aday lığı için 
ilk başvu ruyu parti 
üyelerin den Ci
hangir Dinç, İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız’a 
başvuru dosyasını 
teslim etti.
Başvuru sırasında 
eski başkan aday 
larından 
Sedat Özmen de 
hazır bulundu.

KAŞCDC BCKLCMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

OOL.ER AJANS
mTBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK_________
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Bursa da 'pes1 dedirten olay!
Bursa'da, kemerine 
polis kokartı takıp, 
uyuşturucu sattığı 
belirlenen K.T. 
tutuklandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Os- 
mangazi Suç ön
leme ve Soruşturma 
Büro Amirliği ekip
leri, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Çekirge Mahalle
sinde oturan 
K.T.'nin cezaevi fi
rarisi olduğunu ve 
kemerine taktığı 
polis kokartı ve silah 
ile kendisini gizleyip 
uyuşturucu madde 
ticareti yaptığını 
tespit etti.
Gözaltına alınan 
K.Tnin üzerinde ve

EileriifciKiiiaawiiaftonawtiM
Bursa'da polisin 
şüphe üzerine 
durdurduğu M.B. ve 
E.K.'nin üstlerinde 
ve evlerinde yaptığı 
aramalarda silah 
imalatında kullanılan 
çok sayıda malzeme 
ele geçirdi. 
Gözaltına alınan 2 
şüpheli, işlemlerinni 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Os-

bursa İL EMNİYET Müdürlüğü

©
/«BURSA

İNEGÖL

evinde yapılan ara
malarda, ruhsatsız 
tabanca, 7 mermi, 
polis kokartı, 10 
gram metamfe 
tamin, 15 ecstasy 
hap ve hassas 
terazi ele geçirildi.

mangazi Suç Ön
leme ve Soruşturma 
Büro Amirliği ekip
leri, merkez Osman 
gazi İlçesi Yeşilova 

Mahalİesi'nde şüp 
heiendikleri M.B. ve 
E.K.'yi durdurdu. 
Şüpheli lerin üst 
aramasında silah 
imalatında kullanılan 
malzeme ele geçirli 
di. Ekipler, Cum 
huriyet savcısın dan 
alınan arama izniyle

Ekiplerin düzenle 
diği bir başka op
erasyonda ise kamu 
kurum ve kuruluş 
larından hırsızlık 
yapan, hakkında 25 
yıl 10 ay hapis 
cezası bulunan G.ö.

şüphelilerin ev
lerinde de arama 
yaptı. Aramalarda 63 
çelik silah namlusu, 
21 mermi yatak 

bileziği, 8 adet 7.65 
mermi ölçeği, 38 
mermi yatağı, 1 top 
lanmış tabanca, 1 
ruhsatsız tabanca, 1 
av tüfeği, silah üreti
minde kullanılan 
makineler, 12 adet 
7.65 tabanca mer
misi, 21 av tüfeği

INusturucB 
tacirlerine ceza yağdı

yakalandı. 
Emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 2 
şüpheli, çıkarıldığı 
mahkeme 
tutuklandı.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA: 
MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ

fişeği, 6 kurusıkı 
mermi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
şüphelilerin çok 
sayıda suç kaydının 

olduğu bildirildi.
E.K.'nin hırsızlık 
suçundan arandığı 
tespit edildi.
Şüpheliler, emniyet
teki işlemlerinin 
ardından 'Silah tica 
reti ve imalatı' suç 
lamasıyla adliyeye 
sevk edildi.

İnegöl'de 2015 yılında yarım kilogram 
metanfetamin uyuşturucu maddesiyle 
yakalanan iki sanığa ceza yağdı.
2015 yılında İnegöl Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipler
ince düzenlenen operasyonda 523 gram 
Metanfetamin uyuşturucu maddesiyle 
yakalanarak tutuklanan 3 sanık hakkında 
karar verildi. İnegöl Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanan sanıklar Kader 
Ş., Abdullah Ü. ve Şervan Ü. hakkında 
karar verildi. Karar duruşmasına çıkan 
sanıklar ticareti yapmadıklarını söyleseler 
de deliller göz önünde bulundurularak 
uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit 
edilen Kader Ş.'ye 6 yıl 3 ay, diğer iki 
sanığa ise 12 yıl 6'ay hapis cezası verildi. 
3 sanığa toplam da 30 yıl 9 ay hapis cezası 
verildi.

Yem Karma 
makinesinden 

düştü

liıMmıkiiilaııt bildirine Mi
İnegöl ilçesinde 
meydana gelen zin
cirleme kazada 4 
araç birbirine girdi; 
1 kişi yaralandı. 
Kaza, Bursa- Ankara 
karayolunda mey
dana geldi. Bursa is
tikametinden İnegöl 
istikametine seyir 
halinde olan Nairn 
Sezer yönetimindeki 
16SGA 35 plakalı 
otomobil önündeki 
araç nedeniyle 
yavaşladı. Bu sırada 
arkadan gelen 
Mustafa Doğa yöne
timindeki 48 SU 383 
plakalı otomobil ise 
durdu. Duran oto
mobile arkadan 
gelen Halit Özbek 
yönetimindeki 16 F

Mustafakemalpaşa'da yem karma makine
sine düşen besici Kadir Özekim (42), 
hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam ilçenin kırsal Demirdere 
Mahalİesi'nde meydana geldi. Besicilik 
yapan evli ve 3 çocuk babası Kadir özekim, 
hayvanlarına yem hazırlarken dengesini 
kaybedip, yem karma makinesine düştü. 
Özekim, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından 
ailesi tarafından alınan Kadir Özekim'in ce
nazesi, öğle vakti köy mezarlığında 
defnedildi.

1709 plakalı hafif 
ticari araç çarptı. Bu 
sırada Burak Alaylı 
yönetimindeki 16 
ACM 305 plakalı özel 
otomobil kazaya 
karışan araçlara 

çarparak durabildi. 
Kaza sonucu 4 
araçta maddi hasar 
meydana gelirken, 
hafif ticari araçta < 
yolcu konumunda 
bulunan Gülten '

Ozbek hafif şekilde 
yaralandı. Araçlar 
trafik ekipleri 
tarafından yoldan 
çekilirken kaza ile 
ilili soruşturmaya 
başlandı. Facebook sayfamız: Gemlik Körfez-Güler Ajans
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sıra adaylarda...
Piyasalar fiyat pahalılığıyla yanıp tutu 

şurken, esnaf kan ağlıyor.
Kriz yok'deseler de, Türkiye büyük bir 

krizin içinde.
Ocak ayından sonra yeni iflaslar, kon 

kortadolar içine sürükleneceği ortada.
Siyasiler ve iktidar partisi seçimin der

dine düşmüş, piyasaları görmemezlik
ten geliyorlar.
İktidar partisi AKP, yerel seçimlerdeki 

korkusu nedeniyle MHP’yi kendine 
destekçi alarak elindeki önemli şehirleri 
yeniden almanın pazarlıklarını sürdürü 
yor.

MHP ise elinde bulunan bir iki büyük 
şehir belediyesini de kaybetmemek için, 
birbirlerine söyledikleri sözleri unuta 
rak, AKP’ye destek veriyor.
Bu seçimlerde iktidar yanlıların söy 

lemterinde PKK, FETÖ korkutmacası 
yine baş tema olacak.

2012 yılında Taksim’de vatandaşların 
yeşili korumak için başlattıkları Gezi 
eylemleri, aradan 6 yıl geçtikten sonra 
yeniden gündeme taşınıyor.

Gezi eylemlerinin dış mihraklara bağla 
yıp seçimlerde prim elde etmeye çalış 
yoriar.
Bir gerçek gözden kaçıyor.
Türkiye Fransa dan daha büyük bir eko 

nomik kriz içindeyken, Fransız halkının 
akaryakıt fiyatlarınih'arttırılması nedeniy 
le başlattıkları eylemler bir haftadır de 
vam ediyor.
Bu dalga Avrupa’nın diğer ülkelerine 

de sıçrıyor.
Fransa bunu dış mihraklara bağlamı 

yor, orada iktidar attığı adımı geri çekti 
bile.

Bizdeki iktidar başarısızlıklarının 
tümünü dış mihraklara bağlayarak 
ülkenin bütünlüğünün elden gideceği 
korkutmacasıyla halkı aldatıyor.

Bu nedenle seçmenler uyanık olmalı.
Gemlik de diğer il ve ilçeler gibi seçim 

sürecini yaşıyor.
AKP’de kimin başkan adayı olacağı 

canındı bu hafta kesinleşir.
MHP ne bekliyor bilmiyorum.
Hiç sesleri çıkmıyor.
Aday çıkarıp çıkarmayacakları bile belli 

değil. AKP ile bir anlaşmaları olacak mı 
bilinmiyor.

Saadet Partisi ise Aralık ayı başında 
aday adaylıkları için başvuruları almaya 
başladı.

CHP, Belediye Başkanı aday sorunu 
olmadığı için, Belediye Meclisi üyelikleri 
için 15 kişinin aday adayı başvurusun 
da bulunduğunu öğrendim.

Gemlik belediye meclisi 31 üyeden 
oluşacak.

Bu nedenle CHP’de önümüzdeki süreç 
içinde bu eksiklik bir şekilde tamamlana 
cak.
Bunun bir de o kadar yedekleri olacağı 

nı unutmayalım.
İYİ Parti’de Başkan adayı durumu bu 

hafta netlik kazanacak.
Ancak, değişen bir şey olmayacağı 

kanısındayım. Milletvekillerinin de 
katılımı ile Adnan Bıyıkh’nın adaylığı 
açıklanacak.

Tabii yeni bir olay yaşanmazsa..

AKP nin Belediye Meclisindeki grup sözcüsü Ercan Barutçuoğlu gelecek önem için yeniden aday adayı oldu.

Baruieuoglu aKP’den Meclis üyeliğine 
aday adaylığı için başvurdu

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Belediye 
Meclisi Grup 
sözcüsü olan 
Ercan Barutçuoğlu, 
partisinden yeniden 
meclis üyesi ola
bilmek için aday 
adayı oldu.
Geçtiğimiz gün
lerde eşi Hatice 
Barutçuoğlu ile 
AKP İlçe 
Başkanlığına giden 
Ercan Barutçuoğlu, 
başvuru dosyasını^ 
İlçe Başkanı Yaşar 
İslam’a sundu.
AKP İlçe Başkanı 
Yaşar İslam,

GemlikLife’in.kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Feyzi Sarıkaya, 
Beden Eğitimi Öğretmeni Pelin Cabi ile görkemli bir törenle nişanlandı 

Feyzi Sankaya dillice ai(H ilk ât mı allı
GemlikLife kuru
cusu ve genel yayın 
yönetmeni Feyzi 
Sarıkaya ile milli 
yüzme hakemi, aynı 
zamanda beden 
eğitimi ve spor 
öğretmeni olan 
Pelin Cabi, evlilik 
yolunda ilk 
adımlarını attılar. 
Sarıkaya ve Cabi 
çiftinin yüzükleri 
Pırıltı Düğün Sa- 
lonu'nda düzenle
nen görkemli bir 
törenle AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık ve Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz birlikte kesti. 
Işık yaptığı konuş 
mada, "Gemlik’te 
internet haberciliği 
konusunda ciddi 
bir fark yaratarak 
internet televiz 
yonculuğu sistemi
nin ilçemizde 
öncüsü olan Feyzi 
Sarıkaya kardeşi

Barutçuoğlu’nun 
içinde bulunduğu 
muz çalışma döne
minde Belediye

meclisinde önemli 
görevler üstlendiği 
ni belirterek, 
başvurunun hayırlı

miz ile bir o kadar 
değerli beden eğiti 
mi ve spor öğret 
meni ve milli yüzme 
hakemi olan Pelin 
Cabi'nin nişan 
törenleri için toplan 
mış bulunuyoruz. 
Ben Gemlik için 
çok önemli bu iki 
insanın nişan kürde 
/elerini kesmekten 
mutluluk duyuyo
rum, dilerim on
larda bir ömür boyu 
mutlu olurlar." dedi.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise; 
"Genç kardeşleri 
miz karar vermişler 
bizlere de bugün 
yüzüklerini takma 
görevi düştü sayın 
vekilimiz ile birlikte. 
İnşallah en kısa za
manda nikahlarını 
da kıyarız." dedi.. 
Nişan törenine 
Sarıkaya ve Cabi 
ailelerinin yanı sıra, 
protokolün, iş, 
spor, medya ve 

olmasını diledi. 
Ercan Barutçuoğlu 
da “Gemlik’e AKP 
de kadrolarında 
yararlı hizmetlere 
devam etmek 
için başlattığı 
mız çalışmayı 
sürdürmek 
istiyorum.
Hayırlara vesile 
olsun" dedi.
Ercan Barutçu 
oğlu, Büyükşehir 
Belediyesi 
Meclis üyeliği, 
encümen üyeliği 
ve Başkan Yardım 
cılığı görevlerinde 
de bulundu.

siyaset dünyasının 
önemli isimleri de 
çifti yalnız bırak 
madı. Genç çift, 
evlilik törenlerini 
ise yaz aylarının 
başında yapmayı 
planladıklarını 
belirtirken, nişan 
törenlerine katılan, 
gelemeyip 
mesaj lan ve çiçek
leri ile kendilerini 
onurlan dıran 
herkese teşekkür 
ettiler.

Gemlik ez
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ABONE ÖLDÜNÜZ MÜ?
Ab6nE OLUNıÖKÜYUN OKUTUN
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GEMLIKSPOR RAKİBİNİ YEDİ BİTİRDİ LO
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarının son 
maçında taraftar 
desteğiyle sahaya 
çıkan lider Gemlik- 
spor rakibini adeta 
yedi bitirdi. Kırmızı 
Beyazhlar İnegöl 
Osmaniyespor’u 
7-0 yenerek Süper 
Küme yolunda 
rakiplerine 
gözdağı verdi. 
Birinci Amatör 
Küme 4. Grup lideri 
Gemlikspor maça 
fırtına gibi başladı. 
Şampiyonluk 
yolunda rakip tanı 
mayan kırmızı 
beyazhlar ilk yarısı 
nı 4-0 önde kapa 
dığı karşılaşmayı 
7-0 tamamlayarak 
büyük moral buldu. ’■ 
Maça hızlı başlayan 
lider Gemlikspor 
5.nci dakikada 
aradığı golü buldu. 
Serbest vuruşta 
önüne gelen topu 
düzgün vuruşla 
kaleye gönderen 
Murat gol perdesini 
açtı 1-0
Farklı galibiyet için 
rakip kaleyi abluka 
altına alan kırmızı 
beyazhlar 13.
Dakikada golcüsü 
Yıldıray’la skoru 
2-0 yaptı.
Rakibin toparlanma 
sına fırsat verme 
yen lider 15. Dakika 
da Nihat’la bir gol 
bularak farkı 3-0 
yaptı ve rahatladı. 
Baskısını artıran 
Gemlikspor 25. 
Dakikada Uğur’la 
skoru 4-0 yaptı ve 
ilk yarı bu skorla 
tamamlandı.
İkinci yarıya farkı 
artırmak için rakip 
kalede gol arayış 
larını sürdüren 
kırmızı beyazhlar 
54. Dakikada 
Nihat’ın skoru 5-0 
yapmasıyla iyice

'Af5
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rahatladı.
79. dakikada 
Muhammet’in skoru 
6-0 yapan golünden 
sonra karşılaşma 
nın böyle bitmesi 
beklenirken maça 
ikinci yarıda giren 

genç Eşref, 
Yıldıray’ın üst direk
ten dönen topuna 
çok güzel vurduğu 
röveşata ile perdeyi 
kapatan golü ağlara 
göndererek 
skora damgasını

vurdu 7-0
Lider Gemlikspor 
ilk yarıyı grubunda 
lider tamamladı.
Kırmızı beyazhlar 
ikinci yarının ilk 
maçında bay 
geçerken sonraki

hafta ise evinde 
Panayırspor’la 
karşılaşacak.

SAHA:
Gemlik Çim 
HAKEMLER:
Harun Özkan 7, 
Yavuz Özyürek 7,

Eray Gönenç 7 
GEMLİKSPOR: 
Soner 6, Emrah 6, 
Fırat 6, Murat 6, 
Ersin 6, Uğur 7, 
Muhammet 6, Selim 
5, (Emirhan 3) 
Yıldıray ö, Nihat 7, 
Tansel 6, (Eşref 5,)

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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CEM1İKSP0B: 59 BSTIİNE SP: 31
Gemlikspor basket
bol takımı Küçük 
Erkekler katagori 
sinde Mudanya 
deplasmanında 
oynadığı Fastline 
Spor Takımını 37-59 
yenerek dört maçta 
üçüncü galibiyetini 
aldı. Maça Kaptan 
Özgür GÜLER, 
Cemil AYDIN, 
Emirhan ÇAKAL, 
Salih Burak 
SAĞLAM ve Arda 
DOĞAN beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyoda 
çok hızlı ve etkili 
başladı ve 9-17 
önde tamamladı. 
İkinci periyotta 
müthiş mücadeleye 
sahne oldu ve 
savunmaların ön 
plana çıkmasıyla 
devre arasına tem
silcimiz 21-32 önde 
girdi. Üçüncü peri 

yotta da mücadele 
hız kesmedi ve 
oyuncu değişik 
İlkleri ile temsil
cimizde bütün 
oyuncular sahada 
görev alarak basket 
buldular. Final 
periyoduna Gemlik
spor 28-49 önde 
girdi. Son periyotta 
tecrübesi ile farkı 
koruyan taraf Gem
likspor oldu ve 
karşılaşmayı 37-59 
kazanarak deplas
mandan galibiyet ile 
döndü. Gemlikspor 
Maç Kadrosu, 
Özgür GÜLER, 
Cemil AYDIN, 
Emirhan ÇAKAL, 
Salih Burak 
SAĞLAM, Arda 
DOĞAN, Ertuğrul 
AKDOĞAN, Yiğit 
AĞALAR, Emir 
Sultan OSMAN 
OĞLU, Emir Efe

SOYUGÜZEL, 
Beren BALABAN, 
Yusuf KILIÇ ve 
Ege AYAŞ. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 

ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Küçük Takım 
olarak üç deplas
man maçımızı da 
kazanarak grubu

muzda iddiamızı 
devam ettirdik. 
Oyuncularımın 
özgüveni her geçen 
gün daha da iyiye 
gitmektedir. Hem 

takım oyunu hem 
de özgüvenleri ile 
maçın kontrolünü 
elimizde tutuyoruz. 
Bizi başarılı kılan 
en büyük etkenimiz 
takım oluşumuz, 
aile sevgisi ile bir
birimize bağlılığımız 
ve birlikte hareket 
etmemizdir. Bütün 
oyuncularımı bu 
duygular içerisinde 
yetiştirmeye çalışı 
yorum. Hedefimiz 
olan "SKOR İÇİN 
DEĞİL SPOR İÇİN 
OYNUYORUZ" 
sloganını ilçemiz 
adına Gemlik Genç 
liği olarak gurur 
ile taşıyoruz. Bas
ketbolden daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

Gemlik Basketbol: 7i UPS Spor: 53
Türkiye Basketbol 
2.ligi 7.ci haftasında 
Bursa ekibi konuk 
ettiği Ups Spor’u 18 
sayı ile yenerek pua 
nını 10‘a yükseldi. 
Gemlik ilçe spor sa
lonunda kalabalık 
seyirci karşısında 
oynan müsabakaya 
Bursa temsilcisi 
Mehmet Şen’in elin
den bulduğu 9 sayı 
ile periyotu 20-9 
önde tamamladı. 2 
periyota 11 sayı 
farkla giren Gemlik 
Basketbol savun
madaki etkili oyunu 
ile devreyi 18 sayı 
fark ile bitirdi.
3.Çeyrekte Gemlik 
basketbol farkı 23 
sayı çıkartarak son 
çeyreğe 58:35 önde 
girdi. Son çeyrek 
İstanbul temsilcisi 
Ups 12 :0 seri 
yakalayarak farkı 11

indirince Gemlik 
Basketbol savun
mada yaptığı ham
leler ile fark 18 sayı 
çıkartmayı başararak 
müsabakayı 71:53 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basketbol 
adına Mehmet Şen 
21 sayı 2 ribaunt 3 
asit, Adnan Hepgür 
11 sayı 11 ribaunt 1 

asist .Berkay Kutlu 
10 sayı 5 ribaunt 3 
asist, Recep Solak 6 
sayı 14 ribaunt 2 
asist ile oynarken 
Ups adına Mehmet 
Ata Evren 10 sayı 4 
ribaunt 4 asist, 
Yunus Emre Doyan 
10 sayı, 3 ribaunt, 
Alperen Tolga Izgin 
9 sayı 4 ribaunt ile 

oynadı. 
Müsabakanın 

1. periyotu 20-9 
Gemlik, 2.periyotu 
20-13 Gemlik, 
3.Periyotu 18-13 
Gemlik, 4 periyotu 
13-18 Ups 
3 maçlık galibiyet 
serisi yakalamaktan 
dolayı memnun 
olduğunu dile ge

tiren Gemlik Basket
bol Kulübü 
Başkanı Berkay 
Bulut, Genç bir 
kadro yapısına 
sahibiz ve her geçen 
günde bir birine 
kenetlenen sporcu 
kardeşlerimiz ile biz- 
leri daha sonuçların 
beklediğine olan 
inancım tam. Bugün 
saha da Mena
jerinden Antrenö 
rüne teknik ek
ibinden sporcularına 
kadar çok güzel bir 
görüntüye şahit 
olduk. Bu uyum 
sayesinde galibiyet 
kaçınılmaz oldu. 
Gemlik için hep bir
likte el ele vererek 
ilçemizi spor kendi 
yapmak adına rol 
model takımlarımıza 
destek verilmesi 
gerekiyor, 
ifadelerini kullandı.

Gemlik Basketbol 
Türkiye Basketbol 
2.ligi A grubunda 
oynadığı 6 
müsabakasını 4 
kazanarak puanını 
10 yükselten Bursa 
Temsilcisi puan 
sıralamasında 
5.sıraya yükseldi. 
Gemlik Basketbol 
8.hafta karşılaş 
masında İstanbul 
deplasmanında 
Tenis Eskirim 
Dağcılık Spor 
Kulübü ile 
karşılaşacak.
T.E.D bu hafta 
Aydın deplasma 
mnda Efe Sporu 
uzatma 
dakikalarında 
92-83 yenerek 
ligde oynadığı 6 
müsa bakada 5 gali
biyet 1 mağlubiyet 
ile 3 sıradaki yeri 
korudu.

Gemlik Ktjfez
■EiimiiaiwnMiinmaM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Biı gazete
Anadolu'nun Sesi 
iP0d-iPhone I 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Façebookşaj^niiZ:Gemlikl|&^ez Güler Ajans
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flrac sahiplen dikkat! Cezalar kesilmeye haslaflı
Son dönemlerde 
trafik terörüyle mü
cadelede teknolojik 
gelişmeleri daha sık 
kullanan İçişleri 
Bakanlığı, drone 
uygulamasının 
ardından EDS 
üzerinden ceza 
kesmeye de 
başladı.
Türkiye'de her 
geçen gün daha da 
artan trafiğe kayıtlı 
araç sayısı ve 
sürekli büyüyen 
şehirler, İçişleri 
Bakanlığı’nın dene
tim anlamında 
teknolojiyi daha sık 
ve etkin kullanma 

sini da beraberinde 
getirdi. Son dönem
lerde helikopter ve 
drone kullanılan 
denetim görüntü
lerini yeni dönemde 
EDS üzerinden 
yapılan denetle 
meler izledi.

AYNI GÖRÜNTÜYLE 
BİRDEN FAZLA 
CEZA İŞLEMİ 
UYGULAN
ABİLİYOR 
Habere göre, 
İstanbul'da hızlı bir 

şekilde başlatılan 
ve kısa zamanda 
çok sayıda ceza 
işlemi uygulayan

sistem 455 karne 
raya izleniyor. 
Bu kameraların 
kimisi kırmızı 
ışıkları, kimisi 
emniyet şeridini, 
kimisi tramvay yol
unu denetlerken, 

bazı kameralar da 
yaya yolundaki 
görüntüleri merkeze 
aktarıyor. Kural 
ihlali yapan sürü 
cüler bu kameralar 
tarafından ön 
cepheden görün

tüleniyor. Bu görün
tüye göre aynı anda 
sürücüye hız ihlali, 
emniyet kemeri ve 
cep telefonuyla 
konuşma gibi farklı 
ihlallerden ceza ke- 
silebiliyor. Eğer 
sürücü hem em
niyet kemerini 
takmamış hem de 
bu esnada cep tele
fonuyla konuş 
muşsa, tek bir kare 
ile her iki konuda da 
ceza kesiliyor.

E-DEVLET'TEN 
KONTROL 
EDİLEBİLİYOR 
Uygulamanın haya 

ta geçmesinin 
ardından kısa 
sürede binlerce 
sürücü farklı trafik 
cezalarıyla yüz yüze 
kaldı. Cezaların 
büyük çoğunlu 
ğunun emniyet ke
meri takılmaması 
nedeniyle olduğu 
öğrenilirken, ikinci 
sırada direksiyon 
başında cep tele
fonu ile konuşma 
nın geldiği kayde 
dildi. Sürücüler 
kendilerine 
sürpriz olan bu 
cezaları e-Devlet 
üzerinden sorgu
layabiliyor.

Tebligatta yeni dönem
Tebligat çıkarmaya 
yetkili mercilerin 
aralarında kamu 
kuramlarının, no 
terlerin, avukatların, 
bilirkişilerin de 
bulunduğu gerçek 
ve tüzel kişilere 
tebligatları elektro 
nik ortamda gön
dermesi zorunlu 
hale gelecek. 
Aralarında mahke 

melerin de bulun 
duğu tebligat çıkar 
maya yetkili merci
lerin, tebligat lan 
belirlenen ger çek 
ve tüzel kişilere 
elektronik ortamda 
göndermeleri 
zorunlu olacak. 
"Elektronik Tebligat 
Yönetmeliği" Resmi 
Gazete'nin sayısın 
da yayımlandı.

Yönetmelik, Tebli
gat Kanunu uyarın 
ca aralarında 
mahkemelerin de 
bulunduğu tebligat 
çıkarmaya yetkili 
makam ve merciler 
tarafından PTT vasi 
tasıyla yapıla cak 
elektronik tebligata 
ilişkin hususları 
içeriyor. Yönetme 
liğe göre, tebligatlar 

araların da bakan 
hkların, mahalli 
idarelerin de bulun 
duğu kamu kurum 
ve kuruluşlarına, 
kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile bun 
ların bağlı ortaklık 
lan, müessese ve 
işletmelerine, ser
mayesinin yüzde 
50'sinden fazlası 
kamuya ait diğer 

ortaklıklara elek
tronik yola yapıla 
cak. Tebligatların, 
kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst 
kuruluşlarına, Ka
nunla kurulanlar da 
dahil olmak üzere 
tüm özel hukuk 
tüzel kişilerine, 
noterlere, baro 
levhasına yazılı 
avukatlara, sicile 
kayıtlı arabulucu
lara, bilirkişilere, 
idareleri, kamu ikti

sadi teşebbüs 
lerini veya ser
mayesinin yüzde 
50'sinden fazlası 
kamuya ait diğer 
ortaklıkları, adli ve 
idari yargı mercileri, 
icra müdürlükleri 
veya hakemler 
nezdinde vekil 
sıfatıyla temsile 
yetkili olan kişi 
lerin bağlı bulun 
duğu birimlere 
de elektronik or
tamda yapılması 
zorunlu olacak.

SIHİ»
MMim

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.

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6237 

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)

niniBiıi
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
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GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

HEP BİRLİKTE
YENİ GEMLİK İÇİN

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

MEHMET KAPTAN
AK Parti

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTİ Aday Adayı

YİĞİT
1 987

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 Yem Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGENAV ■ • ULTRASONıl • UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com, 

hanvetclinicgemlik ©hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı j

GemlikKSrfez
_______ GEMUK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com ______50 Kr. Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

İşadamı E.T ye mektupla yaptığı şantajda “Yaptığın usulsüzlükleri ihbar edeceğim. 
1 milyon lirayı belirttiğim yere bırak” diyen kişiyi polis İHA ile izleyerek yakaladı

Patronundan şantajla 1 milyon 
lira isteyen şahıs müdürü çıktı

GÜLERYÜZLÜ 
BHŞKHNLfi 

GEMLİK GÜLECEK

Patronundan şantajla 1 milyon lira isteyen işyeri müdürü ve arkadaşı polisin insansız hava aracı 
(İHA) ile yaptığı takip sonucu, parayı almaya geldiğinde kıskıvrak yakalandı. İş adamına mektupla 
şantaj yapan kimliği belirsiz biri, “Koordinatlarını belirttiğim adrese 1 milyon lira bırakmazsanız 
yaptığınız usulsüzlükleri ihbar ederim.” diyerek, paranın bırakılacağı yerin koordinat çıktılarını da 
zarfa koydu. Şantaj mektubunu alan iş adamı durumu emniyete bildirdi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

REFİK YILMAZ DÜKALIĞI
Gemlik Belediye Meclisi’nin Aralıi: 

ayı 2. toplantısı dün yapıldı.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 

yapılan toplantıda görüşülmeyen, 
komisyonlardan gelen raporlar dün 
gündem maddesiydi.

Sakin başlayan toplantıda, her 
zaman olduğu gibi gündemin önemi i 
bir bölümü imarla ilgili konulardı.

Devamı sayfa 4’de

Galip Cir.SüSMal koıutlama 
inairim yalan" ıletli

CHP Belediye Meclis üyesi Galip Gür yaptığı 
yazılı açıklamada, sosyal konutlardaki main 
min yalan olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz narta 
Belediye Meclis toplantısında 1. etap sosyal 
konutlar ve 2. etap sosyal konutların Kura 
çekimi ile Belediye Başkanı Refik Yılmaz'a soru 
sorduğu için tartışan ve bu tartışma 
sında meclisin kapatılması konusunda açık la 
mada bulunan CHP meclis üyesi Galip Gür, pa 
zar günü acelece yapılan 2. etap sosyal Konut, 
larda yapılan fiyat indirimlerinin kandı"nava 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa zae

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

HALKA HİZMET'İN HAKKA HİZMET 
ETME BİLİNCİ İLE 

•^HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

I.. , »
M

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON 
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİ N İN EN BÜYÜK

KAVLAK
11 DOĞANIN HÂZİNESİ I

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

'J www.kavlak.com.tr

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N;42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik-BURSA 0224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I "T
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İşadamı E.T ye mektupla yaptığı şantajda “Yaptığın usulsüzlükleri ihbar edeceğim. 
1 milyon lirayı belirttiğim yere bırak” diyen kişiyi polis İHA ile izleyerek yakaladı

fairanmıiMSMailalınilııoıliıaisteııeıısahısmiiliiriitiito
Patronundan şantaj 
la 1 milyon lira iste 
yen işyeri müdürü 
ve arkadaşı polisin 
insansız hava aracı 
(İHA) ile yaptığı 
takip sonucu, para 
yı almaya geldiğin 
de kıskıvrak 
yakalandı. 
Olay, pazar günü 
gece yarısı 
meydana geldi. 
İş adamı E.T ye 
mektupla şantaj 
yapan kimliği belir*

siz biri, "Koordi 
natlannı belirttiğim 
adrese 1 milyon

lira bırakmazsanız 
yaptığınız usulsüz 
lükleri ihbar

ederim." diyerek, 
paranın bırakılacağı 
yerin koordinat

çıktılarını da zarfa 
koydu. Şantaj 
mektubunu alan iş 
adamı E.T durumu 
emniyete bildirdi 
ve jandarma koordi
nesinde şantaj 
mektubunda yazan 
parayı bir çantaya 
koydurarak, 
paranın bırakılacağı 
Umurbey’deki bir 
zeytinlik alanında 
önlem alırken, bir 
yandan da termal 
kameralı İHA ile

olay yerini yüksek
ten izlemeye aldı. 
Gece yarısı saat 
24.oo sıralarında 
olay yerine gelen 
şahıs ve yanındaki 
kişi polis tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Emniyete götü 
rülerek ifadesi 
alınan şahsın işyeri 
sahibinin müdürü 
Y.K. olduğu belir
lendi.
Kaynak: 
haberler.com

2. etap sosyal konutların kura çekiminde en düşük ücretin 950 liradan başlayacağı belirtilirken 
fiyatların indirilmemesine CHP li Galip Gür’den yalanlama geldi 

Salip fiiir/'Sosyal lıonııtlarıla inairim yalan" fleJi
CHP Belediye 
Meclis üyesi 
Galip Gür yaptığı 
yazılı açıklamada, 
sosyal konutlardaki 
indirimin yalan 
olduğunu iddia etti. 
Geçtiğimiz hafta 
Belediye Meclis 
toplantısında 
1. etap sosyal 
konutlar ve 
2. etap sosyal 
konutların kura 
çekimi ile 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
soru sorduğu için 
tartı şan ve bu 
tartışma 
sonrasında mecli 
sin kapatılması 
konusunda açık

lamada bulunan 
CHP meclis üyesi 
Galip Gür, pazar 
günü acelece 
yapılan 2. etap 
sosyal konutlarda 
yapılan fiyat in

dirimlerinin kandır 
maca olduğunu 
söyledi. 
Gür’ün açıklaması 
şöyle:

"SOSYAL 
KONUTLARDAKİ 
İNDİRİM 
YALANI!!!!
Cumhuriyet Halk 
Partisi grubu 

olarak 5 Aralık 2018 
tarihinde yapılan 
Meclis toplantı 
sında söz olarak 
sosyal konutlardaki 
fiyatların yanlış 
hesaplandığını 
anlattım. Aslında 
indirim filan yok. 
Beceriksiz Başkan 
ve yönetimin çok 
basit bir hesabı bile 
yanlış yaparak 
fazla fiyat hesap 
lamaları vardır.
Bunu Meclis 
konuşmamda dile 
getirdiğimde beni 
konuşturmayarak 
Meçi is’i kapatmış 
tır. Ama defalarca 

olduğu gibi 
sosyal konutların 
fiyatlarını da 
Cumhuriyet 
Halk Partisi indir 
miştir. Aslında 
yanlış hesap 
düzeltilmiştir 
çünkü bugün 
indirim denen fiyat 
aslında olması 
gereken fiyattır. 
İNDİRİM YOK 
YANLIŞ YAPTIK
LARI HESAPTAN 
SİYASİ RANT SAĞ 
LAMAK İSTEYEN 
BECERİKSİZ 
BELEDİYE BAŞKA 
Nl VE YÖNETİM 
VARDIR."

Sözcü Gazetesi yazarlarına FETO’den soruşturma açıldı
Sozcu gazetesinin 
yazarları Emin 
Çölaşan ve Necati 
Doğru ile gazetenin 
genel yayın yönet
meni Metin Yıl 
maz'ın da araların 
da bulunduğu 5 
şüpheli hakkında, 
"FETÖ silahlı terör 
örgütü içindeki 
hiyerarşik yapıya 
dahil olmamakla 
birlikte örgüte bi 

lerek yardım etme" 
suçundan 7,5 
yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezası iste 
miyle dava açıl 
dı. İstanbul Cumhu 
riyet Başsavcılığı 
Basın Suçları 
Soruşturma Büro- 
su'nca, Sözcü 
gazetesinin yazar 
lan Emin Çölaşan 
ve Necati Doğru ile 
gazetenin genel 

yayın yönetmeni 
Metin Yılmaz, inter
net haber koordi
natörü Yücel Arı ve 
internet genel 
yayın yönetmeni 
Mustafa Çetin hak 
kında yürütülen 
soruşturma tamam 
landı. Savcılık 
tarafından hazırla 

1 nan 61 sayfalık 
iddianamede, bu 5 
şüphelinin "FETÖ 

silahlı terör örgütü 
içindeki hiyerarşik 
yapıya dahil olma
makla birlikte örgü 
te bilerek yardım 
etme" suçundan 
7,5 yıldan 15 yıla 
kadar hapisle 
cezalandırılması 
talep edildi.
İddianame, başsav 
cılıkça onaylan 
masının ardından 
gönderildiği Istan-1 

bul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce de 
kabul edildi. 
Mahkeme heyeti, 
hazırladığı tensip 
zaptında ilk duruş 
manın 18 Ocak 
2019'da yapılma 
sına, sanıkların da 
bu duruşmada 
hazır olması için 
çağrı kağıdı gön- >• 
Serilmesine karar 
verdi. İstanbul

Cumhuriyet Başsav 
cılığı'nca, gazeteci 
Uğur Dündar ve 
Saygı Öztürk'ün de 
aralarında 
bulunduğu 5 kişi 
hakkında yürütülen 
soruşturma sonu
cunda ise takipsiz
lik kararı verildi. 
Kaynak: Sözcü 
gazetesi 
yazarlarına FETÖ’- 
den iddianame

haberler.com
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(Jyuşîurucu operasyonuna 17 gözaltı
Bursa'da yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda 17 kişi 
gözaltına alındı. 
Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube 
ekipleri tarafından 
yapılan eş zamanlı 
operasyonda 
uyuşturucu kullan
mak ve satmak 
suçundan aranan 
17 kişi gözaltına 
alındı. Şüphe 
lilerin ikamet ve 
araçlarında yapılan 
armalarda 315 
gram esrar, 190 
gram metamfeta 
min, satışa hazır 
halde paketlenmiş 
18 gram sentetik 
kannabinoid, 
4 adet ectasy

Bursa'da yok artık' dedirten kaza!
Bursa'da yola çıkan 
ineklere çarpmamak 
için direksiyonu 
kıran traktör şoförü 
duvara çarptı. O 
anlar güvenlik 
kamerası tarafın 
dan kaydedildi.
Kaza dün gece saat
lerinde merkez 
Yıldırım ilçesinde 
meydana geldi. Ara 
sokaktan çıkan trak
tör sürücüsü, cadde

80 yasında!» adam karısının boğazını kesti
Bursa'da yaşlı bir 
adam, tartıştığı 
karısını boğazını 
keserek öldürdü. 
Olay akşam saat
lerinde Teferrüç 
Mahallesi Yiğit Soka 
ğı'nda meydana 
geldi. 80 yaşındaki 
Kazım K, eşi Fatma 
K. ile bilinmeyen bir 
sebeple tartıştı.
Yaşlı adam, mutfak

Bursa dahil 1 ilde operasyon
Yalova merkezli 7 
ilde, Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Dev 
let Yapılanması'na 
(FETO/PDY) yönelik 
operasyonda gözaltı 
na alınan 10 şüpheli 
den biri tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlü 
ğü Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele Şubesi

2 aylıfc hehelı feci 
Kazadan burnu bile 

kanamadan Kurluldu

hap, 4 adet hassas 
terazi ve 4 adet ta
bancayla bunlara ait 
16 adet fişek 
ele geçirildi.
Yapılan operasyon
lar neticesinde 
gözaltına alınan 17 

üzerinde başıboş 
gezen iki inekten

karanlıkta kalanı son 
anda farketti. İneğe

tan aldığı bıçakla eşinin boğazını

ekiplerince 30 
Kasım'da gözaltına 
alınan zanlıların 
sorgusu tamamlan 
dı. Emniyetteki 
işlemlerinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
biri, çıkarıldığı nö
betçi sulh ceza 
hakimliğince, "terör 
örgütüne üye 

şahıstan 7'si 
hakkında kullanmak 
için uyuşturucu 
madde satın almak 
veya bulundurmak 
suçundan adli 
işlem yapıldı. 
Şüphelilerden V.V.

olmak" suçundan 
tutuklandı, 9'u ise 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Fi
rari bir şüphelinin 
yakalanması için 
çalışmaların 
sürdüğü öğrenildi. 
Yalova Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 

.yürütülen soruştur 
ma kapsamında,

ve B.C.
tutuklanırken, V.D.. 
S.U., Ş.E., E.A., S.Ü. 
ve E.U. isimli 
şahıslar emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye . 
sevk edildi.

çarpmamak için 
direksiyonu kıran 
şoför, duvara 
çarparak durabildi. 
Traktörden düşen 
sürücü kendi 
imkanlarıyla ayağa 
kalkarken, trak
törüne binerek olay 
yerinden uzaklaştı. 
İneklerin kaza yapan 
traktöre uzun süre 
bakmaları gözlerden 
kaçmadı.

Bursa'da ’ içinde 2 aylık bebeğin 
bulunduğu .araç takla attı. Annesinin 
kucağından kurtulup camdan fırlayan 
bebeğin burnu bile kanamadı.
Kaza Büyükorhan'da meydana geldi. Bur
sa'da yaşayan Ramazan ve Ayşe Köse 
çiftçi, akraba ziyareti için Büyükorhan İlçe
sine doğru yola çıktı. Yanlarına yeni 
dünyaya gelen 2 aylık bebekleri Eylül'ü de 
alan çiftin içinde bulunduğu 43 EV 902 
plakalı otomobil, Büyükorhan sınırları 
içinde kontrolden çıkarak takla attı

Trafik kazası: Çok 
sayıda yaralı var!

kesti. Kanlar içinde 
kalan 66 yaşındaki 2 
çocuk annesi Fatma 
K. hayatını kaybetti. 
Katil zanlısı Kazım 
K. ise cinayet 
sonrası Fomara 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
giderek polise tes
lim oldu. Cinayetle 
alâkalı tahkikat 
devam ediyor.

"terör örgütüne üye 
olmak" suçla masıy 
la 11 şüpheli hakkın 
da gözaltı kararı 
çıkarılmış, Yalova, 
Adana, Bingöl, Bur 
sa, Elazığ, İstanbul 
ve Şanlıurfa'da 
düzenlenen eş 
zamanlı operas 
yonda, 10 şüpheli 
yakalanmıştı.

İnegöl'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 
2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Otomobillerden 
birinde, evin merdivenlerinden düşen ve 
yaralanan çocuğun hastaneye götürüldüğü 
öğrenildi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Cer
rah Mahallesi ile Çeltikçi Mahallesi arasında 
meydana geldi. Cerrah Mahallesi'nde 
yaşayan Akdemir ailesinin 3 yaşındaki 
çocuğu Yusuf, evin merdivenlerinden 
düşerek yaralandı. Aile çocuklarını alarak, 
yakınları Emre Varbak'ın (29) 16 BJS 69 
plakalı otomobiliyle hastaneye gitmek 
üzere yola çıktı.
Emre Varbak yönetimindeki otomobil, Cer
rah Mahallesi'nden Çeltikçi Mahallesi'nin 
girişine geldiğinde sürücüsünün direk
siyon kontrolünü yitirmesi sonucu, iddiaya 
göre akaryakıt istasyonundan yola çıkan 
Yusuf Güzel (55) yönetimindeki 16 VK 411 
plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın 
şiddetiyle Emre Varbak yönetimindeki oto
mobil tarlaya uçarken, diğer otomobil ise 
yola savrularak durdu. Kazada sürücüler ile 
Mehmet Varbak (63), Nevin Varbak (57), 
Yusuf Akdemir (3) ve Enes Akdemir (7) 
yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müda
halenin ardından yaralıları İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
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Güne Bakış 2. eiap sosyal Konutların kuraları cemili
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

REFİK YILMAZ DÛKAUĞI
Dünkü mecliste Komisyonlardan gelen raporları, 

Komisyon Başkanı Gülşen Uslu bulunmaması nedeniy 
le AKP’li üye İbrahim Baki okudu.

Maddelerin büyük çoğunluğu oy birliği ile geçti.
Tartışılan madde, bir okul yerinin mal sahibine 18 

uygulamasında değişik ve uzak yerlerden yer verilmesi 
ile ilgili rapor oldu.

CHP’li üye Galip Gür bu konuda yaptığı konuşmada 
“Adrese teslim değişiklik” sözü, Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı kızdırdı.

Yılmaz kızdığı zaman yüzü hemen kızardığı için, 
psikolojisinin bozulduğunu belli ediyor.

Gür’ün konuşmasına, “Bizi zan altında bırakıyor 
sunuz” diye tepki gösterdi. İmar yasasına göre, yeri 
kamu alanı olarak ayrılan kişilere, arsasının yakınından 
yer verileceğini anlattı. Vatandaşa haksızlık yapıldığını, 
mağdur edildiğini söyledi.

Gür, elindeki dosyadan alınan kararla ilgili görüşlerini 
anlattıysa da Başkanı ikna edemedi.

Bu arsanın bulunduğu yerin planlarını görevlilerden 
istedi. Meclisin nerelerden vatandaşa yer verildiğini 
göstermek istedi.

Bu meclise leke sürülmesini istemediğini belirtti... 
Yanlarında olmadığını söyleyince “Siz ne işe 
yararsınız” diye onlan da haşladı.

O madde geri çekildi ve bir daha ki meclis te 
görüşülmesine karar verildi.

Galip Gür, muhalefet olarak Mecliste görüşlerini 
söylemek haklan olduğunu, bunun engellenemeye 
ceğini söylemesi Yılmaz’ı sakinleştirmedi.

Bir iki maddenin daha meclisten geçmesinden sonra, 
gündem maddeleri tamamlandı.

Sırada gündem dışı görüşmelere geldiğinde, Galip 
Güriün el kaldırdığı görüldü. Gür, konuşmak için söz 
istediğini söyledi.

Başkan kürsüden kalkarak; “Meclis toplantısını sona 
ermiştir” dedi ve kürsüden indi.

Başkan salonu terk edene kadar iki taraf arasında 
sert tartışmalar yaşandı.

Yılmaz kapıdan çıkarken “Özür dile” dediği görüldü. 
Galip Gür ise “Dilemiyorum” diye seslendi.. Daha 
sonra AKP liter salonu terk ederken CHP’liler basının 
kalmasını, mikrafon ve teybin açık tutulmasını istedi. 
Buna Başkan Yardımcısı Kadir Erol müdahale etti. 
“Memurlara emir veremezsiniz” demesi, bu kez sinir

leri iyice gerdi. Emir Birgül “Başkanı arayın so^u 
duyulmadı bile.

Mecliste üyelerin sinirleri gerildi bu kez.
Nedeni ise Belediye Başkanın/ kendilerini n^cııste 

konuşturmamasıydı.
Aynı durum Aralık ayı ilk toplantısında yaşandı.
Tüm bunlara MHP liter seyirci kaldı.
Tuhaf değil mi, bugün CHP’yi konuşturmayan, dün 

sizin grup sözcünüz olan Osman Doğan’ı da 
konuşturmuyordu.

Görülen o ki, Refik Yılmaz’ın sinirleri AKP deki 
adaylık konusundaki belirsizlik çok bozmuş.

Buna bir de CHP tiler eklenince çileden çıkıyor.
O nedenle, Mecliste biz çoğunluğuz, istediğime soz 

verir, istemediğime söz vermem havasını sürdürüyor. 
Yani tam bir dükalık.

Belediye Meclisinde apaçık bir Refik Yılmaz dükalığı 
hüküm sürüyor.

CHP buna farklı bir muhalefet taktiği izlemek 
zorundadır.

Yoksa sesleri hep kı$llacaK-

Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihattı Ma
hallesine inşa edilen 
Sosyal Konutların 2'nci 
etabı tamamlandı. 131 
konutun sahiplerini 
bulduğu kura çeki
minde aylık 950 lira 
olan taksitlerin, en
flasyonla mücadele 
projesi kapsamında 
687 liraya düşürüldü. 
Gemlik Kapalı Spor Sa- 
lonu’nda düzenlenen 
kura çekimin de ev 
sahibi olma hayaliyle 
başvuru da bulunan 
bin 501 kişi arasın dan 
131 talihli noter huzu
runda yapılan çekilişle 
evlerine kavuştu. Ev 
alma hayaliyle yaşayan 
ilk talih lileri ise AK 
Parti Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
ve Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz belirledi. 
2+1 ve 99 metrekare 
olarak inşa edilen dair
lerin aylık taksitleri ise 
950 liradan 687 liraya 
düşürüldü.
Belediyenin 
imkânlarıyla hayata 
geçirmiş oldukları 
Sosyal Konut pro
jesinin Türkiye'ye 
örnek olabilecek proje 
olduğunu söyleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
"Asansörlü, kalori ferli, 
birinci sınıf inşaat 
malzemesi kullanılarak 
yapılan dairelerimiz 
aynı zamanda deniz 
manzaralı. Türkiye'de 
örnek olarak gösterile
cek bir proje. Biz dev 
/etimizden sadece 
arsaları almıştık. Kendi 
imkânlarımızla bu

daireleri yaparak 
vatandaşımızı kira 
öder gibi ev sahibi 
yapmış olmanın 
bugün haklı gururunu 
yaşıyoruz. Gemlik 
Belediyesi ilkleri 
başarıyor. Bugün bin 
400 konutu okuluyla, 
camisiyle, sağlık 
ocağıyla, diğer sosyal 
donatılarıyla kendisi 
yapıp hemşerilerine 
sunan belediyeyiz. Bu 
projede bizlere destek 
veren başta cumhur 
başkanımız olmak 
üzere bakanlarımıza, 
milletvekillerimize 
teşekkür ediyorum. 
Dairelerimiz Türkiye'ye 
örnek olsun " dedi.
Hak sahiplerine hayırlı 
olsun dileklerinde bu
lunan Yılmaz, "Bu
radaki dairelerimiz 2+1 
ve 99 metrekare 
şeklinde inşa edildi. 
Daire fiyatlarının yüzde 
25'i peşin, kalanı ise 
aylık 687 liradan 
başlayan taksitlerle 10 
yıl vadeli olarak ve 
riliyor. Gemlik'te son 5 
yıldır oturan, geliri 4 
bin 250 lirayı 
geçmeyen vatandaş 
larımız bu dairelerden 
hak sahibi olabiliyor. 
Dolayısıyla bu şartları 
taşıyan vatandaşla 
rımız bu mutluluğu 
yaşadılar. Hepsine
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hayırlı olsun diyorum. 
Hükümetimizin en
flasyonla olan mü
cadelesine biz de 
katılıyoruz. Bundan 
sonra da bu örnek 
projenin devamı gele
cek. Gemlik'te kimse 
evsiz kalmayacak” 
diye konuştu. 
Dünyadaki kriz 
ortamına rağmen 
Türkiye'nin güzel 
işlere imza attığını 
vurgulayan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
da, “Hiç şüpheniz 
olmasın, aynı hız ve 
heyecanla yolumuza 
devam edeceğiz. O 
konutlar gelecek, 
yerine yenileri ek
lenecek. Hepiniz ev 
sahibi olacaksınız. Hak 
sahibi olanlara hayırlı 
uğurlu olsun. Her 
günümüz böyle olsun" 
ifadelerini kullandı. 
Daire sahibi olan 
talihli vatandaşlar ise, 
"Çok heyecanlıyız. 
Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. 
Taksit miktarlarının 
düşürülmesi bizler 
için büyük sürpriz 
oldu. Bu kadar çok 
başvurunun arasın 
dan bizlere daire 
çıktığı için çok mut
luyuz" diye konuştu.

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİKSPOR: 47 NİLÜFER SPOR: 46
Gemlikspor basket
bol takımı Küçük 
Erkekler katago 
risinde evinde 
konuk ettiği Nilüfer 
Sporu yenerek maç 
fazlasıyla liderliğe 
yükseldi. Oynadığı 
beş karşılaşmanın 
dördünü kazanarak 
başarılı bir grafik 
yakalayan U14 
Küçük erkekler bas
ketbol takımı Gem
likspor adını ve 
Gemlik Gençliğini 
başarılı bir şekilde 
temsil etmeye 
devam ediyorlar. 
Maça Kaptan Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih Burak 
SAĞLAM ve Arda 
DOĞAN beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyoda 
çok hızlı ve etkili 
başladı ve 13-7 
önde tamamladı. 
İkinci periyotta bir 
türlü istediği 
hücumları oluştura 
mayan temsilcimiz 
rakibinin 

sayılarınada engel 
olamayınca da fark 
kapandı ve devre 
arasına 24-22 
Gemlikspor önde 
girdi.Üçüncü peri 
yotta da mücadele 
hız kesmedi ve 
konuk Nilüfer spor 
önce rakibini 
yakaladı ve sonra 
öne geçerek final 
periyoduna 32-36 
önde girdi. Final 
periyodu büyük bir 
mücadeleye sahne 
oldu. Cemil'in hızlı 
hücumları ile bas
ket bulan Gemlik
spor, önce rakibini 
yakaladı, sonra 
Kaptan Özgür'ün 
serbest atışları ile 
öne geçti.
Emirhan'ın üç 
sayılık basketine, 
rakibin cevap ver
mesi son dakika 
ların büyük 
çekişmeye sahne 
olacağının haber
cisiydi. Maçın son 
üç dakikasına 42-43 
geride giren temsil
cimiz Burak'ın

çaldığı top sonrası 
attığı basket ile 44- 
43 öne geçti. Son 
bir dakikada basket 
faul ile üç sayı 
bulan Nilüfer spor 
durumu 44-46 ya 
getirerek büyük bir 
avantaj yakaladı. 
Kaptan özgür un iki 
serbest atıştan 
birini baskete çe
virmesi ile durum 
45-46 ya geldi. Son 

28 saniyede 
Emirhan ile basket 
bulan Temsilcimiz 
47-46 öne geçti. 
Karşılıklı alınan mo 
lalar sonrası tam 
bir taktik savaşı 
yaşandı. Son 28 
saniyeyi çok iyi bir 
savunma yaparak, 
tecrübesi ile rakib
ine sayı şansı ver
meyen Gemlikspor 
bu müthiş mücade

leyi kazanarak 
liderliğe yükseldi. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Özgür GÜLER, 
Cemil AYDIN, Emir 
han ÇAKAL, Salih 
Burak SAĞLAM, 
Arda DOĞAN, Celal 
Can YASAK,Yiğit 
AĞALAR, Emir Sul
tan OSMANOĞLU, 
Ahmet Ege GÜL, 
Beren BALABAN, 
ve Ege AYAŞ. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Küçük Takım 
olarak beş maçın 
dördünü kazanma 
mız ve maç fazlasıy 
la da olsa liderliğe 
yükselmemiz 
oyuncularımda 
inanılmaz moti
vasyon oluşturdu. 
Oyuncularımın 
özgüveni her geçen 
gün daha da iyiye 
gitmektedir. Hem 
takım oyunu hem 
de özgüvenleri ile 
maçın kontrolünü 

elimizde tutmaya 
çalışıyoruz. Bizi 
başarılı kılan en 
büyük etkenimiz 
takım oluşumuz, 
aile sevgisi ile bir
birimize bağlılığımız 
ve birlikte hareket 
etmemizdir. Bütün 
oyuncularımı bu 
duygular içerisinde 
yetiştirmeye çalışı 
yorum ve bunun 
sonucunda altya 
pil arda oynadığımız 
son altı günde altı 
maç yaptık ve altı 
galibiyet alarak 
büyük bir başarıya 
imza attık. İnşallah 
devamını da getiri
riz. 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 selamlı 
yorum" dedi.

CAEftD ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDAyurun ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ
HDAUIVAD OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
MlMllUli o 224 514 02 02

■ gazete .Tl Anadolu'nun Sesi
“ ( iPad-iPhöne

WEGM uygulamasında - 
^^-^yaymWtSaftadir.
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■EMMSEMİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ âliler Ajans

Aşağıda numaraları, tarihleri gümrükleri 
yazılı olan gümrük beyanname asılları 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür 
BEYANNAME NO: 18160400AN017837 -15.11.2018 

- GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
BEYANNAME NO: 18160400AN070024 -15.11.2018 

- GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
KIRAYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

BEKO 220 TR MODEL AS0000051701 
NUMARALI YAZAR KASAMIN RUHSATI 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

GÜLDEREN KARABACAK

Aşağıda numaraları, tarihleri gümrükleri 
yazılı olan gümrük beyanname asılları 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür 
BEYANNAME NO: 18160100EX093128-15.11.2018 

- BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
FİCE TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

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

dgfr SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER A JAM S
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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İmar Dansına Bursa'dan rekor bastiunı!
Haziran 2018 yılında 
başlayan imar 
barışına Bursa'dan 
400 bin başvuru 
yapıldı. Yapılan 
başvurulardan ise 
yaklaşık 40 bin yapı 
için ücret ödemesi 
yapılıp 'yap* kayıt 
belgesi' alındı. Mev
cut durum hakkında 
bilgiler veren Harita 
ve Kadastro Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Ali Faruk 
Çolak, kentsel 
dönüşüm ve Bur 
sa'nın şehir yapısı 
hakkında değer 
lendirmelerde bu
lundu. İlk başvuru 
nun Türkiye genelin 
de 8 Haziran 2018 
tarihinde alındığı 
imar barışı 
başvurularında son 
günlere gelindi. 
Türkiye genelinde 8 
milyon 900 bin 
kişinin başvuruda 

bulunduğu imar 
barışına Bursa'dan 
400 bin yapı için 
başvuru yapıldı. 
Başvuru yapan 
vatandaşlardan ise 
yüzde 10 oranında, 
yani yaklaşık 40 bin 
kişi ücret ödemesi 
yapıp başvurularını 
tamamlayarak 'yapı 
kayıt belgesi' aldı. 
İmar barışı süreci 
hakkında bilgiler 
veren Harita ve 
Kadastro Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Ali Faruk 
Çolak, çalışmadaki 
amacın yapıların 
son haliyle kayda 
geçirilmesi 
olduğuna dikkat 
çekti. Çolak, "İmar 
barışı, 3 kat olması 
gereken yerde 5 
katlı bir yapınız var 
ya da burası konut 
alanı ama siz 
ticarethane olarak

kullanıyorsunuz, bu 
gibi durumların 
kayda geçirme 
işlemiydi. Tespit 
varken, işlemler 
kayda girilirken 
vatandaşlara bazı 
avantajlar sunuldu. 
Yapını mevcut du
rumdaki halini de
vlet vatandaşın 
beyanı ile kabul 
ediyor ve mevcut 
durumu belge
lendiriyor" dedi.
'PROJEDE 
BELEDİYE,

MÜTEAHHİT VE 
VATANDAŞ 
BİRBİRİNE GİRDİ' 
Bursa çevresinde 
yakın zamanda 
yaşanan deprem
lerin ardında tekrar 
gündeme gelen 
kentsel dönüşüm 
hakkında da 
değerlendirmelerde 
bulunan Çolak, 
"Bursa'da bugüne 
kadar gerçek man
ada yapılan tek 
kentsel dönüşüm 
çalışması

'Doğanbey Kentsel 
Dönüşüm'dür. 
Onun haricinde 
yapılan hiçbir 
çalışmaya kentsel 
dönüşüm diyemem. 
Çünkü kentsel 
dönüşümde 'kentin* 
dönüşümü 
yapılması gerekir 
ancak biz binaları 
yeniledik" dedi. 
Yapılan çalışmaların 
Bursa'daki trafik 
durumunu da 
çıkmaza soktuğuna 
dikkat çeken Çolak, 
"Şu anda 3 merkez 
ilçe kendi içerisinde 
kentsel dönüşüm 
çalışmaları yapıyor 
ama tüm bu yeni 
yapıların trafiği 
Izmir-Ankara Yol
unu etkiliyor. Kimse 
bu yol için bir 
genişletme ya da 
kentsel dönüşüm 
için bir çalışma 
yapmıyor. Zaten

arada bir raylı sis
tem var, diğer 
yanlardan da yol 
belli bir yere kadar 
genişlemiş ve artık 
gitmiyor. Dolayı 
sıyla Bursa'da 
kentsel dönüşüm 
kötü başladı ve 
kötü devam ediyor" 
şeklinde konuştu. 
Kentsel dönüşü 
mün parsel bazında 
değil bölgesel 
yapılması 
gerektiğini 
söyleyen Çolak, 
"Bina bazında da 
kentsel dönüşüm 
olmaz. Şu anda 
yaklaşık 270 tane 
kentsel dönüşüm 
projesinde müteah
hit, vatandaş ve 
belediye birbirine 
girmiş durumda. 
Çözülemiyor, çün 
kü imar planı deği 
şikliği yapılması 
gerekiyor.” dedi

Bursa Milletvekili Kılıç hızlı irenin takipçisi oldu
AK Parti Bursa 
Milletvekili, KİT 
Komisyonu Üyesi 
Ahmet Kılıç, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri 
(KİT) Komisyonu 
toplantısında hızlı 
tren hakkındaki 
görüşlerini aktardı. 
Komisyon 
toplantısında TCDD 
Genel Müdürü Isa 
Apaydın, sunum 
yaptı. Sunumun 
ardından söz alan 
AK Parti Bursa Mil
letvekili, KİT 
Komisyonu Üyesi 
Ahmet Kılıç, 
Bursa'nın hızlı tren 
beklentisini TCDD 
Genel Müdürü İsa 
Apaydın ve 
komisyon üyelerine 
aktardı. 
Bursa'nın büyük bir

istek ve kararlılıkla 
hızlı tren projesini 
beklediğini ifade 
eden Kılıç, 
Apaydın'a hızlı tren 
projesinin hayata 
geçmesi için plan
lanan tarihin daha 

öne çekilmesi 
gerektiğini belirtti. 
İhracat üssü 
Bursa'nın ihracatının 
büyük kısmının kara 
yolu ile yaptığına 
dikkat çeken Kılıç, 
buna demiryolunun 

mutlaka entegre 
edilmesini belirtti. 
Ahmet Kılıç şunları 
söyledi: "Hızlı tren 
projeleri hüküme
timizin öncelikli 
kamu yatırımları 
arasında yer alıyor.

Şu anda yüksek hızlı 
tren projelerinden 
devam eden projeler 
içerisinde Bursa- 
Bilecik hattı, en 
önemli hatlardan 
biri. Bursa'nın 3 
milyonluk nüfusunu, 
konumunu ve 
sanayideki gücünü 
düşündüğümüzde 
Ankara ve İstanbul'a 
bağlanmasının ne 
kadar önemli 
olduğunu söylemeye 
gerek yok. Ayrıca 
bu bölge yolcu 
taşımacılığının 
yanı sıra yük 
taşımacılığında da 
kullanılabilecek bir 
güzergâh. Bursa 
sanayide en çok 
ihracat yapan ikinci 
şehir. İhracatının 
yüzde 78'ini kara 

yoluyla 
gerçekleştiriyor. Biz 
bunu demir yoluyla 
entegre etmemiz 
gerekiyor. Bu proje 
kapsamında hava 
yolumuzu da hare 
ketlendirecek bir 
entegre söz konusu 
olabilir. Sunumu 
nuzda hızlı tren pro
jesinin 2021 yılında 
gerçekleşeceği ile 
alâkalı bir durum be
lirttiniz. Bizler bu 
sürenin daha erkene 
alınmasını arzu 
ediyoruz. Çünkü bu 
hat kendi kendini 
çok rahatlıkla amorti 
edebilecek bir hat. 
Bunları bir kez daha 
dikkate alıp projenin 
bitiş tarihini daha 
öne çekmenizi arzu 
ediyoruz."

Gemlik KOrfez
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Turizmde kasım rekora kırıldı!
Bu yıl ocak ayından 
itibaren her ay tari
hinin en iyi turizm 
rakamlarına ulaşan 
Antalya, kasım ayını 
da tarihi rekorla 
kapattı.
Türkiye'nin 
turizm başkenti 
Antalya'nın kasım 
ayı sonu itibariyle 
turizm rakamları 
belli oldu. Antalya 
Havalimanı 
aracılığıyla kente 
gelen turist sayısı 
12.5 milyon, Gazipa 
şa-Alanya Havalima 
nı aracılığıyla gelen 
turist sayısı da 350 
bini aştı.

EN YÜKSEK 
KASIM AYI 
Kent Konseyi Tu 
rizm Çalışma Grubu 
Başkanı Recep 
Yavuz, yılın 11 aylık 
dönemine ilişkin bir 
değerlendirme 
yaptı. Aralık, turizm 
de yılın en durgun 
ayı olduğu için veri
leri değiştirecek çok 
fazla etkiye sahip 
olmadığını dile ge
tiren Recep Yavuz, 
"O nedenle kasım 
sonu itibarı ile 
sayılara dayanarak 
yapılacak veriler 
yanıltıcı olmaz. 
Yılbaşında ortaya

konulan 14 milyon 
hedefine çok yakla 
şildi ve hedefte çok 
büyük bir yanılma 
yok diyebiliriz. 2018 
Kasım ayı, 277 bin 
ile Antalya turizm 
tarihinin en yüksek 
kasım ayı turist 
sayısıyla kapandı. 
Kasım ayında en 

çok turist, 88 bin 
kişiyle Almanya'dan 
geldi. Rusya'dan ise 
76 bin turist geldi. 
Ingiltere, Polonya, 
İsrail ve Ukrayna, 
kasım ayının An
talya turizminde 
yükselen ülkeleri" 
dedi.
11 aylık dönemde 11 

milyon 393 bin 
kişiyle turizmde 
bugüne kadar en iyi 
yıl olan 2014'e göre 
2018'de 1 milyon 
daha fazla turist 
geldiğine işaret 
eden Yavuz, "İki zor 
yılın ardından tekrar 
eski günlere dön
erken kazandıkları 
mız ve kaybettikle 
rimiz oldu. 2018 
yılında 2014 yılına 
göre artış sağlayan 
ülkeler Rusya, 
Ukrayna, İngiltere, 
Polonya, Beyaz 
Rusya, İsrail, Lit- 
vanya, Slovakya, 
Macaristan oldu.

2018 yılında 2014 
yılına göre düşüş 
gösteren ülkeler ise 
Almanya, Hol 
landa, Kazakistan, 
Belçika, Danimar 
ka, İsveç, İsviçre, 
Fransa, Avusturya, 
Norveç, İran, Fin
landiya, İtalya oldu. 
Bu durumda İn
giltere hariç Batı 
Avrupa ve İskandi
nav ülkeleri 2014 
yılına göre kan 
kaybederken, 
Rusya, Ukrayna 
ve Doğu bloku 
ülkelerinde artış 
lar gerçekleşti" 
dedi.

Bunu yapanlara artık ceza yağacak!
Resmi Gazete'de 
yayımlanan çevre 
koruma kanununa 
göre, yem* imar 
planlarında bisiklet 
yolları ve bisiklet 
park istasyonları 
bulunması zorunlu 
olacak. Ayrıca 
poşet tüketiciye en 
az 25 kuruştan 
satılacak. Poşeti 
ücretsiz verenlere 
para cezası uygu
lanacak. Egzos gazı 
emisyon ölçümü 
yaptırmayan araç 
sahiplerine de 1.250 
TL ceza kesilecek. 
Resmi Gazete'de 
çevreyi korumaya 
yönelik kanun 
yayımlandı. 1 Hazi

ran 2019 tarihinden 
itibaren, imar 
uygulaması 
görmemiş alanlar 
için hazırlanıp 
onaylanacak yeni 
imar planlarında, 
Bakanlıkça belir
lenen usul ve 
esaslara uygun 
şekilde ve plan 
bütününde ulaşım 
amaçlı bisiklet 
yolları ve bisiklet 
park istasyonları 
bulunması zorunlu 
oldu. Topoğrafya ve 
arazi eğimi nedeni 
ile bisiklet yolu 
yapılamayan yer
lerde ise yaya 
yolları düzen
lenecek.

PLASTİK POŞET 
PARALI OLDU

Kaynakların 
verimli yönetimi ve 
plastik poşetlerden 
kaynaklanan çevre 
kirliliğinin önlen
mesi amacıyla 
plastik poşetler 
satış noktalarında 
kullanıcıya veya 
tüketiciye ücret 
karşılığı verilecek. 
Uygulanacak taban 
ücret 25 kuruştan 
az olmamak üzere 
Bakanlıkça 
oluşturulacak 
komisyon aracılığı 
ile belirlenecek ve 
her yıl için güncel
lenecek. Aykırı 

olarak plastik 
poşetleri ücretsiz 
verdiği tespit edilen 
satış noktalarına 
depo alanı hariç 
kapalı satış 
alanının her me
trekaresi için 10 
Türk Lirası idari 
para cezası verile
cek.

EMİSYON ÖLÇÜMÜ 
YAPTIRMAYANA 
BİN 250 TL CEZA

Kararda yer alan 
emisyon cezaları 
ise şöyle: "Eg 
zoz gazı emisyon 
ölçümü 
yaptırmayan mo
torlu taşıt sahipler

ine 1.250 TL, ancak 
aynı aracın yönet
meliklerle belirlenen 
standartlara aykırı 
emisyona sebep 
olması durumunda 
motorlu taşıt sahi 
bine 2.500 TL, 
taşıtın imalatında 
bulunan egzoz gazı 
emisyon kontrol 
sistemi olan katali
tik konvertör/katal- 
izör/dizel partikül 
filtresi olmadan 
kullanılan motorlu 
taşıt sahibine 1.250 
TL, Egzoz Gazı 
Emisyon Yetki Bel
gesi bulunan ancak 
yetkilendirme 
sonrasında ilgili 
yönetmelikle düzen

lenen şartları 
kaybettiği tespit 
edildiği halde 
ölçüme devam eden 
ve/veya tekniğine 
ve belirlenen 
kurallara aykırı 
ölçümler yapanlara 
5.000 TL, Bu Kanun 
kapsamında yapılan 
düzenlemelerle 
öngörülen belge ol
madan emisyon 
ölçümü yapanlara 
ve/veya belgelerde 
tahrifat yapanlara 
ve/veya sahte belge 
düzenleyenlere 
diğer kanunlarda 
yazılı yaptırımlar 
saklı kalmak üzere 
10.000 TL idari para 
cezası verilir."

GEREKLİ TELEFONLAR1 RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBİİsIT
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

__________ULAŞIM_________
Pamukkale ®12 OO 2®
DENİZ UÇAĞI Pegasus Atunls Seyahat 814 83 82
METRO «13 H İZ
Aydın Turizm 313 20 77
Süzer Turizm »12 1O 72
KanbaroOlu*Eaada* »14 43 4»
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 512 0133

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
To m oka y Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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 Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

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

BELEDİYE

Santral
Başkanlık

51345 21-23
51345 20

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

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

5145796
513 23 25 

51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

__________ OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________514 17 00
Akcan Petrol o13 1O 79
MAR-PET ai3 30 33
Tuncay Otogaz S13 ıe as

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6238 
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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiiitafflis
VENÜS SİNEMASI

KAFALAR KARIŞIK 
11.15-13.00-15.00- 
17.00-19.00-21.00 
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
MÜSLÜM 

14.00-18.30-21.00
KAFALAR KARIŞIK 

12.00-16.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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SORUNLARI BİLİYOR
oo oo O

ÇÖZÜMLE BELİYOR...
HEP BİRLİKTE

YENİ GEMLİK İÇİN

GEMLİK’E HİZMET
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM 
"Pijm aday adaylarına başarılar diyorum.
GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTİ Aday Adayı



GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

12 Aralık 2018 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP İlçe Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Belediye Meclisinde muhalefetin
konuşturulmaması ve Sosyal Konutların satışları hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Gemlik Belediyesi nin 
Cihatlı Mahallesi’nde yaptırdığı sosyal Konutların 2. etap indirimli taksitli fiyatlarının aa 
gerçeği yansıt madiğini daire alanların kandırıldığı iddia edildi. CHP İlçe Başkanı Cemil 
Acar, birinci etabın peşin fiyatla satışlarının kurasının çekilmesine karşın 14 dairenin 
satıldığına dikkat çekti. CHP Belediye meclis üyesi Galip Gür, belediyeden aldığı 2. etap 
dairelere konan fiyatların listesini basın çalışanlarına dağıttı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sosyal Konutlardan 14 tanesi satılmı ı
Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı 

Mahallesi’nde yaptırılan Sosyal Konut! ı 
nn birinci bölümünün kaç tanesinin 
satıldığı konusunda Cuma günkü kö 
şemde Belediye Başkanı Refik Yılmaz’» 
soru sormuştum.

Meclisteki muhalefet partilerinin me: 
Us üyelerinin sorularına yanıt vermeye i 
onları konuşturmayan biri, bizim soru
muza mı cevap verecekti. Devamı 4’de

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

HANVET •OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com

Kİ hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinercİinic
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYÜZLÜ 
BfîŞKRNLH 

GEMLİK GÜLECEK 
Halka hîzmet'İn hakka hizmet 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

MttgıM
Gemlik Belediye Meclisi’nin Aralık ayı 2. 
toplantısı yi ne olaylı sona erdi. Gündem mad
delerinin tamamlan masından sonra Gündem 
dışı konuşmalara geçilirken CHP’li Galip Gür 
yeniden söz istedi. Belediye Başkanı Yılmaz 
Gür’e söz vermedi ve ‘meclis oturumu 
kapatıyorum’ diyerek salonu terk ederken yeni 
bir tartışma yaşandı. Haberi sayfa 2’de

SEMİZ
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

GÜNLÜK
YAĞLIK ZEYTİN

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK

_____ . ^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
K 300 TON 1AX/1 AV'' I 
İŞLEME KAPASİTESİ |l fO/VV

DOĞANIN HÂZİNESİ 1

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0 224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2; OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ I ™

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
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CHP İlçe Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Belediye Meclisinde muhalefetin 
konuşturulmaması ve Sosyal Konutların satışları hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde düzen
lenen basın toplan 
tısında, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Cihattı Mahallesi’n 
de yaptırdığı sosyal 
Konutların 2. etap 
indirimli taksitli 
fiyatlarının da 
gerçeği yansıtma 
dığını daire alanla 
rın kandırıldığı 
iddia edildi.
CHP ilçe binasında 
dün saat 14.oo de 
düzenlenen basın 
toplantısına yerel 
gazetelerin temsil
cileri, CHP ilçe 
Başkanı Cemil 
Acar, CHP Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, Belediye 
Meclis grup sözcü 
sü Emir Birgül, 
Meclis üyesi Galip 
Gür, yönetim 
kurulu, gençlik 
kolları ve kadın 
kolları yöneticileri 
ve partililer katıldı. 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
yaptırdığı sosyal 
konutlar birinci 
bölümünün satış 
larında Belediyeyi 
eleştirdiklerini ve 
peşin satışın 
yapılamayacağını 
söylediklerini 
belirterek, 
“Bizim bu 
açıklamalarımıza 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 

verdiği cevapta 1. 
bölümü peşin 
satacakları oradan 
gelen para ile 2. ve 
diğer bölümlerin 
tamamlayabiliriz 
Bekara karı boşa 
mak kolay ‘demiş 
ti. " dediğini anım 
satarak "Biz ilk 
günden beri sosyal 
konutların vatanda 
şa kira öder gibi 
taksitle verilmesini 
önerdiklerini be
lirterek, “Yılmaz 
bizi mecliste 
konuşturmadı” 
dedi.
Birinci etabın peşin 
fiyatla satışlarının 
kurasının çekilme
sine karşın 14 
dairenin satıldığına 
dikkat çeken Acar, 
2. etap dairelerin 
taksit öder gibi 950 
liradan satılacağını 
duyurmalarına 
mecliste Galip 
Gür’ün yüksek fiyat 
belirlendiği, yapılan 
hesaplamaların 
yanlış olduğunu 
söylemesi üzerine 
Refik Yılmaz’ın 
Gür’ü konuşturma 
dığını ve meclisi 
kapattığına dikkat 
çekerek, "Gelinen 
noktada pazar 
günü yapılan ku
ralarda fiyatların 
aşağıya çekildiğini 
gördük. Yılmaz 
bizim sözlerimize 
kulaklarını tıkadı bu 
fiyatlarla halkı 
kandırıyorlar. Bu 
konuda meclis 
üyemiz açıklama 

larda bulunacak. 
Amacımız vatanda 
şa doğruları söyle
mek ve bilgilendir 
mektir” dedi.
CHP Grup sözcüsü 
Emir Birgün ise 
konuşmasında 21. 
yüzyılda bir bele 
diye 6aşkanının 
Mecliste muhalefet 
üyelerini konuştur 
mamasının garip 
olduğunu be
lirterek, "Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz bir belediye 
başkanı gibi 
davranmıyor. Halk 
onları kenti yönet
mek için seçtiyse 
bize de denetleme 
yetkisi vermiştir. 
Önceleri gündem 
dışı konuşmalar 
meclis açıldığında 
yapılırken, meclisin 
sonuna alarak 
muhalefeti 
konuşturmuyor. 
İşine gelmeyen 
eleştiriler olduğun 
da meclisi kapatı 
yor. Gündemlerin 
baştan sonu imar 
konuları ve 
kamulaştırmalarla 
dolu. Bizi gündem 
dışı meclise farklı 
konuları getiriyo 
ruz. Hatalarını 
söylüyoruz. Bizlere 
gündem dışı 
görüşmelerinde 
konuşturmaması 
bu çağda anti 
demokratik 
uygulamadır.
Bu nedenle ken
disini kınıyoruz. . 
Son mecliste •».

Gemlik’e dışarıdan 
atama ithal 
Belediye Başkan 
Yardımcısı gergin
lik yarattı. Gem- 
lik’in Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz değil 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol'oldu 
ğuna inanıyoruz." 
dedi

GÜR YALANLARI 
ANLATTI...

Daha sonra görsel 
olarak ekran 
karşısına geçen 
CHP Belediye 
meclis üyesi Galip 
Gür, belediyeden 
aldığı 2. etap 
dairelere konan 
fiyatların listesini 
basın çalışanlarına 
dağıttı.
Gür, şöyle konuştu: 
"Bunların bu kadar 
basit hatalar 
yapacakları hiç 
aklıma gelmedi. 1. 
peşin satıştı fiyat
larda 150 bin lira 
fiyat yok. Kendi 
lerine hesapla 
manın yanlış 
olduğunu anlattım. 
5 Aralık günü kura 
çekildi. 950 liradan 
kira öder gibi 10 yıl 
vadeli taksitle satış 
yapacaklardı, bu 
kura töreninde bir 
baktık ki Refik 
Yılmaz sürpriz 
yapacağını söyledi 
ve taksitleri 687 li
raya indirdiklerini 
söyledi. Bunun da 
hesaplama? hatası

olduğunu kendile 
rine anlattım.
Yine bana söz ver
medi. Konutların 
satışlarının maliyet 
hesapları aynı 
olduğuna göre, ne 
oldu da 950 lira 
çıkardıkları 
rakamda indirim 
yaptılar. Maliyetler 
değişmediyse nasıl 
oldu da indirim 
yapıldı? İndirdik 
leri rakam da 
yanlış. Fiyatları 
maliyetleri düşür 
meden indirmek 
siyasi rant sağla 
maktır. Bu siyasi 
bir oyundur. Be
ceriksiz bir başkan 
ve bürokratları ve 
özellikle ithal 
Belediye Başkan 
Yardımcısı, has 
adamı, sürekli 
hatalar yapıyor. 
Bunların ne 
kadar hesap bilir 
olduklarını bu 
olayda gördük. 
1. etapta 150 bin 
liraya daire yok. 
950 lira ikinci 
etapta belirledikleri 
taksit, nasıl 
687 liraya indi?
5 ayrı fiyatta satılık 
konut var. Bunları 
vatandaşlar bilmi 
yor. 1. etap ile ilgili 
mecliste sorular 
sorduk cevap yok, 
ikinci etap için sor
duk cevap yok. 
sıkışınca meclisi 
kapatıp bizi 
konuşturmuyor." 
dedi..

1.ETAPTAN 
14 DAİRE 
SATILMIŞ

Galip Gür açıkla 
masında l.etap 
konutların 21 gün 
vadeyle peşin 
fiyatına satılmasına 
kura çekildiği 
halde halkın ilgi 
göstermediğini, dar 
gelirli vatandaş 
ların böyle bir 
parayı ödeyeme- 
ceklerini, bankala 
rında bu kişilere 
kredi veremeyece 
ğini belirterek, 
"1.etapta 14 daire 
satıldığını öğren 
dim. Daireleri 
satamadı. Bunun 
için 16 Kasım 
günü en düşüğü 
850 liradan tefe ve 
tüfe artışlarıyla 
satışa çıkardığı 
konutların çekilişini 
yapmadı. Neden 
ertelendiğini de 
açıklamadı.
Bir battık ki biz 
eleştirince hemen 
kura çekildi.
Vatandaş daireleri 
kaça aldığını 
bilmiyor. Ne ile 
karşı karşıya 
kaldığını bilmiyor. 
Her yıl en az 
yüzde 10 artışla 
10 yıl sonra 
115 bin liraya 
aldıkları daireye 
150 bin lira öderler. 
Biz doğruları vatan 
daşa anlatıyoruz. 
Onlar ise kandın 
yortar, yalan söylü 

v yortar" dedi.
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Bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bursa'da 3 gün önce 
silah kaçakçılarına 
yönelik düzenlenen 
operasyonda gözaltı 
na alınan 2 şüpheli 
nin ifadeleri doğrul 
tuşunda 3 kişi daha 
gözaltına alındı.
0 Emniyet 
Müdürlüğü Os- 
mangazi Suç Ön
leme ve Soruşturma 
Büro Amirliği ekip
leri, Cumartesi günü 
Yeşilova Mahalle- 
si'nde şüphe üzerine 
2 kişinin üstlerinde 
ve ardından evlerin 
de yapılan aramalar 
da silah ve silah 
yapımında kullanılan 
çok sayıda malzeme

Bnrsa-flnkara yolunu kilitleyen kaza!
Bursa-Ankara karay
olu Mezit-7 mev 
kişinde kontrolden 
çıkan tır bariyerlere 
çarptı. Kaza ne
deniyle yol bir süre 
trafiğe kapandı. 
Alınan bilgilere 
göre, Muhtar G. 
yönetimindeki 
20 BP 206 plakalı 
tır, Mezit-7 mevki 
sinde iddiaya göre 
virajda kontrolden 
çıkarak yolun 
sağındaki bariyer 
leri biçip yağmur 
suyu kanalına 
düştü.
Tırın dorsesi ise 
karayolunu kapattı. 
Kazada tırın mazot

ele geçirildi. 
Şüphelilerni ifadesi 
doğrultusunda 
soruşturmayı 
genişleten polis 
ekipleri, Y.A., M.Ü.'yi 
de gözaltına aldı. İki 

deposunun delin
mesi sonucunda yol 
üzerine mazot 
döküldü.
Sürücü kazayı yara 
almadan atlatırken, 
Bursa istikameti 

şüphelinn evlerinde 
yapılan aramalarda 
kurusıkıdan bozma 
5 tabanca, 1 tüfek, 
6 şarjör, 14 mermi 
yatağı, 12 yay, 2 
kabza yatağı, 

yönü uzun süre 
trafiğe kapandı. 
Bölge trafik ekipleri 
kaza yerine gelerek 
tedbir aldı.
Olay yerine 
gelen çekici ve vinç 

5 fişek ve 2 kelepçe 
ile silah yapımında 
kullanılan çok 
sayıda malzeme 
ele geçirdi. 
Şüphelilerin 
yapılan sorgusunda 
malzemeleri 
İ.E.'den aldıklarını 
belirtmesi üzerine, 
bu kişi de göz 
altına alındı.
I.E.'nin evinde 
yapılan aramada 
silah imalatında 
kullanılan 
malzemeler ele 
geçirildi.
Şüpheliler, 'silah 
imalatı ve ticareti' 
suçlamasıyla adli 
yeye sevk edildi.

İnegöl'de çıkan bıçaklı kavgada üç kişi 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, aralarında 
daha önceden husumet bulunduğu 
öğrenilen ve barışmak için bir araya gelen 
iki grup Mahmudiye Mahallesi Kasım 
Efendi Caddesi'nde buluştu.
iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya 
dönüştü. Kavgada Basri Ceylan, Gökhan 
Ceylan ve Yasin Akbulut bıçakla yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil 
Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Has
tanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık duru
munun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiple 
rinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

yardımıyla araç 
yoldan kaldırılarak, 
yola dökülen mazot 
temizlendi. Temizlik 
çalışmalarının 
ardından yol tekrar 
trafiğe açıldı.

WliWUa 
ilanımla İnceleme
Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı 
yapıldığı iddiası üzerine Müze Müdürlüğü 
ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, Abdulvahap Sancak
tan Tepesi mevkin deki arkeolojik kazı 
çalışmalarının yapıldığı alanda kaçak kazı 
yapıldığını tespit etti.
Alanda üst üste dizilmiş tarihi kiremit 
kalıntıları ile kaçak kazı nedeniyle 4 metre 
derinliğinde çukur oluştuğunu fark eden 
polis ekipleri, durumu İznik Müze 
Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis4MeMCükuraİDlelniııDeliııeciflraılı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde arkeolojik 
kazı çalışmalarının 
yapıldığı alanın 
yakınlarında kaçak 
kazı yapıldığı 
ihbarını alan polis 4 
metre derinlikteki 
çukura iple inip 
defineci aradı. 
Edinilen bilgiye 
göre, defineciler 
İznik'te boş 
durmadı. Tam 4 
metre derinliğinde 
çukur kazarak 
hazine aradı. 
Devriye atan 
polis ekipleri, 
gece saat 01.30 
sıralarında Abdul

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

vahap Sancaktar te
pesi mevkiinde ki 
yol kenarında kaçak 
kazı yapıldığını 
tespit etti.
Olay yeri inceleme 
ekipleri definecilerin 
kazdığı 4 metrelik 
çukura halat yardımı 

ile inebildi. El feneri 
yardımı ile çukurda 
delil arayan polis, 
içeride definecilerin 
kazıda kullandığı 
kazma, kürek, delici 
alet ve toprağın 
dışarı atılmasın da 
kullanılan kova

buldu. Çukuru 
detaylı inceleyen 
polis, toprak tabaka 
da üst üste dizilmiş 
tarihi kiremit 
kalıntıları olduğunu 
tespit etti. Polis, 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

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

Sosyal Konutlardan 14 tanesi satılmış
Ben, Belediye Başkanı nın yanıt 

vereceğini beklemiyordum.
Ancak, o günkü köşe yazımda 16 

Kasım günü yapılması gereken 2. bö 
lüm konutların satışının neden ertelen 
diğini ve ne zaman kuraların çekile 
ceği soruma 2 gün sonra kura çekimi 
yaotırarak hem de en düşüğünün kira 
öder gibi 950 liradan satışa çıkardık 
lan konutların fiyatlarını 687 liraya in
direrek pazar günü kuralar çekildi.
Demek ki yazdıklarımız işe yaramış. 
Demek ki muhalefetin, burada CHP 

yi kast ediyorum. Çünkü Osman 
Doğan dan sonra MHP suskunlaştı.

Mecliste muhalefet falan yapmıyor 
lar.
AKP’ye gizli destek oluyorlar sanki.
Galip Gür’ün araştırmacı meclis 

üyeliği sonucu, fiyatlar aşağı çekildi.
Vatandaş kazandı.
Dün, CHP’nin yaptığı basın toplantı 

sında bu konular anlatıldı.
Başkanın CHP’lilere ve bana verme 

dikleri yanıtı, Gür yine araştırmış, bul 
muş.

Edindiği bilgilere göre, 1. bölüm 158 
daireden hak kazananlardan (1 asıl, 2 
yedek hak sahibi kura ile belirlenmiş 
ti) 12 kişi parasını yatırarak dairelerine 
kavuşmuş.

2 kişi ise daha sonra para ödeyerek 
dairesini satın almış.

Bunların kaçı emekli, kaçı şehit ailesi 
bilinmiyor.

Türkiye’nin en şeffaf belediyesiyiz 
ya!

Sonuçta vatandaş 21 gün vadeli, 
deniz manzaralı, milyonluk dairelere 
vatandaş itibar etmemiş.

21 bin kişi başvurmuştu oysa.
Pazar günü indirimi yapılarak 10 yıl 

vadeli düşük fiyatlarla kira öder gibi 
ödenecek, konutların kuralarının çekili 
şinde bu kez 1 asil 4 yedek hak sahibi 
çağrılmış.

Neden?
Neden bu güvensizlik.
Halka ucuz daire yapıyoruz diyor

sunuz, 950 liradan başlayan taksitler 
le satıyoruz diye duyuru yapıyorsu 
nuz.

Bu fiyatı belirlerken de yapılan mas
raflar hesaplanıp, bu bedeli tespit 
ediyorsunuz. Sonra bir bakıyoruz, 
harcamalar değişmemiş ama ödeme 
ler aşağıya çekilmiş!

Bu hesapsızlık, kitapsızlık bir Beledi 
ye ye yakışıyor mu?

Galip Gür dünkü açıklamasında aşa 
ğıya çekilerek kurada belirlenen vatan 
daşa satılacak dairelerdeki fiyatında 
yanlış hesaplandığını söyledi.

Bu sefer bari bir bilene danışın, 
yanlış hesap Bağdat’tan dönmesin.

Ayıp oluyor inan ki... »

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Aralık 
ayı 2. toplantısı yi 
ne olaylı sona erdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Mecliste 
AKP’li üyelerden 
Gülşen Uslu’nun iki 
hafta bir meclise 
gelmemesi 
dikkat çekti. 
İmarla ilgili konula 
rın çoğunlukta 
bulunduğu meclis 
gündeminde, Ziraat 
Odası binasının 25 
yıllığına tahsisi oy 
birliği ile kabul 
edildi.
Gündemin 5. mad
desinde bir vatan 
daşa ait arsanın 
imar 1/1000 ölçekli 
imar uyulama 
planlarında tama 
minin 18 uygula 
ması sırasında okul 
alanına ayrıldığı, 
vatandaş 10 ayrı 
yerden arsa veril 
mediğini söyleyen 
Belediye Başkanı 
İmar Kanununa 
göre bunun düzel 
tilmesi ve arsasının 
yakınlarında yer ve 
rilmesinin zorunlu 
olduğunu söyledi. 
Konu ile ilgili söz 
alan CHP’li Galip 
Gür, elindeki dosya 
yı göstererek, bu 
değişikliğin adrese 
teslim olduğunu 
söylemesi Refik 
Yılmaz’ı kızdırdı.
Yılmaz ise, "Ben bu 
arazinin kime ait 
olduğunu bilmem.

Yapılan açıklamada, “Umudu yerelde birlikte kurmak isteyen güçlerle, güç birliği oluşturmayı önemsiyoruz” denildi

HlMaıaüssMı süresi başM
Halkların Demoratik 
Partisi İlçe Başkanh 
ğından yapılan 
yazılı açıklamada 31 
Mart 2019 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde aday 
adaylığının başla dı 
ğı ve Aralık ayı so
nuna kadar devam 
edeceği bildirildi.
Yapılan açıklamada, 
HDP’nin Gemlik’te 
yerel seçimlerde 
18-25 yaş arası 
gençler ve engelli 
lerden aday adaylı 
ğı başvuru ücreti

Biz ue vicdan var. 
Bu meclis şerefiyle 
görev yapıyor. 
Çamur atamaz 
siniz" dedi.
Daha sonra bu 
yerle ilgili planları 
görevlilerden istedi. 
Görevli memurlar 
yanlarında olmadı 
ğını söyleyince 
Yılmaz memurlara 
kızarak “Siz ne işe 
yararsınız” diye 
çıkıştı. Maddeyi 
geri çekerek deği 
şiklik yapılan plan 
ların bir dahaki 
oturuma getiril 
meşini istedi.
Başkan Galip Gür’ü 
ikna edemedi. Gür 
"Biz, muhalefet 
partisiyiz. Burada 
görüşlerimizi söy
leriz. Siz ise iktidar 
partisisiniz. Ne 
soracağımızı size 
soracak değiliz." 
dedi.
Karşılıklı atışmalar 
dan sonra Hacı 
Bektaş-ı Veli Deme 
ğinin dış cephe 
sinin kaplamasının 
belediyece 
yapılması oybirliği 

die kabul edildi3 •< - 

alınmayacağı belir
tilirken üye ve halk 
toplantılarında 
seçimlerde verimli 
olabilmek açısından 
seçim çalışmaları 
komisyonu kuruldu < 
ğu bildirildi. Yaşanır 
bir Gemlik için 
proje komisyonu 
hemseri dernekleri, 
demokratik hukuk
larla görüşme 
komisyonu, sandık 
görevlileri belirleme 
komisyonu oluştu 
rulması kararlaş 
tırıldı.

Umurbey deki 
1/1000 ölçekli uygu
lama planında 
konut dışı alanların 
yapılan değişik 
tiklerin yargıdan 
döndüğünü, 
planların önceki ha
line getirilmesinin 
zorunlu olduğu be
lirtildi. CHP li Mert 
Dimili bu konuda 
söz alarak 
"Mahkeme kararına 
uymamız gerekir. 
Ancak, bununla bir
likte aleyhte hüküm 
ortaya çıkıyor. 
1/1000 ölçekli plan 
da değişiklik yapılır 
ken, üst planlara 
dikkate alınması 
gerekirdi. Bu 
konuda kendimi de 
eleştiriyorum" dedi. 
Gündem mad
delerinin tamamlan 
masından sonra 
Gündem dışı 
konuşmalara 
geçirlirken CHP’li 
Galip Gür yeniden 
söz istedi. Belediye 
Başkanı Yılmaz 
Gür’e söz vermedi 
ve ‘meclis oturumu 
kapatıyorum’ diye 
rek salonu terk

Açıklamada şu gö 
rüşlere yer verildi: 
"31 Mart yerel 
seçimleri Partimiz 
açısından önemi 
çok büyüktür. 
Önceki dönemde 
kazanmış olduğu 
muz belediyeyi 
Kayyumlardan kur- 
tarak başka il ve 
ilçelerde de söz- 
seçimleri kazanmak 
yerel tecrübeleri 
mizle halktan yana 
belediyecilik 
anlayışımızı yaygın 
taştıracağız. Gemlik 

ederken yeni* bir 
tartışma yaşandı. 
Başkana seslenen 
CHP’liler Yılmaz 
cevap vermezken 
salon kapısı 
önünde Galip 
Gür’e “Özür 
dile” diye seslendi. 
Gür ise “Dile 
miyorum” dedi. 
CHP liler memur 
lara bilgisayarları 
kapatmamasını 
mikrofonu istediler. 
Bu arada Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Galip 
Ğür’e memurlara 
emir veremeyece 
ğini, meclisin baş 
kan tarafından 
kapatıldığını söyle 
di. Ortalık birden 
gerildi.Gür, Kadir 
Erol’a “Sen kimsin, 
bir daha başkan 
izin vermeden 
konuşursan 
külahları deği 
şiriz” dedi. Bu 
tartışmaya Emir 
Birgün ün de 
karışması ortalığı 
iyice gerdi. CHP 
liler bunun üzerine 
dün basın toplan 
tısı düzenlediler. » 

te demokrasiden 
yana, barıştan 
yana, çocukların, 
kadınların, rahat ve 
huzur içinde yaşa 
yabileceği, çevreye 
ve hayvan haklarına 
duyarlı inançlara 
saygıyla, halkçı 
belediyecilikten 
yana umudu 
yerelde birlikte 
kurmak isteyen 
güçlerle güç birliği 
oluşturmayı 
önemsediğimiz ka
muoyuna ilan 
ediyoruz"

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLIKSPOR: 58 SINAV OK.SPKL: 39
Gemlikspor basket
bol takımı U12 
Minik Erkekler kate
gorisinde, Kestel 
Deplasmanında 
karşılaştığı Bursa 
Sınav Okulları 
Sporu 39-58 yene 
rek ilk deplasman 
maçından gali
biyetle döndü. Maç 
öncesi her iki takım 
oyuncularının 
taşıdığı ve Gemlik- 
spor'un hazırladığı 
pankart, bütün velil
erden büyük alkış 
aldı. Açılan pankart 
ta "ANNELERİMİZ, 
BABALARIMIZ BİZ- 
LERİ HEPBİRLİKTE 
ALKIŞLAYINIZ. 
ÇÜNKÜ BİZ 
KARDEŞİZ, DOS
TUZ, SPORCUYUZ." 
yazarak çok anlamlı 
mesaj verdiler. 
Maça Kaptan Ce- 

malettin FARAŞ, 
Celal Efe 
MANAVOĞLU, 
Gökalp ÇELİK, 
Kerem BENLİ ve 
Bora OKTAR 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, ilk 
periyotu güzel bir 
oyun ile 7-17 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta mücadele 
hız kesmedi ve tem
silcimizin etkili 
hücumları ile fark 
açıldı ve devre 
arasında Gemlik
spor 13-28 önde 
girdi. Üçüncü 
periyotta oyuncu 
değişiklikleri ile tüm 
oyuncular süre aldı 
ve temsilcimiz final 
periyoduna 27-47 
önde girdi. Final 
periyodunda farkı 
koruyan Gemlik- 
sporlu minik bas-

ketbolcular sa
hadan 39-58 galip 
ayrılarak maç 
fazlasıyla gurup 
liderliğine yük
seldiler. Gemlikspor 
Maç Kadrosu, 
Kaptan Cemalettin 
FARAŞ, Celal Efe 
MANAVOĞLU, 
Gökalp ÇELİK, 
Erdem KARA, Yiğit 
İMAN, Emir Berat

YAVUZER, Kerem 
BENLİ, Emre DİLLİ, 
Bora OKTAR, Taha 
FISTIKÇIOĞLU, 
Kaan HAMARAT ve 
Emir UZEL 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Bu yaz kurduğu 
muz U12 Minik 
Takımımız ilk 

maçını geçen hafta 
kazan mıştı ve bu 
moral ile çıktığı ik
inci maçında daha 
da rahat ve güzel 
bir oyun ortaya ko
yarak galip gelmesi 
beni çok memnun 
etti. Bu galibiyet ile 
oyuncularımın 
kendine olan 
güvenleri arttı. Pota 
altı hakimiyeti ve 

buldukları isabetli 
üç sayılık atışları ile 
özgüvenleri gelişti. 
Henüz yolun başın 
da olan çocuklarım 
ile her geçen gün 
daha iyi bir takım 
olma yolunda bu 
galibiyetler çok 
anlamlı oldu. Bu 
doğrultuda iyi bir 
takım oluşturma 
çabasındayım.
Takım oyunu oy
nayan iyi karakterli 
basketbolcular 
yetiştirmek için 
elimden geleni 
yapıyorum ve yap
maya da devam 
edeceğim inşallah. 
Basketbolden daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

GEMLİKTE PARK AYDINLATMALARI YENİLENİYOR
Gemlik Belediyesi 
bir yandan çocukla 
nn özgürce koşup 
oynayabil mesi için 
ilçeye yeni parklar 
ve yeşil alanlar 
kazandırmaya 
devam ederken 
diğer yandan da 
mevcut parklarda ki 
yenileme çalışma 
lanna devam 
ediyor.
Bu kapsamında 
eski ve yıpranmış 
parklara yeni bir 
görünüm kazan 

dırmak için hareke 
te geçen Belediye 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü ekipleri ilk 
etapta Cumhuriyet 
ve Hamidiye Mahal
lelerinde bulunan 
10 çocuk parkının 
eskiyen aydınlatma 
sistemlerini, 
modern aydınlatma 
sistemleri ile 
değiştirerek park ve 
park çevrelerinin 
daha görünür 
olmasını sağladı. 
Göreve geldikleri

günden itibaren 
Gemlik’te ki yeşil 
alanları halkın 
kullanımına yakışır 
hale getirmek için 
çalıştıklarını be

lirten Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
parklarda süren 
yenileme 
çalışmaların

devam edeceğini 
söyledi. Bakım ve 
onarım çalışmala 
rina halkın da koru
yarak destek ver
mesini isteyen 
Başkan Yılmaz, 
“Belediye olarak 
bizler en iyi hizmeti 
sunmakla görev 
liyiz ancak vatan 
daşlarımız da park 
ve yeşil alan gibi 
kamuya açık böl
geleri koruyarak 
ve temiz tutarak 
bizlere destek

olabilirler” 
dedi. Hizmet 
noktasında 
Gemlik’te birçok 
ilki gerçekleştir 

diklerini belirten 
Başkan Yılmaz, 
“Parklarımızda 
ve ilçenin her 
noktasında 
yaşam kalitesini 
arttırmaya, kenti 
daha güvenilir 
hale getirecek 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz" 
diye konuştu.
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Breli iirmalar yeni ihracat kapılarına Mim açtı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), firmalara 
yeni ihracat kapıları 
açıyor. 2018 yılında 
2 alım heyeti ile 
gıda sektörünün dış 
ticaretine büyük 
katkı sağlayan 
BTSO, Mart 2019'da 
yapılacak yeni 
organizasyon için 
de kolları sıvadı. 
Geçen ay Gıda UR
GE Alım Heyeti or
ganizasyonuyla 33 
ülkeden 160 iş 
insanını Bursah fir
malarla buluşturan 
BTSO, bu organiza
syon sayesinde 
1.000'in üzerinde 
yeni iş görüşme 
sinin yapılmasına 
öncülük etti.
Başarılı geçen 
organizasyonun 
ardından ilk 
değerlendirme 
toplantısı Oda

Hizmet Bihası'nda
gerçekleştirildi. 
Toplantıya BTSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Aytuğ Onur, 
Gıda Konseyi 
Başkanı Burhan 
Sayılgan ve organi
zasyonda yer alan 
firmalar katıldı. 
Aytuğ Onur, BTSO'- 
nun UR-GE pro
jelerindeki başarılı 
performansıyla 
Türkiye'deki oda ve 
borsalara model 
olmayı başardığını 
söyledi. 14 ayrı UR
GE; 1 HİSER Proje
siyle sektörlerin 
rekabetçi kimliğini 
güçlendiren adımlar 
attıklarını kaydeden 
Onur, Gıda UR-GE 
Projesi'nin de 
sektörün ihracatına 
ciddi katkı sağla 
dığını vurguladı. 
Organizasyona 
iştirakin iki kat

arttığını dile getiren 
Onur, "Sektörümüz 
UR-GE projeleri ile 
ciddi iş bağlantıları 
kuruyor. Birçok 
firmamız farklı 
ülkelerde ihracat 
yapmaya başladı.
2019 yılında 
yapılacak yeni alım 
heyeti organizas 
yonu için 
çalışmalarımıza

başladık.
BTSO olarak 
firmalarımızın 
yanında olmayı 
sürdüreceğiz" dedi. 
Gıda Konseyi 
Başkanı Burhan 
Sayılgan, Gıda UR
GE ahm heyeti 
programına yurt 
dışından önemli 
alıcıların geldiğini 
hatırlattı. Suudi Ara

bistan'dan 14, Pak
istan'dan 12, BAE'- 
den 10, Irak ve 
Katar'dan 9 olmak 
üzere Avrupa ve 
Kuzey Afrika'dan 
önemli alıcıların 
Bursah firmalarla 
buluştuğunu dile 
getien Sayılgan, 
"Türkiye'nin önemli 
gıda üretim merkez
lerinden olan

Bursa'nın sahip 
olduğu potansiyeli 
ihracata da 
yansıyor" dedi. 
Alım heyeti 
organizasyonuna 
katılan firmalardan 
Capri Soğutma 
Genel Müdürü 
Mehmet Topak, 
gıda sektörüne 
soğutucu ürünler 
üreten bir firma 
olduklarını be
lirterek, 70 ülkeye 
ihracat yaptık 
larını söyledi. 
Yaş sebze ve 
meyve sektöründe 
faaliyet gösteren 
Kardoşt firması 
sahibi İbrahim 
Efecan, ilk defa 
Gıda Ur-Ge alım 
heyetine katıl 
dığını belirterek, 
organizasyonun 
firması açısından 
olumlu geçtiğini 
söyledi.

"Giymiyorsanii Giydirin fliolyesi’nde" her şey yar
Nilüfer Belediye- 
si'nin, kullanılabilir 
ikinci el giysileri 
topladığı Giymiyor 
sanız Giydirin 
Atölyesi ve 
Giymiyorsanız 
Giydirin Kampüs'te 
ihtiyaç sahiplerinin 
çantadan gelinliğe 
kadar her türlü 
ihtiyacı karşılanıyor. 
Nilüfer Belediyesi, 
Giymiyorsanız Giy
dirin Atölyesi ve 
Giymiyorsanız Giy
dirin Kampüs ile 
ikinci el kıyafetleri 
yeniden kullanılır 
hale getirerek 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyor.
Duyarlı vatandaşlar 
tarafından Nilüfer 
Belediyesi Sosyal 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Sosyal 
Hizmetler Bürosu, 
Nilüfer'deki

muhtarlıklar ve 
Nilüfer Kent Konsey- 
i'ne bırakılan kıyafet, 
çanta, ayakkabı ve 
oyuncak gibi eşyalar 
önce elden geçir
iliyor ve kullanılabilir 
durumda olanlar 
ayrılıyor.
Kullanılabilir kıyafet 
ler yıkanıp ütüleni 
yor ve ardından 
Ihsaniye Mahallesi'n- 
deki Giymiyorsanız

Giydirin Atölyesi ile 
Görükle'de bulunan 
Giymiyorsanız Giy
dirin Kampüs'te 
raflardaki yerini 
alıyor. Nilüfer Beledi 
yesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlü 
ğü personeli tarafın 
dan ilk günkü görü 
nümüne kavuş tura
lan eşyalar, gelen 
taleplere göre 
ihtiyaç sahiplerine 

veriliyor. 
Giymiyorsanız Giy
dirin Atölyesi ile 
Görükle'de bulunan 
Giymiyorsanız Giy
dirin Kampüs'te bir 
çok ihtiyaca yanıt 
verecek kıyafetler 
var. Gelinlikten, 
ayakkabıya, çan
tadan oyuncağa 
kadar sayısız eşya 
ihtiyaç sahiplerini 
bekliyor.
2018 yılı boyunca 
Nilüfer Belediyesi 
Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlü 
ğü tarafından 137 

. bin 387 adet giyim 
eşyası ihtiyaç sahip
lerine ulaştırıldı. Ih- 
saniye Mahallesi'nde 
bulunan Giymiyor 
sanız Giydirin Atö
lyesi'nden toplam 
128 bin 892 adet 
kıyafet dağıtılırken, 
üniversite öğrencile 

rine yönelik hizmet 
veren Giymiyorsanız 
Giydirin Kampüs'ten 
de 8 bin 495 adet 
kıyafet öğrencilere 
ulaştı.
Ihsaniye Mahallesi 
İsmetiye Caddesi 
Şahin Sitesi'nde 
hizmet veren 
Giymiyorsanız Giy
dirin Atölyesi'nden 
2018 yılı içerisinde 
toplam 3 bin 42 aile 
faydalandı.
Öğrencilerin yarar
lanabilmesi için 
Görükle Sakarya Ma
hallesi Atatürk Cad
desi Çağrıyan 
Sokak'ta hizmet 
veren Giymiyorsanız 
Giydirin Kampüs'- 
den de 958 öğrenci 
kıyafet alarak 
ihtiyaçlarını 
karşıladı.
Nilüfer Belediye- 
si'nin Giymiyorsanız

Giydirin Atölyesi’ne 
katkıda bulunmak 
isteyenler, 
kullanılabilir durum
daki kıyafetleri, 
ayakkabı, çanta, 
ev tekstili ve oyun
cak lan Nilüfer 
Belediyesi Halk 
Evi'nde bulunan 
Sosyal Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Kent Konseyi, 
Nilüfer sınırlarında 
bulunan muhtarlık 
binalarının yanı sıra 
Giymiyorsanız Giy
dirin Atölyesi ve 
Giymiyorsanız Giy
dirin Kampus'e 
bırakabiliyor. 
Giymiyorsanız Giy
dirin Kampüs'ten 
yararlanmak 
isteyenler, öğrenci 
kimlikleri ile buradan 
istedikleri kıyafeti 
alabiliyor,

ABONE OLDUNUZ MU?
: f ■ ; '

ABONE OLUN OKUVuM OKUTUN

, Bu gaxeta ’V- J
M* *1—■ ■ Anadolı/hun Sesr ' 

iPad-iPhone
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Par gelirli kadınlara 800 milyon liralık kredi!
Dar gelirli kadınların 
küçük sermayelerle 
kendi işini kurma 
sini desteklemek 
için son 15 yılda 
180 binden fazla 
kadına 800 milyon 
liraya yakın 
mikro kredi 
kullandırıldı.
Dünyada 
sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlan 
ması için yoksullu 
ğun giderilmesi 
gerektiği konusun 
da görüş birliği bu
lunurken, bu 
doğrultuda istihdam 
piyasasının deng
eye kavuşması ve 

kadının iş gücüne 
katılımının önemi de 
giderek artıyor.
Türkiye'nin 
dünyanın önde 
gelen ekono 
mileri arasında 
yer alma hedefini 
gerçekleştirmede 
de önemli bir rol 
oynayacak kadının 
iş gücüne katılımı 
konusunda birçok 
çalışma yapılıyor. 
Bu kapsamda 
Türkiye İsrafı Ön
leme Vakfı (TİSVA) 
bünyesinde 
yürütülen Türkiye 
Grameen Mikrofi- 
nans Programı'yla,

finansal sıkıntının 
azaltılması ve 
Türkiye'de 
yoksulların küçük 
bir sermayeye 
ulaşmasını 
sağlamak amacıyla 
mikrokredi faaliyeti 
gerçekleştiriliyor. 
TİSVA'dan alınan 
bilgiye göre,

Türkiye genelinde 
63 ilde 93 şubede 
faaliyetlerin 
yürütüldüğü pro
gram ile 2003'ten 
bu yana 180 binden 
fazla dar gelirli 
kadına ulaşılarak 
800 milyon liraya 
yakın mikrokredi 
dağıtıldı.

Aile fertleri dahil 
edilerek 
bakıldığında, 
mikrokredi 
imkanından 
yararlanan kişi 
sayısının yaklaşık 
700 bin olduğu 
tahmin ediliyor. 
Mikrokredi 
uygulamasında, 
dar gelirli kadın 
ların çoğunlukla ev 
işleriyle ilgilen 
meşine, aynı za
manda da bir iş 
yaparak gelir pe- 
tirici bir faaliyette 
bulunmasına imkan 
tanıyan el işi 
ürünleri üretimi 

ağırlıklı oldu. 
Böylece kadın 
ların kullandığı 
mikrokrediler, 
yüzde 37,9'la en 
fazla "işlem ve 
üretim" sektöründe 
değerlendirildi. 
Mikrokredilerin 
diğer kullanım 
alanlarına 
bakıldığında, 
yüzde 30,5 ile 
ticaret, yüzde 21 ile 
işletme sahipliği, 
yüzde 6,1 ile 
hayvancılık, yüzde 
2,6 ile hizmetler ve 
yüzde 1,9 ile de 
tarım sektörü öne 
çıktı.

Borcu olanlar dikkat! Yeni hak tanındı
Vergi ve prim bor
cuna ilişkin yapılan 
dırması bozulan mi
lyonlarca kişiye 
yeni bir hak tanı 
nıyor. TBMM günde
minde bulunan yasa 
teklifine eklenen 
madde uyarınca, 
süresinde ödeme 
dikleri borçlarını 
ocak ayı sonuna 
kadar ödeyenler, 
yapılandırma 
haklarından yarar
lanmaya devam 
edecekler, kalan 
borçları taksitler 
halinde ödeye 
bilecekler.
Mayıs ayında çıkan 
7143 sayılı borçların 
yapılandırılmasına 

ilişkin yasadan 
yararlanmak için 
aralarında trafik 
cezası, motorlu 
taşıtlar vergisi, 
emlak vergisi borcu 
olanlar da dahil, 
vergi ve prim borcu 
bulunan toplam 
7,3 milyon 
mükellef başvurdu. 
Bunlardan 4 mil 
yonu aşkın kısmı 
yapılandırılan 
borçlarını öde 
meye devam 
ederken, 3 
milyon kişinin 
yapılandırması, 
taksitlerini 
ödeyemedikleri 
veya cari dönem 
yükümlülüklerini

yerine getiremedik
leri için bozuldu. Bu 
durumdaki kişiler 
için geçen hafta 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'ndaki 
torba yasa teklifi 
görüşmelerinde 
yeni bir düzenlem
eye gidildi. Teklifin 
Genel Kurul'da 

kabul edilmesinin 
ardından yeni 
düzenleme 
yürürlüğe girecek. 
Habertürk'te yer 
alan habere göre, 
yasa uyarınca, 
yapılandırma 
hakkının kaybe
dilmemesi için vergi 
ve prim borcuna 

ilişkin ilk iki taksit 
ile peşin ödeneceği 
belirtilen borçların 
süresinde öden
mesi, yıl içinde 
tahakkuk eden 
vergi ve prim 
yükümlülüklerinin 
ise iki aydan 
fazla aksatılma 
ması gerekiyor. 
Yapılandırma 
yasası çıktıktan 
hemen sonra 
kurlarda yaşanan 
hızlı yükselme, 
birçok mükellefi 
zor durumda 
bırakınca hem 
cari, hem de 
yapılandırma taksiti 
ödemeleri aksadı.

OCAK AYINA 
KADAR SÜRE 
Komisyonda kabul 
edilen düzenleme
den, yapılandırma 
başvurusunda 
bulunduğu halde 
ödenmesi gereken 
tutarları süresinde 
ödemeyenler 
başvuracaklar. Bu 
kişiler, söz konusu 
tutarları, yeni 
yasanın yürürlüğe 
gireceği tarihe 
kadar geçen süre 
için aylık yüzde 2 
oranındaki geç 
ödeme zammıyla 
birlikte ocak ayının 
sonuna kadar 
ödeyebilecek.

G 
E

GEBEKLI TELEFONLAR BESMİ DAİBELEB

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

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

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

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

ıııasiM 513 15 07
Pemukkele 
DENİZ UÇAĞI 
Pegasus Akmls Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanbe roftlu-Esada* 
Anrtur 
Kamil Koç

8*12 OO 26
813 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 46
612 O1 63

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

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

HASTANELER
nam cgıum mua. oij iöao

İŞ-KUR 513 7166
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Msr.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

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

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

DEH» OTOBÜSÜ

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (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 8o 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol 513 o-ı o3

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6239 
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
KAFALAR KARIŞIK 
11.15-13.00-15.00- 
17.00-19.00-21.00 
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
MÜSLÜM 

14.00-18.30-21.00
KAFALAR KARIŞIK 

12.00-16.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

:1973
• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN

AV M • ULTRASON
.1 • UCUZ MAMA

• KISIRLAŞTIRMA
HANVET • OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com
Kİ hanvetclinicgemlik @ hanvetveterinerclinic

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

13 Aralık 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr. Tel: O224 513 5152 GEMLİK

Atatürkçü Düşünce Dernekleri başkanlan aynı anda basın toplantısı düzenledi GÜLERYÜZLÜ 
BdŞKHNLfi 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi ve Türkiye’deki tüm ADD’lerin şube 
başkanlan aynı saatte Atatürk Anıtları önünde Cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyen
lerin emellerine kavuşamayacaklarını belirterek, “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” 
dediler. Dün saat 12.oo de Atatürk Anıtı önünde, ADD ilçe yöneticileri, CHP yöneticileri, 
Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Vatan Partililer ve İyi Parti Gemlik İlçe 
yönetim kurulu üyeleri basın toplantısında biraraya geldiler. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Vatand «nü lösieröitji
Yılan Hikayesine döndü

Türkiye de siyasetin cıvkı çıktı. 
Ülke yeni bir seçime gidiyor.
Şunun şurasında seçimlere 3.5 ay 

gibi kısa bir zaman kaldı.
Türkiye de rejimi değiştiren ve tek 

adamlık bir rejime dönüştüren Cum 
hurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar 
partisi AKP ve muhalefetin küçük 
ortağı MHP ittifak yaptılar. Dev. 4’de

Gemlik Belediyesi tarafından Sosyal Yaşam 
Merkezi bütünlüğü içindeki park kenarına 
yapılırken, çevrede oturan vatandaş ların tepki 
gösterdiği tuvalet tamamlandı. Kasım ayı 
sonlarında Adliye Sarayı önünde bulunan 
ilçemizin en büyük tek parkına Belediye 
tarafından daha önce Mescit yaptırılmış, çevre 
de bir çok cami bulunmasına karşın yapılan 
itirazları Belediye yetkilileri dikkate almamıştı.

Haberi sayfa 4’de
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

GÜNLÜK 300 TON f, 17 AX 71 A 1^ I
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || .

/J» ■■■■İl DOĞANIN HÂZİNESİ J

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK J www.kavlak.com.tr

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

http://www.hanvetclinic.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.kavlak.com.tr
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Atatürkçü Düşünce Dernekleri başkanları aynı anda basın toplantısı düzenledi

llsta"Türtiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir’

Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi ve 
Türkiye’deki tüm 
ADD’lerin şube 
başkanları aynı 
saatte Atatürk 
Anıtları önünde 
Cumhuriyeti orta 
dan kaldırmak 
isteyenlerin emel
lerine kavuşama 
yacaklarını be- 
literek, “Hepimiz 
Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz” 
dediler.
Dün saat 12.oo de 
Atatürk Anıtı önün 
de, ADD ilçe yö
neticileri, CHP yö
neticileri, Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, Vatan 
Partililer ve İyi 
Parti Gemlik İlçe 
yönetim kurulu 
üyeleri basın 
toplantısında 
biraraya geldiler. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Muham 
met Usta, Genel 
merkezce gönde 
rilen basın bül
tenini okudu.

T.C. SAHİPSİZ 
DEĞİLDİR

Muhammet Usta 
basın açıklama 
sında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Büyük Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün eşşiz 
liderliğinde, em- 
peryal güçlerin 
bozguna uğratıl 
ması sonucu kurul 
duğunu belirterek, 
“Savaş Meydanla 
rında, Mustafa Ke
mal’in askerlerin 
den okkalı bir tokat 
yiyenler, strateji 
değiştirmişlerdir. 
Türkiye Cumhuri 
yetini ortadan kal 
dırma hayallerin 
den vazgeçmeyen
lere önemli bir 
ayrıntıyı hatırlatırız. 
Hepimiz M us 
tafa Kemal’in 
Askerleriyiz.
ADD emperyal güç
lerin, yerli işbirlik 
çiler eliyle uygula
maya koyduğu 
planları ve uygula 
yacılarını birbir ifşa 
etmektedir.
“Bir ülkede namus
lular en az namu 
suzlar kadar cesur 
olmadıkça, o ülke 
için kurtuluş 
yoktur. Demokrasi 
insan hakları, 

özgürlükler gibi 
saygın ve değerli 
kavramlar kul lanı 
larak yürütülen 
pek çok operas 
yonu yaşadık, 
gördük. Yapılan 
tüm operasyonlar 
Atatürk Cumhuri 
yeti’ni yok etme 
amaçlı olmuştur. 
Cumhuriyet kaza 
nımları ve ülke 
mizin dirliği tari
hinin en ağır, en 
sinsi saldırısı 
altındadır.” denildi. 
Atatürk’ün 
kurduğu Diyanet 
İşleri Başkanlığı 
makamına 
atanan şahsın 
Atatürk’ün bede
nen aramızdan 
ayrıldığı bir günde 
Atatürk, cumhuri 
yet, vatana, millet 
ve insanlık düşma 
nı “püsküllü”yü zi
yaret etmesi ve bu
rada “Şeyhülislam 
hazretleri hoş gel
diniz” sözleriyle 
karşılanmasının 
gelinen noktada 
vahim bir olay 
olduğu hatırlatıldı. 
Usta, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Açıkça söylüyoruz 
ki, bu ziyaretin 

denk getirildiği 
gün “insanı” ve” 
tesadüfi” olmanın 
ötesinde işaretler 
barındırmaktadır. 
“Püsküllüğü” 
ziyaret, yapıldığı 
gün ve yapılış biçi 
miyle burada hiç 
kuşkusuz Atatürk 
Cumhuriyeti’ne 
açıkça meydan 
okumaktır. Diyanet 
İşleri Başkanı, 
buraya sadece, 
zavallı bir sözcü 
ve zavallı bir 
aracıdan ibarettir. 
Atatürk devrimleri 
ne meydan okuyan
lar, Dinayet İşleri 
Başkanlığımı bu 
göreve atayanlar, 
O’nu savunanlar 
ve ‘Püsküllü’yü 
koruyanlardır. 
Atatürk Cumhuriye 
tinin başına “püs 
küllü bela” olanlar, 
elbette demokra 
sinin de gereği 
olarak tarihteki 
yerlerini alacaklar 
dır. Tarih “geldik 
leri gibi gidenlerle” 
doludur. Unutulma 
malıdır. Tarih, 
gerçek hükmü veri
cidir. Atatürk zih
niyetiyle kavgalı 
zihniyet, OsmanlI 

cıhk hayalini açığa 
vurmuştur. Yeni 
Osmanlıcılık 
hevesiyle, bölgesel 
sorunları alevlen 
direnler ülkemizin 
geleceğini tehdit 
eden uygula 
malarını da 
sürdürmektedir. 
OsmanlI Devletinin 
sonunu hazırlayan 
gerici eğitim sis
temi, bugün siyasi 
iktidarın öncelikli 
projedir.

OKULLARIMIZ 
MEDRESEYE 
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Okullarımızı laik, 
karma ve bilimsel 
eğitim alanından 
kopartılarak medre 
şeye dönüştürül 
mektedir.” dedi. 
İktidara ve muhale
fet partilerine 
seslenen Muham
met Usta, bugüne 
kadar oy uğruna 
göz yumulan 
yanlışlıklara Dur 
denmesi ve izin 
verilmemesini, kötü 
gidişe ortak olun 
mamasını istedi. 
Usta, laikliğin yok 
edilmesi ve eğiti 
min bilimselikten 

uzaklaşmasının bir 
gün siyasileri de 
saracağını, tarih 
sahnesinden yok 
olmasına neden 
olacağını belirtti.

SİYASİLERİ 
TAKİBE ALIN

Seçmenlere de 
seslenen Muham
met Usta, 
herkesin demok 
ratik haklarını 
kullanmasını, 
kendi seçim çevre 
terinden başlayarak 
oy verdiğimiz ve 
vermediğimiz 
bütün siyasileri 
yakın takibe 
alınmasını baskı 
unsuru olunmasını 
istedi.
ADD’nin siyaseti 
izleme platformu 
oluşturarak 
Atatürkçü Dü 
şünce ışığında 
siyasilerin yararlan 
masının sağlana 
cağı söyledi.
Usta, “Laik 
Cumhuriyet yoksa, 
demokrasi de yok, 
yurttaş da yok, 
özgürlükler de 
yoktur” diyerek 
konuşmasını 
tamamladı..

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224)513 96 83 GEMLİK
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Bursa'daliawaciiiiieii!
Bursa'da olay 
yerinde kopan tespit 
taneleri ile aydınlatı 
lan cinayetle ilgili 
duruşma savcısı 
mütalaasını açıkladı. 
Savcı cinayetin 
namus için işlen 
diğini belirterek, 
3 sanık hakkında 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis istedi. 
Bursa'da 35 gün 
arandıktan sonra 
cesedi Cumalıkız 
Mahallesi'nde or
manda toprağa 
gömülü halde bulu
nan Ömer Erkmen'in 
yargılamasına 
devam edildi. 
Davanın son celse 
sinde duruşma

BursalasoğuMhıısızrahaitaınılaııılaıliHatceltti!
Bursa'da girdiği 
apartmanlarda kapı 
önündeki ayakka 
bıları çalan şık gi 
yimli hırsız güvenlik 
kameralarına 
yakalandı. Rahat 
tavırlarıyla dikkat 
çeken hırsızın, 
gözüne kestirdiği 
ayakkabıları cebin 
den çıkardığı poşete 
koyarak hızla uzak 
taştığı görülüyor. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Doğanbey Mahalle
si'nde öğle saat
lerinde meydana

Bursa’da Buski'ye 
ait kanalizasyon 
kapaklarını çalan 
hırsız, bekçiler 
tarafından yakalan 
dı. Olay, gece saat
lerinde Osmangazi 
ilçesinde bulunan 
Merinos Kavşağında 
meydana geldi. Yaya 
olarak görev yapan 
bekçi unsurları 
tarafından karton 
toplama arabası ile 
giden bir şahıs 
durduruldu.
Ardından arabanın 
içerisini arayan 
ekipler beş adet 
Buski'ye ait çalınmış

savcısı mütalaasını 
açıkladı. Savcı, 
cinayetin maktul 
Erkmen'in sanık Se- 
lahattin E. ile Şahin 
E'nin yeğenleri olan 
C.E. ile yaşadığı 
gönül ve cinsel ilişki 

tek tek gezdi. Zanlı, 
kapıların önünde 
ayakkabı olup olma

geldi. Kimliği belir
siz kişi, girdiği bir 
apartmanda katları

kanalizasyon 
kapaklarını buldu. 
Olay yerinde etkisiz

hale getirilen 
şüpheli ifadesi 
alınmak üzere

Çekirge Polis 
Karakoluna 
götürüldü.

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

sebebi ile işlendi 
ğinin tespit edildi 
ğini belirterek, 3 
sanık hakkında 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis talep etti. 
Olay 2017 yılı Mart 
ayında

Cumalıkızık'ta mey
dana geldi. 35 gün 
boyunca kendisin
den haber alına 
mayan Ömer 
Erkmen'in ormanlık 
alanda toprağa 
gömülü vaziyette 
cesedi bulundu. 
Olay yerinde kopan 
tespih tanelerinden 
yola çıkan ekipler, 
tespihin Mesut 
Ahmet K'ye ait 
olduğunu tespit 
ederek olayla ilgili 6 
kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 
şahıslardan 3' 
serbest kalırken Se
fahattin ve Şahin E. 
İle Mesut Ahmet K. 
tutuklandı.

dığını kontrol 
ederken, bir dairenin 
önünde bırakılan 
ayakkabıları gözüne 
kestirdi. Önce 
ayakkabıyı in
celeyen hırsız, 
başka katları da 
kontrol etmeyi 
ihmal etmedi.
Birkaç dakika 
sonra kapüşonuyla 
yüzünü gizleyerek 
tekrar gelen 
hırsız, cebinden 
çıkarttığı poşete 
ayakkabıyı koyarak 
binadan hızla 
kayboldu.

Bursa'da evli 23 yaşındaki genç, kaynana 
sının eşini kendisinden sakladığını ve 
hamile olan eşinin annesi tarafından 
düşük yaptığını iddia ederek eline aldığı 
bir bidon benzini üzerine dökerek kendini 
yakmaya çalıştı. Oturduğu evin 3. katına 
çıkan şahıs müzakereci ekipler tarafından 
3 saat sonunda ikna edilerek aşağıya in
dirildi. Olay, Yıldırım İlçesi Yeşilyayla ma
hallesi Beloğlu sokakta saat 23.00 
sıralarında meydana geldi, iddialara göre 
23 yaşındaki I.V. beş aydır eşini ve 
çocuklarını kayın validesinin sakladığını 
ve çocuklarını öldürdüğünü öne sürerek 
oturduğu evin terasına çıkarak ateş yaktı. 
İ.V. yanına aldığı bir bidon benzini üstüne 
dökerek kendisini yakmaya çalışırken 
olayı gören komşuları ve çevredeki 
vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekipleri 
ne haber verdi. Komşularının ihbarı üzeri 
ne olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinden 
beş aydır görmediğini iddia ettiği eşinin 
gelmesini ve çocuklarının öldürdüğünü 
öne sürdüğü kaynanasının tutuklanmasını 
istedi. Kısa süre sonra polis ekipleri eşini 
ve kaynanasını alarak olay yerine getirdi. 
Üç katlı evin çatısına çıkan I.V.'yi olay yeri 
ne gelen eşi de ikna edemedi. Müzakereci 
polislerin gelmesiyle de ikna olmayan 
I.V.'nin yanına eşi ve ekipler çıkarak bu
rada ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık üç saat 
süren ikna çabaları sonrasında eşiyle kol 
kofa aşağıya indirilen İ.V. polis ekipleri 
tarafından ifadesi alınmak üzere karakola 
götürüldü.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans ■
ABONE OLD.UNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yılan hikayesine döndü
AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur 

ittifakı, karşısına CHP, İyi Parti ve Saadet 
Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı 
çıkmak zorunda kaldı.

Yapılan seçimlerde binlerce yasaya 
aykırı mühürsüz oy kullanıldıysa da bun
lar YSK tarafından geçerli sayıldı.

Yani sizin anlayacağınız hileli bir seçim 
yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu iktidarın dümen 
suyuna girdi. Ve Türkiye tek adam rejimi 
ile yönetilmeye başlandı.

Geçen bu süreç içinde parlementonun 
bir işlevi kalmayacağı, yasama, yürütme 
ve yargı erklerinin bir kişinin elinde 
olacağı söyleniyordu.

Uygulamadan gördük ki, denilenlerin 
hepsi gerçekleşti, gerçekleşiyor.

Ülke KHK ile yönetiliyor.
Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bir 

gecede onlarca karar almış ve uygulama 
konulmuş.

İstim arkadan gelecek.
Önümüzdeki yi 1'31 Mart tanhinde 

yapılacak olan Yerel yönetim seçimlerine 
süre çok az kaldı.

Cumhurbaşkanhğr.seçimlerinde kuru
lan millet ittifakı oyunu bozdu ama, işe 
yaramadı.

İyi Parti Cumhurbaşkanlığı seçim
lerinde yeni kurulmasına karşın meclise 
girdi. İktidarın amacı İYİ Parti’yi barajın 
altında tutmaktı. Veya başvuru sürecini 
kaçırtıp kongrelerin tamamlamadı diye 
seçime sokmamaktı.

Bu arada CHP, İYİ Parti’nin imdadına 
yetişti, bir demokrasi örneği gösterdi. 
Partilerinden istifa eden CHP’li mil
letvekilleri İyi Parti’ye geçerek grup 
oluşturdular. Böylece iktidar ve destek 
çisinin yapacağı bir şey kalmadı.
^fmtnyern'DirsfffeÇĞ^ı^d'ı'.
Yerel seçimler için yeniden kurulan 

Cumhur İttifakı, bir ara bozulduysa da 
MHP yine AKP’nin koltuk değ neyi olmayı 
kabul etti.

Şimdi belediyelerin paylaşımı tamam 
landı ve süreç işlemeye başladı.

Öte yanda Millet ittifakı dağıldı.
Saadet Partisi yerel seçimlere yalnız 

girecek.
CHP ve İYİ Parti seçimlere kısa bir 

zaman kalmasına karşın, ittifak kuracak 
lan il ve ilçelerde anlaşamıyorlar.

İYİ Parti’nin Türkiye genelinde aldığı oy 
yüzde 10.5 civarında.

CHP ve İYİ parti ittifakı, AKP nin 
kalelerini yıkmadıkları sürece değişen 
birşey olmaz. Tek adam rejimi pekişir.

Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin, 
Denizli gibi illerin büyükşehir belediyele 
ri bu ittifakla alınabilir.

Ama haftalar süren toplantılarla anlaş 
ma sağlanamıyor.

Vatandaş bu süreci kaygıyla izliyor.
İki partinin görüşmeleri Yılan Hikaye

sine Döndü.

İMMlSttlIlIllillllllll
31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan yerel 
yönetim seçim
lerinde Saadet Par- 
tisi’nden Belediye 
Başkan aday aday 
lığına Hamza Aygün 
de başvurdu. 
Hamza Aygün ve 
arkadaşları dün 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız’a Be 
lediye Başkan aday 
adaylığı başvuru 
dosyasını teslim 
etti. Yıldız, başvuru 
yaptığı konuşma 
da, "Hamza Aygün 
kardeşimiz bizimle 
birlikte uzun yıllar 
dan beri davamızı 
için bütün gücüyle 
çalıştı. Adaylığı 
hayırlı olsun” dedi. 
Aygün de konuşma 
sında, "Aday olduk

tan sonra seçildi 
ğim takdirde yeni 
den bir Gemlik 
yaratmak için ekip 
halinde çahşaca 
ğım.” dedi.
Saadet Partisi’nde 
geçtiğimiz günlerde 
de belediye başkan 
aday adaylığı için 
Cihangir Dinç 
ilçe başkanlığına 
başvuruda 
bulunmuştu.

Gemlik Belediyesi 
tarafından Sosyal 
Yaşam Merkezi 
bütünlüğü içindeki 
park kenarına 
yapılırken, çevrede 
oturan vatandaş 
ların tepki göster 
diği tuvalet 
tamamlandı.
Kasım ayı sonların 
da Adliye Sarayı 
önünde bulunan 
ilçemizin en büyük 
tek parkına Beledi 
ye tarafından daha 
önce Mescit yaptırıl 
mış, çevrede bir 
çok cami bulunma 
sına karşın yapılan 
itirazları Belediye 
yetkilileri dikkate 
almamıştı.
Daha önce Tomo 
kay Tıp Merkezi’nin 
bulunduğu 
kullanılmayan 
boş binanın yan 
tarafında yapılmak 
istenen tuvalet 
binası, çevrede 
oturan vatandaş 
ların tepkisi üzerine 
tuvaletin yapılacağı

yere CHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ve 
CHP’liler gitmiş, 
vatandaşın tepkisi

belediye ilgililerini 
bildirilmesine 
kar şın Bele 
diye ısrarını 
sürdürmüştü.
Vatandaşların tep

kisinde Sosyal 
Yaşam Merkezi için 
de tuvalet bulun 
duğu bunların 
kullanılabileceği 
yönündeydi.

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

MEHMET YAŞA

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ıiiimıımınııııımıııliMi
2018-2019 Basket
bol sezonunda 
ilçemizi 6 Takım ile 
Bursa'da temsil 
eden Gemlikspor, 
90 lisanslı oyun
cuyla Basketbol 
altyapısında 
Gemlik gençliğine 
hizmet ediyor. 
Yıllardır basketbol 
branşında hizmet 
veren Gemlikspor, 
Gemlik gençliğini, 
Bursa yerel 
liglerinde en çok 
takım ve en çok 
oyuncu ile temsil 
eden en köklü 
kulübü. Yıllardır 
bir çok oyuncu 
yetiştiren ve üni 
versite eğitimleri 
sonrası en gözde 
mesleklerde 
yerlerini alan 
oyuncuları ile gurur 
duyan Gemlikspor 
Basketbol şube

sorumlusu İbrahim 
TOKGÖZ'e zaman 
zaman ilçe 
esnaflarından 
destek gelerek, 
hem gençlerin hem 
de Gemlikspor 
Basketbol Aile 
sinin gönüllerini 
kazanıyorlar.
Hafta sonu oynanan 
U16 Yıldız Takım ve 

sonrasında U18 
Genç Takım 
maçlarını kaza 
narak guruplarında 
iddialı duruma 
gelmeleri tüm 
Gemlikspor tarafta 
rını memnun etti. 
Alınan iki 
galibiyet sonrası 
ilçemizin gözde 
mekanlarında olan 

ve ailece balık 
keyfini doya doya 
tadacağınız, 
manastırdaki şık 
mekanı ile Gemlik 
halkına hizmet eden 
BALIK DERYASI, 
genç basketbolcu- 
lara yemek ikram 
ederek, her zaman 
Gemlik gençliğinin 
yanında olduğunu 

gösterdi. Yemek 
sonrası Gemlikspor 
basketbol şube 
sorumlusu ve 
aynı zamanda 6 
Takımında 
Antrenörlüğünü 
yapan Mali Müşavir 
İbrahim TOKGOZ, 
mekan sahibi sayın 
Bekir BAYIRLI'ya, 
yıllarca kendi terini 

döktüğü for 
masını hediye 
ederek şükran 
larını sundu. 
Bekir Bayırlı 
"Bugün Gemlik 
spor Basketbol 
branşından sayın 
İbrahim Tokgöz 
hocamı ve ekibin 
deki genç basket 
bolcuları ağırladık. 
Gençler her 
zaman desteği 
hak ediyor.
İbrahim hocamın 
yıllarca terlettiği, 
başarıdan başarıya 
koştuğu formasını 
bize büyük bir jest 
yaparak hediye 
etmesi günün en 
anlamlı olayıydı. 
Bizde işletme 
m izin en güzel 
yerine asacağız 
ve başarılarının 
devamını 
diliyoruz" dedi.

Devletin kasası imar barısıyla ıloMıı!
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat 
Kurum, "Türkiye 
genelinde şu ana 
kadar 8 milyon 900 
bin vatandaşımız 
imar barışı sürecine 
başvurdu. Gelir 
olarak yaklaşık 7 
milyar 511 milyon 
lira gelir söz 
konusu." dedi. 
Bakan Kurum, Pa
landöken Dağı'nda 
ki bir otelde kentin 
yerel yöneticileriyle 
bir araya gelerek, 

şehrin sorunları, 
çözüm önerileri ve 
mevcut projelerle 
ilgili bilgi aldı. 
Toplantının ardın 
dan TOKİ tarafından 
Yıldız kent'te yapımı 
devam eden konut
larda incelemelerde 
bulunan Kurum, 
daha sonra kent 
merkezindeki Tarihi 
Üç Kümbetler, Çifte 
Minareli Medrese ve 
Erzurum Kalesi'ni 
gezdi. Kurum, kale 
önünde basın men 

suplarına yaptığı 
açıklamada, kentte 
yapımı süren ve 
yapılması planlanan 
projeler hakkında 
bilgi verdi.
Bakan Kurum, 
ülkedeki hava 
kirliliğine ilişkin 
soru üzerine şunları 
söyledi:
"Türkiye genelinde 
339 hava izleme is
tasyonumuz var, in
ternetten de anlık 
takip edebiliyoruz. 
Buraya gelirken

Erzurum'un hava 
kirliliğine baktık, se
viyesi iyi oranda. 
Erzurum'da da 5 
bölgede hava 
kirliliğini anlık takip 
ediyoruz ama kış 
aylarının gelmesiyle 
kalitesiz kömür 
kullanımından 
kaynaklı bir kirlilik 
söz konusu ancak 
bu kömürün 
kalitesini valimizle 
konuştuk. İnşallah 
daha kaliteli bir 
kömürü veya doğal 

gazı bu alanlarda 
kullanarak il 
merkezi için böyle 
bîr düzenlemeye 
gidecekler. İnşallah 
il merkezinde daha 
kaliteli kömür kulla
narak şehir merke 
zindeki hava kalite 
sini daha iyi se
viyelere çıkaraca 
ğız." Bakan Kurum, 
imar barışıyla ilgili 
bir soruya cevap 
verirken de 
"Türkiye genelinde 
şu ana kadar 8 mi

lyon 900 bin 
vatandaşımız imar 
barışı sürecine 
başvurdu. Gelir 
olarak yaklaşık 7 
milyar 511 milyon 
lira gelir söz 
konusu. Aralık 
ayı sonuna kadar 
başvuru süresi 
ve ödeme süreci 
devam ediyor. Er 
zurum genelinde 
başvuru sayısı 45 
bin adet, 15 milyon 
lira başvuru bedeli 
alınmış durumda."

ŞOFÖR 
MAM

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. »s.
[Wölfl ABONE OLDUNUZMU?
■■■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa'mn 2019 biilcesi l milyar 5M milyon n
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2019 
yılı mali bütçesi, 
2 milyar 550 
milyon TL olarak 
kabul edildi. 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Kasım ayı olağan 
toplantısının 3. otu
rumu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş yöneti
minde gerçekleş 
tirildi. Toplantıda, 
Büyükşehir 
Belediyesi ile bağlı 
iştiraklerden 
BUSKİ’nin 2019 
yılı mali bütçesi 
oylandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bütçesi 2 milyar 
550 milyon TL 
olarak kabul edilir 
ken, BUSKİ için ise 
aynı yıl 1 milyar 182 
milyon TL’lik gelir 

öngörüldü. Meclis 
oturumunda, Aralık 
ayından itibaren 
geçerli olmak üzere 
su fiyatlarında

yüzde 1.44’lük 
indirim kararı da 
alındı. Toplantıda, 
Altıparmak’ta 
bulunan stadyum 
alanına yapılacak 
Millet Bahçesi’yie 
ilgili meclis üyeleri 

bilgilendirildi. 
Başkan Alinur 
Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi için 2019 
yılında 2 milyar 300 
milyon TL’lik gelir, 
2 milyar 550 milyon 
TL’lik ise gider 
öngördüklerini 
söyledi. Başkan 
Aktaş, aradaki 
farkın 170 milyon 
TL’sinin dış 
borçlanma, 80 
milyon TL’sinin de 
iç borçlanma 
yoluyla karşılana 
cağını ifade etti. 
Meclis oturumunda 
BUSKİ abonelerine 
yönelik bir indirim 
açıklaması da geldi. 
Kasım ayı tüketici 
endeksinde oluşan 
eksi 1.44’lük

daralmanın 
ardından harekete 
geçen Büyükşehir 
Belediyesi, su 
fiyatlarında da aynı 
oranda indirim 
yapılması yönünde 
karar aldı. Konuya 
ilişkin yapılan oyla
mada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin su 
abonelerinin aile 
bütçelerine katkı 
yönünde 

öngördüğü bu karar 
kabul edilerek 
yürürlüğe girmiş 
oldu. Su fiyatlarında 
geçerli olacak in
dirimin Aralık 
ayından itibaren 
faturalara yansıtıla 
cağı belirtildi.
Toplantıda, 
Altıparmak stadyum 
meydanında inşa 
edilmesi planlanan 
Millet Bahçesi de 

gündeme geldi. 
Başkan Aktaş, 
konuya ilişkin 
açıklamasında, 
stadyum alanının 
altında 400 araçlık 
otopark 
planladıklarını, 
alanın üzerinin ise 
tamamen Millet 
Bahçesi olarak 
projelendirildiğini 
vurguladı. İnşaatın 
Ocak ayı içerisinde

TOKİ tarafından 
başlatılacağını 
duyuran Başkan 
Aktaş, ilerleyen 
günlerde ‘ortaya 
çıkan ihtiyaçlara 
göre’ Millet 
Bahçesi’nin 
revize edilip 
genişletilebile 
ceğini anlattı. 
Meclis toplantısı 
öncesinde BUSKİ 
Genel Kurulu da 
yapıldı. Başkan 
Aktaş yönetiminde 
gerçekleştirilen 
genel kurulda, 
BUSKİ’nin 2019 yılı 
gelirleri 1 milyar 
182 milyon TL, 
giderleri ise 1 
milyar 70 mil 
yon TL olarak 
belirlendi.
Öte yandan, 
ilçe belediyele 
rinin 2019 yılı 
mali bütçe tasa 
rıları da meclis te 
yapılan oylama 
larla kabul edildi.

Bursa Eğilim fuarı yarın açılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Network Fuarcılık 
işbirliği ile bu 
yıl ilk kez 
gerçekleştirilecek 
olan Bursa Eğitim ve 
Kırtasiye Fuarı 
(BUBEX) 13 Aralık 
2018 Perşembe 
günü kapılarını 
açıyor. 13-16 Aralık 
2018 tarihleri arasın 
da 4 gün sürecek 
fuar, ücretsiz 
olacak.
Fuarda paneller ve 
çalıştaylar da 
gerçekleştirilecek. 
Network Fuarcılık 
Genel Müdürü 
Hasan Eker, 100 
den fazla kurumun 
katılım göstereceği 
fuarda, okullar, 
yayınevleri, dağıtım

firmaları, 
kırtasiyeler, mat
baalar, yabancı dil 
kursları ve üniver
sitelerin yer 
alacağını belirtti. 
Fuar süresince 
yapılacak olan

çeşitli etkinliklerin 
de fuara büyük renk 
katacağını belirten 
Eker, "Fuarın ilk 
günü Solotürk'ün 
kurucusu Murat 
Keleş ve Türkiye ve 
Avrupa'nın ilk Gy- 

rokopter pilotu 
Hatice Nur Yaşar'ın 
katılacağı Havacılık 
Eğitimi paneli, 
İŞKUR Bursa Şube 
Müdürlüğü'nün 
katkıları ile hazırla 
nan "Mesleğe Dönü 

şen Eğitim Paneli" 
fuar ziyaretçilerinin 
dikkatine sunula
cak" dedi.
FUARDA PANELLER 
VE ÇALIŞTAYLAR 
YAPILACAK
Fuarda etkinliklerin 
her güne yayıldığını 
hatırlatan Hasan 
Eker, "Fuarın ikinci 
günü düzenlenecek 
olan "Eğitimde 
Dijitalleşme 
Çalıştayı" ile bu 
alanda eğitim sek
törüne katkı ver
ilmesi hedeflendi. 
Fuarın diğer gün
lerinde ise BTSO 
Eğitim komitesinin 
katkılarıyla hazırla 
nan "Teknoloji Okur 
Yazarlığı Eğitimi", 
Balıkesir Üniver
sitesi eski rektör

lerinden Prof. Dr. 
Necdet Hacıoğlu 
moderatörlüğünde 
gerçekleştirilecek 
olan "Turizm 
Eğitim Paneli", 
Bursa Kız Lisesi 
Bando Ekibi 
gösterisi ve Sadi 
Etkeser ilkokulu 
halk oyunları eki 
binin gösterileri 
fuar ziyaretçileri ile 
buluşacak" dedi. 
Network Fuarcılık 
Genel Müdürü 
Hasan Eker, 2018 
yılında 8 fuar, 
13-16 Aralık 2018 
tarihleri arasında 
düzenleyecekleri 
Eğitim ve Kırta 
siye Fuarı"nın da 
9'uncu fuarları 
olacağını söyledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGK

Bu gazete;
Anadolu’nun Sesi
>Pad-iPhone

, fuları'.Jsında ,
ye. yırnlanmaktaUır.
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13 Aralık 2018 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

Tapuna neni dönem! 0 ücret ödenmeyecek
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, uzun 
yıllardır yargıda 
ciddi tıkanıklığa yol 
açan müteahhitlerin 
ilk satış yaptıkları 
konutlarda tapu 
harcına istisna ge
tiren düzenlemeyi 
hayata geçirdi. 
Kentsel dönüşüm 
yasası kapsamında 
yapılan bir projeden 
ev alan da satan da 
tapu harcı ödemeye 
cek. Tapu harcı 
mülkün değerinin 
yüzde 4'ü kadar 
ödeniyor. Bunu 

yüzde 2 alıcı, yüzde 
2 satıcı ödüyor (İn
dirim nedeniyle 31 
Arahk'a kadar top 
lam yüzde 3 ödene 
cek). Bundan sonra 
dönüşüm kapsa 
mında yapılan 
satışta bu öden
meyecek.

KRİTİK TARİH 10 
ARALIK
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 6306 
sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi 
Hakkı ndaki Ka- 
nun'un 7'inci mad
desindeki

değişikliği 
Yeni Şafak'a 
değerlendiren 
Yeminli Mali 
Müşavir ve 
KONUTDER Vergi 
Danışmanı Abdullah

Tolu, düzenlemenin 
sadece 10 Aralık 
2018 tarihinden 
itibaren devir ve 
tescil işlemlerinde 
geçerli olduğunu 
vurguladı. Geriye 

dönük işlemlerde 
uygulanmamasının 
eksiklik olacağını 
dile getiren Tolu, 
"Yargı kararları 
dikkate alınmak 
suretiyle sorun 

geçmişe dönük 
olarak da çözülme 
liydi ve açılan 
davalardan feragat 
edilmesi sağlan 
malıydı" şeklinde 
konuştu.
GECEKONDU 
EKSİK KALDI 
Bir diğer eksikliğin 
ise, aynı düzenle
menin Gecekondu 
Kanunu'nda 
yapılmaması 
olduğunu hatırlatan 
Tolu, "Gecekondu 
Kanunu kapsamın 
da işlem yapan 
müteahhitlere karşı 
bir haksız rekabet 
oluşturdu" dedi.

Dünyanın en çok 
turist çeken 100 
kenti listesine, 
Türkiye'den İstan
bul ve Antalya ilk 
20'den girdi. 
Euromonitor 
International'ın 600 
kenti kapsayan ve 
yurt dışından gelen 
ziyaretçiler üz
erinden yaptığı 
araştırmada, İstan
bul ve Antalya'nın 
Avrupa'nın ise ilk 10 
kenti arasına 
girdiği görülüyor. 
Dünyanın en çok 
seyahat edilen ilk 
100 kenti listesine, 
bu yıl Türkiye'den 
iki şehir girdi. Eu
romonitor

International! n 600 
kenti kapsayan ve 
yurt dışından gelen 
ziyaretçiler üzerin 
den yaptığı araştır 
ma, yerli turistler, 
transit yolcular ve 
kruvaziyer ile gelen
leri kapsamıyor. 
Ayrıca kentlere 
eğitim için gelenler 
ve bir günden az 
kalanlarda araştır 
maya dahil 
edilmiyor. 
Habertürk'te yer 
alan habere göre, 
bu kapsamda, 2017 
yılındaki yabancı zi
yaretçi sayıları 
üzerinden yapılan 
karşılaştırmada, 
Türkiye'den İstan

bul ve Antalya'nın 
Avrupa'nın ilk 10 
kenti arasına girdiği 
görülüyor. Rusya ve 
Türkiye arasındaki 
gerginliğin sona er
mesinin Antalya'ya 
gelen turist sayısını 
artırdığı belirtilen 
raporda, bir yıl 
içinde İstanbul'un 

sırası değişmezken, 
Antalya'nın ise üç 
basamak birden 
yükseldiği anlaşıh 
yor. İstanbul 
2017'de ağırladığı 
10 milyon 700 bin 
turist ile Avrupa'da 
üçüncü sırada bu
lunuyor. Bu 
dönemde 9 milyon

482 bin yabancı zi
yaretçinin geldiği 
Antalya ise 
Avrupa'nın en çok 
yabancı turist 
ağırlayan beşinci 
kenti durumunda. 
Euromonitor'un 
araştırmasında, İs
tanbul Havalima 
m'na da yer verildi. 
Buna göre, tam 
faaliyete geçtiğinde 
yıllık 200 milyon 
yolcu kapasitesini 
ulaşacak İstanbul 
Havalimam'mn 
ülkenin turizmine 
önemli katkı 
sağlayacağı 
değerlendirilmesi 
yapıldı. Türkiye'nin 
2018 yılında Asya 

ülkelerinde tanıtım 
faaliyetlerinin 
artırdığının kayde 
dildiği raporda, söz 
konusu faaliyetlerin 
etkisini göstermeye 
başladığı ve bunu 
artarak devam 
edeceği belirtildi. 
İSTANBUL 12, 
ANTALYA 16'INCI 
Raporda 2018 yılı 
tahminlerine de yer 
veriliyor. Buna göre, 
2017'de yabancı 
turist sayısını yüzde 
16,4 artıran İstan
bul'un, 2018'de ise 
yüzde 13 artışla 12 
milyondan fazla 
yabancı ziyaretçi 
ağırlayacağı 
öngörülüyor.

A GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜG 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
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 (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394

■11 Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUB- FERİBOTKAYMAKAMI IK 513 13 53

L 
i

Kaymakamlık
C.Savcılığı

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

■ C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 __________ OTOBÜS___________

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

R
Psmukksls
DENİZ UÇAĞI

612 OO 25
613 66 13

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

Pegasus Akmls Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanbe roOlu-Esadag 
Anıtur 
Kamil Koç

614 03 62
613 12 12
613 20 77

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

524 85 86
513 10 92

baGiticilar

E 612 1O 72

612 O1 S3

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ
Aygaz

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

naiK tgııım mua. oı o ı o oo
İŞ-KUR 513 7166 Mogaz

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz 
Milangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.8ağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Lİkitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 5145796 Bütünler Lİkitgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

l Yaş İşi. Md. 
SuAnza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

513 1O 76
513 30 33

Beyza Petrol
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Bursa Büyükşehir Belediyesi kış ekipleri, kardan kapanan yolların açılma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 
kapanan yolları aç mak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler 
sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yolları açtırıyor. Önceki 
gün, hava ısısının birden düşmesi sonucu yüksek yerlerdeki yerleşim birimlerinde ka
panan yollan açma çalışmaları başlattı. İlçemize bağlı Fındıcak, Şükriye ve Fevziye Köyü 
yolları yapılan çalışmalar sonucu araç trafiğine açıldı. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Demiryollarımız...
Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan 

ülkeler arasında olan OsmanlI döneminde 
imparatorluğa bağlı yerleri kontrolü 
altında tutabilmek için Avrupalılann çok
tan kullandıkları tren yollannın toprakla 
rımızda da yapılması için kollan sıvadı.

0 günlerde, Orta doğu ve Arabistan 
yarim adasında petrol olduğunu anlayan 
emperyal güçler bunun için harekete 
geçti. .; t Devamı sayfa 4’de

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Koruyucu, 
GTSO yu ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ılesteöiiîiiı ile vain edecek'
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mesleki 
eğitime desteği nedeniyle Gemlik Mesleki Eğitim 
Merkezi Cengiz Koruyucu, Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa Ağdemir’i makamında ziyaret etti. 
GTSO yönetim Kurulu Başkanı Ağdemir konuş 
masında; Güçlü Türkiye için mesleki eğitimin ol
mazsa olmazlarımızdan olduğunu belirtti. Syf4’de
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Bursa Büyükşehir Belediyesi kış ekipleri, kardan kapanan yolların açılma çalışmalarını sürdürüyor.

MM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin 
yüksek kesim
lerinde etkili olan 
kar yağışı nedeniyle 
kapanan yollan aç 
mak için yoğun 
çaba sarf ediyor. 
İlçelere özel oluş 
turulan şantiyeler 
sayesinde 24 saat 
kesintisiz kar 
nöbetinde olan 
ekipler, kapanan 
yolları açtırıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tarafın 
dan yüksek yer
lerde yağan yoğun 
kar nedeniyle kış 
ekiplerini hemen 
devreye soktu.

FINDICAK, 
ŞÜKRİYE FEVZİYE 
YOLLARI AÇILDI

Önceki gün, hava 
ısısının birden 
düşmesi sonucu 

yüksek yerlerdeki 
yerleşim birimlerin 
de kapanan yollan 
açma çalışmaları 
başlattı, 
ilçemize bağlı 
Fındıcak, Şükriye 
ve Fevziye Köyü 
yolları yapılan 
çalışmalar sonucu 
araç trafiğine açıldı. 
Öte yandan, Bursa 
Merkez Osmangazi 
ilçesinin yüksek 
kesimlerinde bulu
nan semtlerinde 
etkili olan yoğun 
kar yağışı nedeniyle 
kapanan yolların 
açılması için çalış 
malarını aralıksız 
sürdürüyor.
Sabah saatlerinde 
başlayan çalışmalar 
kapsamında Os
mangazi ilçesinde 
Hüseyinalan, Kiraz 
lı, Süleymaniye ve 
Bağlı mahallelerinin 
kardan kapanan

yolları ulaşıma 
açıldı, ilçelere özel 
oluşturulan şanti 
yeler sayesinde 24 
saat kesintisiz kar 
nöbetinde olan 
ekipler, kapanan 
yollara anında 
müdahale ediyor. 
Ekipler ayrıca 
Keleş ilçesinin Ko- 
cayayla, Boğazova, 
Büyükorhan'ın

Kuşlar, Karaçukur, 
Geynik ve Mazlum
lar yolu; Orhaneli 
ilçesinin Göktepe, 
Başköy, Koçu, 
Çınarcık; İznik'in 
Candarlı, Kırıntı, 
Kutluca ve Hacıos 
man; Gemlik'in 
Fındıcak, Şükriye 
ve Fevziye ile Gür- 
su'nun Dışkaya ve 
Ericek mahal

lelerinde kapanan 
yolları ulaşıma açtı. 
Halen ulaşıma 
kapalı mahalle yolu 
bulunmazken, kar 
yağışının devam 
ettiği bölgelerde yol 
açma çalışmaları 
kesintisiz devam 
ediyor.

'EKİPLER 
TEYAKKUZDA'

Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Büyükşehir 
Belediye Baş 
kanı Alinur Aktaş, 
kent merkezinde 58 
araç, 176 personel 
ve ilçelerde de 80 
araç ile 140 per
sonel olmak üzere 
toplam 138 araç, 
316 personelle 
kesintisiz olarak 
karla mücadele 
çalışmalarının 
sürdüğünü belirtip, 
“Bu kışı sorunsuz 
bir şekilde geçir 
mek için gerekli her 
türlü tedbirimizi 
aldık. Ekiplerimiz 
ilçelerdeki şanti 
yelerde teyakkuz 
halinde. Halkımızın 
gönlü rahat olsun. 
Ulaşımda en ufak 
bir aksama olma 
dan bu kışı geçir 
meyi amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı

Belefllııeılen alt geçitlere makyaj
Gemlik Belediyesi 
ilçenin güzelleş 
mesi adına çevre 
düzenleme 
çalışmalarına 
aralıksız olarak 
devam ediyor. 
Her gün binlerce 
aracın kullandığı, 
Bursa-Yalova 
yolu üzerindeki 
kavşaklar modern 
bir görünüme 
kavuşturuluyor. 
Belediye Park ve 
Bahçeler Müdür 
lüğü ekipleri 
tarafından otomatik 
sulama sistemleri 
döşenen 
kavşaklarda, böl
genin iklimine 
uygun çiçek, bitki, 
çim ve zeytin 
ağaçların yanı sıra 
şev taşları ve yon
galar kullanılarak 
peyzaj düzen
lemeleri yapılıyor. 
Kent içerisindeki 
betonlaşmaya da 
yeşillendirme

çalışmalarıyla 
soluk aldıran Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekip
lerinin peyzaj 
uygulamaları, 
devam ediyor. 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin de 
destek verdiği 
kavşak düzenleme 
çalışmalarında, 
deniz, balık ve 
zeytin ağacı motifli 
çini kaplamalarıyla 

görsel zenginlik 
kazandırılan 
köprülü kav 
şaklar, mavi ile 
yeşilin karışımı 
olan turkuaz 
rengine bürü 
nüyor.
Yürütülen çalış 
malar kapsamında 
Belediye Park ve 
Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
Küçük Sanayi 
Sitesi girişinde 
kısa süre önce 

başlatmış olduğu 
peyzaj düzenleme 
çalışmalarını 
tamamladı.
Konuylailgili 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, yaklaşan 
kış ayları öncesi 
özellikle ilçe giriş 
ve çıkışlarındaki 
kavşakların 
estetik bir 
görünüme 
kavuşması için

çalışmaların 
aralıksız devam 
ettiğini söyledi. 
Peyzaj düzenleme 
çalışmalarının 
yapıldığı 
bölgelerde iklim * 
koşullarına göre 
ağaç, bitki ve 
çiçek dikiminin 
yanı sıra şev 
taşı döşeme 
çalışmalarının da 
yapıldığını belirten 
Başkan Yılmaz, 
Kentin her 

noktasında 
yeşillendirme, 
çevre düzenleme, 
park yapımı 
çalışmalarına 
büyük önem 
verdiklerine vurgu 
yaparak, “Kavşakla 
rımızı baştan sona 
yeniden düzenleyip 
görsel zenginlik 
kazandırıyor, her 
yönüyle güzel 
bir Gemlik için 
çalışıyoruz” 
diye konuştu.
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Yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi
Bursa'da KOM ekip
leri kaçak alkol 
operasyonu yaptı. 
Bir depoda ve evde 
yüzlerce şişe kaçak 
içki ele geçirildi. 
Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) 
ekipleri, kendilerine 
yapılan bir ihbar 
üzerine harekete 
geçti. Merkez 
Osmangazi ilçesi 
ile Kestel ilçesinde 
iki ayrı adrese

operasyon yüzlerce şişe kaçak
düzenleyen ekipler, alkol ele geçirdi. Os

mangazi ilçesinde 
bir iş yerinin 
deposu polisleri 
hayrete düşürdü. İş 
yerinin deposunda 
950 şişe gümrük 
kaçağı şarap bulan 
ekipler, Kestel 
ilçesinde de bir 
eve girdi. İkamette 
de 84 şişe kaçak 
alkol bulundu. 
Ekipler içkilere el 
koyarken, iş yeri 
ve ikamet sahibine 
pare ceiası 
kesildi.

ItimiMlinCwMii 
GencKaaınalIkMihlahaleyi

Matt Mı
Bursa'da otomobilin çarpıp kaçtığı genç 
kadın yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi 
ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre yolun karşısına 
geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç 
kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların 
ilk müdahalesi üzerine olay yerine gelen 
ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine 
kaldırılan genç kadının sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

iMıınıcı hwsmuiU 'Mu' ıstıı BıırsallaKııınarOperasııonu
Bursa narkotik 
polisi bir büfeye 
baskın yaptı. Baskın 
da raflara açılan gizli 
bölmelere gizlenen 
Uyuşturucu madde, 
narkotik köpeği 
'Fırtına' tarafından 
bulundu.
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri bir büfede 
uyuşturucu 
satıldığına dair ihbar 
aldı. İhbarı değerlen 
diren ekipler söz 
konusu büfeye 
baskın düzenledi. 
Baskına eğitimli 
narkotik köpeği 
Fırtına da katıldı. 
Büfede arama yapan 
ekipler iş yeri sahi 
binin tüm çabalarına

rağmen ikna olmadı. 
Narkotik polisi 
yaptığı aramanın 
ardından Fırtına'yla 
büfede detaylı ara 
ma yaptı. Fırtına 
büfenin raflarına 
tepki verince ekipler 
rafları yeniden 
kontrol etti. Rafların 
yanlarına gizli bölme 
açıldığını fark eden 

narkotik polisi 
bölmeleri açarak 
içine gizlenen 
uyuşturucuyu 
çıkardı. Baskında 
satışa hazır vazi 
yette paketlenmiş 24 
gram metamfetamin, 
uyuşturucu maize 
mesi paketlemede 
kullanılan çok mik
tarda aparat, 1 has

sas terazi, 1 
ruhsatsız pompak 
tüfek ve bu tüfeğe 
ait çok sayıda fişek 
ele geçirdi. 
Baskında büfe 
sahipleri A.Ç. ve 
T.P. gözaltına alındı. 
2 şahıs emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'da polisin fuhuş nölıeti!

Bursa'da polisin düzenlediği kumar 
baskınında çok sayıda tombala malzemesi 
ele geçirildi. Ruhsatsız 3 iş yeri mühür
lendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 
kumar oynatılan umuma açık yerlere 
yönelik operasyon düzenledi. Merkez Os
mangazi ilçesinde 3 farklı adrese baskın 
düzenlendi. Kahvehane adı altında 
ruhsatsız ve kayıt dışı işletilen iş yer
lerinde çok sayıda tombala malzemesi ele 
geçirildi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
Bursa'da ahlak 
polisi önce kumar 
haneleri bastı, ardın 
dan yollara çıkan 
hayat kadınlarının 
peşine düştü. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Ahlak Büro Amirliği 
ekipleri kentte yasa 
dışı kumar oynatan 
mekanlara baskın 
düzenledi. Baskında 
mekanlar didik didik 
aranarak, tombala 
oynatılıp oynatılma 
dığı kontrol edildi. 
Ruhsatsız işletilen 
mekanlar içerideki..s

kontrollerinin 
ardından boşaltıla 
rak mühürlendi. 
Baskında söz 
konusu adreslerin 
birinde 33 şahsın 
çıkar amaçlı tombala 
oyunu oynadığının 
görülmesi üzerine 
tombala oyununda 
kullanılan düzenek 

ve toplara, çok 
sayıda pul ve kart
lara Ahlak Büro 
Amirliği görevliler
ince el konuldu. 
Kumar oynayan 33 
kişiye toplam 8 bin 
547 lira idari para 
cezası uygulandı. 
Ahlak polisi 
kumar baskınının

ardından ise 
soluğu yollarda aldı. 
Fuhuş yapmak 
maksadıyla 
yollara çıkan tra 
vestilerin ve hayat 
kadınlarının 
peşine düşen 
ekipler, sabaha 
kadar yollarda 
nöbet tuttu. Yola 
çıkan 3'ü travesti 
2'si hayat kadını 
toplam 5 kişi 
hakkında idari 
para cezası kesen 
ekipler, şahısların 
yeniden yola 
çıkmaması için 
sabaha kadar

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez Güler Gemlik Kjfez ABQNE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış V

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Koruyucu, GTSO yu 
ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vı.ı Vı

KadriGÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Demiryollarımız...
Anadolu insanı, buharla çalışan ilk trenleri 

1800 lü yıllarda tanıdı.
Bu tarihten tam 33 yıl sonra, OsmanlI 

Padişahı Sultan Aldülmecit tahttayken, In- 
gilizlere verilen bir ayrıcalık ile İzmir/Aydın 
arasında 130 kilometrelik demiryolu yapıldı.

130 kilometrelik yolun yapımı o günlerin 
teknolojisi ile tam 10 yıl sürdü.

1856 yılında başlayan tren yolu inşaatı 
tahta geçen Sultan Abdülaziz zamanında 
tamamlandı.(1866)

1871 yılına gelindiğinde ise, İstanbul 
(Haydarpaşa)- İzmir arasında 91 kilometrelik 
demiryolu hattı, İmparatorluk tarafından 
yapılması kararlaştırıldı.

Yapım işi 1973 yılında tamamlandı;
OsmanlI’nın o yıllardaki kasasının boş 

olması nedeniyle ünlü Hicaz - Bağdat demir 
yolu ve Anadolu da yapılan tüm demiryolları 
Alman İmparatorluğunun girişimleri ve ser
mayesiyle yapılır.

Ansiklopedik bilgilere baktığımızda şöyle 
bir tablo ile karşılaşılır:

“İmtiyaz verilen başka bir İngiliz şirketi de 
Izmir-Turgutlu -Afyon hattı ile Manisa-Bandır 
ma hattının 98 km.lik kısmını 1865 yılında 
tamamlar. 1896 yılında yapım imtiyazı Baron 
Hirsch’e verilen 2000 km.lik şark dem i ry ol 
larının milli sınırlar içerisinde kalan 336 
km.lik Istanbul-Edirne ve Kirklareiı-Aipulu 
kesiminin 1888’de bitirilerek işletmeye 
açılmasıyla da İstanbul, Avrupa demiryol 
lanna bağlanır.”

OsmanlI’nın tarih sahnesinden silinmesin
den sonra kurulan genç Cumhuriyet hükü 
meti, tren yolu yapımına büyük önem verir.

1923-1940 yıllan arasında büyük milli 
atılım yapılır.

Bu döneme kadar 4559 kilometre olan 
demiryolları 8637 kilometreye çıkarılır.

2. Dünya Savaşı çıktığında, demiryolu 
yapımı yavaşlatılır. Alman Ordusu Ayes 
tefanoş kapılarına dayandığından rahmetli 
İsmet İnönü, savaş ekonomisi uygular.

Sıkıntılı günler başlamıştır.
Cumhuriyetin ilk 10 yılında yokluklar için 

de demir ağlar yurdun dört bir yanını 
sarmıştı.

Ünlü şair Behçet Kemal Çağlar 10. Yıl 
Marşında demiryolları için şunları yazdı:

“Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her 

yaştan.
Başta bütün dünyanın saydığı 

Başkumandan;
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört 

baştan..”
Demokrat Parti (1950-1969) iktidarında 

teknoloji ilerlemesine karşın yılda 39 kilo
metre yol yapıldı.

AKP'nin 12 yıllık (2002-2014) iktidarı döne
minde çok ileri teknolojiye karşın 896 kilo
metre demiryolu döşendiğini bulabildim.

Son 4 yılda kaç kilometre demiryolu 
döşendi bilmiyorum. Atatürk dönemindeki 
yapılan demiryollarına atılan çamuru görü 
yorsunuz.

Hala ona yaklaşamamışlar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük demir 

yolları kazaları, ise yine bu dönemde yaşan 
dı. Yaşamaya da devam edeceğe benziyor.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Mesleki Eğitime 
desteği nedeniyle 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Cengiz Koruyucu, 
Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir’i 
makamında 
ziyaret etti. 
Paşa Ağdemir 
tarafından 
karşılanan Cengiz 
Koruyucu, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimine 
katkılarından dolayı 
teşekkür etti.
GTSO yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ağdemir konuşma 
sında; Güçlü Türki 
ye için mesleki 
eğitimin olmazsa 
olmazları mızdan 
olduğunu be-

lirterek, şöyle 
konuştu: “Ülkelerin 
gelişmesinde ve 
kalkınmasında 
sanayileşmenin 
temel unsuru olan 
bilgi, beceri ve iş 
alış kanlıklarına 
sahip yüksek veri 
mi gerçekleştirecek 
kalifiye insan gücü 
nün yetiştirilmesi

gerekmektedir.
Kalifiye elemanların 
bilgi ve becerisi, 
ekonomik başa 
nnın temelidir.
Mesleki eğitim 
özellikle iki amaca 
yöneliktir. Bir taraf 
ta genç insanlara 
başarılı bir meslek 
yolu hazırlamak, 
diğer yandan

ekonomiye vasıflı 
eleman yetiştir 
mek. Bu iki 
kavramda bizler 
için son derece 
büyük önem 
arz etmektedir. 
Bu bağlamda 
bundan sonrada 
mesleki eğitime 
desteğimiz devam 
edecektir." dedi

Borçelik ile imza protokol sonrası yapılan mesleki yeterlilik 
söyleşisinde başarılı olanlar, alan koçlarından eğitim alacaklar

6MTM öğrencileri loçUrnla buluştu
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
koçlarıyla buluştu. 
Borçelikle imza
lanan protokol 
gereği, 25 Ekim 
2018 tarihinde 
yapılan mesleki 
yeterlilik söyleşi 
sinde başarılı olan 
öğrenciler alan 
şefleriyle birlikte 
eğitim alacakları 
koçlarıyla buluştu. 
Okul yönetiminden 
yapılan açıkla 
mada, her yıl proje 
kapsamındaki 
öğrencilerin 
kişisel gelişimi için 
danışmanlık ve 
reh berlik hizmeti 
veren Koçluk 
Sistemi okul 
öğrencilerinin 
geleceğini sağlam, 
duyarlı, donanımlı 
ve öncü bireyler

olarak kurmasında 
önemli bir yer 
bulacağı belirtildi. 
Gemlik Mesleki ve

Teknik Anadolu yen dinamik bir
Lisesi Öğrencileri neslin öncüsü
bu sistemle kendini olmaya adaylar
fark eden, yenile olacaklar.

Facebook sâyfamız-ı Gemlik Körfez • Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com


14 Aralık 2018 Cüma Gemlik KMrfez Sayfa 5

Eğitimin nahzı BUBEX 2018 de alıyor
Bursa’nın fuarcılık 
potansiyelini daha 
da öne çıkarmak 
amacıyla 
Büyükşehir 
Belediyesi ile Net
work Fuarcılık 
işbirliğiyle 
gerçekleştirilen 
fuarlar dizisinde 
yılın son fuarı olan 
‘BUBEX Bebek, 
Çocuk, Kırtasiye ve 
Eğitim Fuarı’, 4 gün 
boyunca Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
ziyaretçilerini 
ağırlıyor. 
Bursa’da sektörün 
temsilcilerini buluş 
turan ‘BUBEX 2018 
Bebek, Çocuk, 
Kırtasiye ve Eğitim 
Fuan’nın Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi (Merinos AK 
KM) fuar alanında 
gerçekleştirilen 
açılışını Bursa

Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alinur 
Aktaş yaptı. Başkan 
Aktaş, törende 
yaptığı konuşmada, 
2018 yılı içinde 
planlanan fuarlar
dan 9.’sunun ger 
çekleştirildiğini 
ifade ederek, “Bu 
yıl dolu dolu fuarlar 
yaptık ve 9. fuarda 
yız. İki fuarın da iki 
ayrı konusu vardı, 
toplamda 11 fuar 
gerçekleştirildi 

diyebiliriz. BUBEX 
2018 Bebek, Çocuk, 
Kırtasiye ve Eğitim 
Fuarı da bu yılın 
son fuarı olmasının 
yanı sıra eğitim 
sektörüne hareket 
lilik kazandıracak 
ve değer katacak” 
dedi.
Başkan Aktaş, 
açıklamasında 
eğitimin değerine 
de vurgu yaparak, 
“Eğitim şart ve 
olmazsa olmaz.

Geleceğimiz olan 
gençlerimiz, 
günümüzde çok 
güzel imkanlara 
sahipler. Ancak her 
koşulda eğitimin 
öneminin ve gerek 
■iliğinin de bilincin 
de olmalıyız. Bizler 
değer üretmek, 
farkındahk oluştur 
mak zorundayız. 
Bursa’nın potan
siyelinde kentteki 
eğitim kurumlarının 
performansı çok 

önemli. Teknoloji 
üretmeli, değer 
sağlamalıyız. Devlet 
veya özel farket- 
mez. Her okul çok 
kıymetli. Bizler de 
katma değeri yük
sek olan çalışmalar 
yapmalıyız. Fuarlar 
da bu noktada 
Bursa’nın turizmine 
ve ticaretine yön 
verecektir” dedi 
Network Fuarcılık 
Genel Müdürü Ha 
san Eker de Bur 
sa’nın fuarcılıktaki 
potansiyeline ve bu 
yıl içinde yapılan 
çalışmaların yakala 
dığı ivmeye işaret 
etti. Eker, fuara dev 
let okullarının yo 
ğun katılım sağla 
dığını ve 80 civarın 
da devlet okulunun 
stant açtığını söyle 
yerek, fuarda nite
likli okulların 
kendilerini 
tanıtmasını

hedeflediklerini 
vurgu ladı. 100 
civarında kurumun 
fuara katılım sağla 
dığını anlatan Eker, 
4 gün boyunca 
10.00 ile 17.00 saat
leri arasında halka 
açık olan fuarda; 
eğitim, çocuk 
gelişimi, havacılık, 
teknoloji okur 
yazarlığı gibi ko 
nularda da çeşitli 
seminerler ve 
konferanslar ile 
alanın da uzman 
isimlerin katılacağı 
bir çalıştay yapıla 
cağını söyledi. 
Eker, bando ve 
halk oyunları 
gösterilerinin de 
sergileneceği 
fuar süresince 
firmalar arası 
ikili iş görüşmele 
rinin de sektöre 
katkı sağlaya 
cağına inandığını 
belirtti.

V ■ V ■M maiKlMl IIMİ İşbirliği Will
ÇIN Halk Cumhu 
riyeti İstanbul 
Başkonsolosu Cui 
Wei, ülkesindeki 
üniversiteler ile 
işbirliği faaliyet
lerinin artırılması 
amacıyla, Bursa 
Uludağ Üniver 
sitesi'ne nezaket 
ziyaretinde 
bulundu.
Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Eray 
Alper ve Prof. Dr. 
Aslı Hockenberger 
tarafından ağır 
lanan İstanbul 
Başkonsolosu Cui 
Wei, bir Türk'ten 
farksız konuştuğu 
Türkçesiyle dikkat 
çekti. Wei, Bursa 
Uludağ Üniversite- 
si'nin Türkiye için 
önemli bir değer 

olduğunu, işbirliği 
faaliyetlerinin 
arttırılması 
gerektiğini kayde 
derek; "İstanbul 
Başkonsolosluğu 
olarak görev 
sahamız içerisinde 
Bursa’nın da 
bulunduğu toplam 
10 il bulunuyor. 
Bu şehirlerde yer 
alan üniversitelerle 
ülkemizdeki 
üniversitelerin 
arasındaki bilimsel 
ve öğrenci değişim 
faaliyetlerinin 
arttırılmasını arzu 
ediyoruz. Bursa 
Uludağ Üniver
sitesi, bizim özel 
önem verdiğimiz 
üniversitelerin 
başında geliyor. 
Halklarımız

arasındaki 
bağlar geçmişte 
hep karşılıklı iyi 
niyetlerle süre 
geldi. Üniversi 
telerimiz arasın 
daki işbirliğinin de 
aynı samimiyet ile 
daha da 
geliştirilebileceğine 
inanıyorum” 
diye konuştu.

BUÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Eray Alper de 
üniversite 
olarak dünya 
üniversiteleri ile 
işbirliğine büyük 
önem verdiklerini 
söyledi. Bilimsel 
projelerin 
geliştirilmesi, 
öğrencilerin ve 

akademisyenlerin 
değişim protokol
leriyle iki ülke 
arasında eğitim 
görmelerinin 
kendilerini mutlu 
edeceğini kay 
deden Rektör 
Yardımcısı Alper; 
"Çin Halk 
Cumhuriyeti, 
ülkemizin önem 

verdiği ve işbir 
liğini geliştirerek 
sürdürdüğü 
önemli bir ülke. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
olarak biz de « 
Çin'e ve Çinli 
dostlarımıza aynı 
derecede önem 
veriyoruz.
Üniversitemizde 
eğitim gören 
Çinli öğrenci 
lerimiz var. İkili 
ilişkilerimizin 
geliştirilmesi 
noktasında her 
zaman kapımız 
kendilerine 
açıktır. Bizleri 
ziyaret eden 
Başkonsolosu 
muza da ayrıca 
teşekkür 
ediyoruz" dedi.

ŞOFÖR 
ARAMIYOR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA 
ÇALIŞACAK SRC VE AĞIR VASITA EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR ALINACAKTIR.
0 224 514 02 02 t: ABONE OLDUNUZ MU?

■Bm» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Mertez Bankası resim koleksiyonu Bursa'fla
Merkez Bankası 
koleksiyonundan 
derlenen "Bakış" 
adlı sergi, Bursah 
sanatseverlerle 
buluşuyor.
Kültürel mirasın 
gelecek nesillere 
aktarılmasında 
önemli projeleri 
hayata geçiren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası koleksiy
onundan derlenen 
sergiye ev sahipliği 
yapıyor. "Bakış" 
adlı resim sergisi 
Bursa'da açılacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Daire Başkan 
lığı koordinesinde 
Müzeler Şube

Müdürlüğü'nün ev 
sahipliğinde Meri
nos AKKM'de 
sanatseverleri 
ağırlayacak sergi, 
18 Aralık 2018 Sah 
günü saat 18.00 de 
kapılarını ziyaretçi
lerine açacak.
Küratörlüğünü 
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniver
sitesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Batı Sanatı 
ve Çağdaş Sanat 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Burcu Pelvan 
oğlu'nun yaptığı 
sergi, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası Sanat 
Koleksiyonumdan, 
26 sanatçıya ait 29 
eserden oluşuyor.

Türk resim sanatı 
mn gelişim seyrinin 
izleyiciye sunul 
ması amaçlanan 
sergi, çeşitli sem
boller üzerinden 
kurgulandı. Sergi,

"Tabiat-ı Temâşa 
Geleneği ve 
OsmanlI Resminde 
Doğanın Yorumu", 
"Modernizmin 
Biçim Dili: 
Cumhuriyet Döne

mi'nin Geç Kübizm 
ve Art Decosu", 
"Paris Ekolü ve 
Türkiye'de Soyutun 
İnşası", "1968 
Kuşağı Sanatçıları" 
ve "1980 Sonrası

Yeni Arayışlar Yeni 
Yönelimler" bölüm
lerinden oluşuyor. 
Serginin "Tabiat-ı 
Temâşa Geleneği ve 
Osmanh Resminde 
Doğanın Yorumu" 
başlıklı ilk kısmı, 
Türk resmini 
geliştiren iki 
koldan biri olan 
manzaranın 
entelektüel 
gelişimine odakla 
nıyor. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası Sanat 
Koleksiyonumdan 
derlenen sergi 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi 
Müze Galeri Ala 
m'nda 15 Ocak 
2019 tarihine dek 
görülebilecek.

CKS'leri artık ziraat odaları hazırlayacak
Bursa Ziraat 
Odaları il Koor 
dinasyon 
Kurulu Başkanı 
Sezai Çelik, ÇKS 
başvurularının 
artık ziraat 
odaları tara 
fından almaca 
ğını açıkladı. 
Çelik, Bursa ve 
Aydın illerinin pilot 
bölge seçildiği 
ifade etti. Konuyla 
ilgili açıklama 
yapan Bursa Ziraat 
Odaları il Koordi
nasyon Kurulu 
Başkanı Sezai 
Çelik, "Bu süreci 
biz iyi takip ettik. 
Ankara'da ziraat 
odaları kurulu

toplantısını 
gerçekleştirmiştik. 
Bu toplantıda 
bakanımıza 
ÇKS'lerin Türkiye 
genelinde ziraat 
odaları tarafından 

verilmesi talebinde 
bulunmuştuk. 
Eski Bakanımız 
Hakan Çavuşoğlu, 
Bursa milletvekiller- 
imiz, Büyükşehir 
Belediye

Başkanımız Alinur 
Aktaş ve İl 
Tarım Orman 
Müdürlüğümüzün 
destekleriyle biz 
konuyu daha önce 
bakanımıza 

illetmiştik. Bursa 
olarak alt yapı ve 
donanım olarak 
hazır olduğumuzu 
belirttik. Bu toplan 
tılarda taleplerimizi 
ilettikten sonra da 
çalışmalarımıza 
ara vermeden 
devam ettik.
Geçtiğimiz gün
lerde Tarım ve 
Orman Bakanımız 
Bekir Pakdemirli 
Karacabey 
ilçesinde yeni 
yapılan ziraat odası 
binasının açılışında 
iki müjdeli haberi 
bizlerle paylaştı. 
Karabey'de Orman 
İşletme Müdürlüğü 
kuruyoruz dedi.

İkinci müjde olarak 
da Aydın'dan sonra 
Bursa'yı pilot bölge 
olarak seçtiklerini 
beyan etti.
Bundan sonra 
ÇKS'leri ziraat 
odaları yapacak 
dedi. Çiftçi bir yer
den işlerini bitire
cek. Artık çiftçi le 
rimiz ÇKS'lerini 
gelip ziraatodala 
rina yapacaklar. 
Zaten bir çok çiftçi 
miz yaşlı. Biz bu 
konuda Aydın ve 
Bursa olarak başa 
rıh olacağız. Niha 
yetinde bu tüm Tür 
kiye geneline za
manla yayılacak" 
dedi.

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTÜN

Faycebooksayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Konkordato ilan eden şirket sayısı acıklanflı!
Meclis Genel 
Kurulunda mil
letvekillerinin 
sorularını 
yanıtlayan Ticaret 
Bakanı Ruhsar 
Pekcan, konkordato 
ilan eden şirketlerle 
ilgili, Anonim 
şirketlerde 294, 
limited şirketlerde 
552 olmak üzere 
toplam 846 şirketin 
konkordato ilan 
ettiğini söyledi. 
Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, 
2019 yılı bütçe 
görüşmelerinin 
yapıldığı Meclis 
Genel Kurulunda 

milletvekillerinin 
sorularını yanıtladı. 
Bakan Pekcan, 
konkordatoya 
ilişkin bir soru 
ya şu yanıtı ’ 
verdi:
"Anonim şirketlerde 
294'e, limited 
şirketlerde 552'ye, 
toplam 846'ya 
ulaştı. Bunun
282'si İstanbul, 115'i 
Ankara, 65'i İzmir, 
46'sı Kocaeli, 28'i 
Mersin, 25'i Bursa, 
13'ü Hatay, 14'ü 
Kayseri, diğerleri de 
260 civarında."

"BU YIL

AÇILAN TİCARİ 
FİRMA SAYIS1112 
BİN 300"

2017'de açılan 
şirketin 110 bin 575, 
kapanan şirketin ise

30 bin 648 
olduğunu kaydeden 
Pekcan, bu yıl ise 
açılan ticari firma 
sayısının 112 bin 
300, kapanan ticari 
firma sayısının 30

bin 700 olarak 
gerçekleştiğini 
aktardı.

"BU YIK AÇILAN 
ESNAF İŞ YERİ 
SAYISI 214 BİN

133"
Ruhsar Pekcan, 
2017'de esnafın 
açtığı iş yeri 
sayısının 215 bin 
160, kapanan 
iş yeri sayısı 
nın da 89 bin 
173 olduğunu, 
bu yıl açılan 
esnaf iş yeri 
sayısının 214 
bin 133, kapa 
nan iş yeri sayı 
sının da 96 bin 
851 olduğunu 
söyledi. Pekcan, 
net 117 bin 282 
esnafın iş yeri 
açtığını 
belirtti.

Urac şamillerine müjde! 2O19'da zam »ok
Yeni yıla girmeye az 
kalmakla birlikte 
araç sahiplerini 
sevindiren haber 
geldi. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı 
sigorta şirketlerine 
gönderdiği yazıyla, 
2019 Ocak ayında 
trafik sigortası 
fiyatlarında bir artış 
olmayacağını duyur 
du ve trafik sigorta 
sı teminat limit
lerinde değişiklik 
olmayacağını 
açıkladı.
Yeni yılda trafik si 
gorta primlerinde 
artış olmayacak 
Hazine Müsteşarlığı, 
Ocak 2019'da trafik 
sigorta primlerinde 

artış olmayacağını 
duyurdu. Tüketici . 
Sorunları Derneği 
Sigorta Komisyon t 
Başkanı ve Sigorta 
Brokeri Taner 
Çağatay yaptığı 
açıklamada şu 
değerlendir 
melerde bulundu: 
"Bilindiği gibi 
2017'nin Nisan 
ayında yapılan 
düzenlemeyle 
zorunlu trafik 
sigortalarında tavan 
fiyat uygulamasına 
geçildi. Böylece il 
bazında, hem araç 
gruplarına hem de 
sürücülerin hasar 
geçmişlerine 
bakılarak sigorta

primleri Hazine ve 
Maliye Bakanlığı'nın 
belirlemiş olduğu 
tavan fiyatlar üze 
rinden hesaplan
maya başlandı. 
Sigortacıları zarar
dan korumak ama 
cıyla da sigorta 
cılara azami primleri 
her ay yüzde 1.5 
oranında artırma 

hakkı tanındı. 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'nın sig
orta şirketlerine 
gönderdiği 2019 
yılına ait duyuruda, 
trafik sigortasına 
aylık yüzde 1.5'lik 
yasal artışın dışında 
başka bir zam 
yapılmadığı enflas 
yon ayarlaması da 

olmadığını bildirdi." 
Bakanlık, sigorta 
primlerinde artış 
yapmamakla birlikte 
sigortanın teminat 
limitlerini de 
artırmazken, gele
cek yılın maddi ve 
bedeni tazminat 
limitlerinin 2018 
yılında olduğu gibi 
devam edeceğini 
vurguladı.
Trafik sigortalarında 
olduğu gibi yangın 
sigortalarında da 
(işyeri, konut 
sigortaları) geçen 
seneye göre en
flasyona bağlı bir 
artış yaşanmazken, 
özellikle son dönem 
lerde yangınların 

artmasına rağmen 
fiyatlarda ciddi 
artışlar görülmedi. 
Çağatay sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Trafik poliçelerine 
baktığımızda 
parça fiyatlarının 
artışından ve dö 
viz kurlarındaki 
artışlardan dolayı 
sigorta şirketleri 
geçen seneye 
oranla primlerde 
artışlar öngörmek
teydi. Kurlardaki 
artışlar parça 
fiyatlarını da 
etkilemiş trafik ve 
kasko sigortala 
rındaki hasar 
maliyetleri 
artırmıştır."

G 
E 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tos. 5132394

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53L 
t

Kaymakamlık
C.Savcılığı

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

Askerlik Şb. 
Karayolları
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

I C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

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

rrîj
Pamukkale 
DENİZ UÇAĞI

612 OO 26 Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

R Pegasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberofitu-Eaadaş
Anıtur
Kamil Koç___________

61 3 20 77
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86 DAĞITICILAR

E 612 1O 72
614 47 71
612 O1 03

□ı <9 ı u sz
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz

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

nam Eğitim mua. oto id 40
İŞ-KUR 513 7166

Habaş 
Mogaz

B
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
613 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz

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

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 

> Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40,
513 23 24 1
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Potrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Potrol

5-13 1O 70
5*13 30 33

513 O1 03
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6241 

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 Şok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) |
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VENÜS SİNEMASI
KAFALAR KARIŞIK 
11.15-13.00-15.00- 
17.00-19.00-21.00 
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
MÜSLÜM 

14.00-18.30-21.00
KAFALAR KARIŞIK 

12.00-16.30
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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

GEMLİK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ
I GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİRİSİM 

Tüm adat) adaylavına başcrrılav diliyorum. 

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN 
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Gemlik Belediye Başkan 
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

17 Aralık 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Yılmaz ın Gemlik'te konuşturduğu
tarihçi FETO’den tutuklandı

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

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

H hanvetdinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 Sİ 52 GEMLİK

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETMEBİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

Gemlik Belediyesi’nin ilçemize davet ettiği konuşmacılardan Talha Uğurluel, FETÖ bağlantısı 
olması nedeniyle tutuklanarak cezaevine kondu. İktidara yakınlığı ile bilinen televizyon 
kanallarında tarih söyleşileri yapan Uğurluel, AKP’li Belediyeler tarafından davet edilerek 
konuşmalar yaptırılıyor, panel ve konferanslara katılıyordu. Gemlik’te bir zamanlar 
öğretmenlik de yaptığı öğrenilen Gemlik’teki panelden sonra Belediye Başkanı Refik Yılmaz 
tarihçi Talha Uğurluel’e bir buket çiçek vererek teşekkür etmişti. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KAPAK OLMAK
Yazılı medya sektöründe bizler gibi gün

lük gazeteler çıktığı gibi, bazı yerlerde 
haftalık, hatta 15 günde bir çıkan yerel 
gazeteler var.

Bir de dergiler var.
Bir masa birkaç sandalye bir bilgi saya 

nnız olduğunda, ayda veya birkaç ayda bir 
dergi çıkarmanız çok kolay. Bu tür dergiler 
genelde kamu kurumlannın reklamlarını ya
parak ayakta dururlar. Devamı sayfa 4de

ClhiılKMMMin 
MMıMıı

31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan Yerel Yöne 
timler seçimlerinde CHP’ 
nin Bursa adayının Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey olduğu kesinleşti. 
Bozbey, yaptığı açıklama 
da, “Artık ‘Gülümseyin 
Nilüferdesiniz’ diyorduk. 
Artık ‘Gülümseyin Bursa 
dasınız’ diyeceğiz’’ dedi. 
Haberi sayfa 2’de

J SEMİZ
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

GÜNLÜK 300 TON |. 'B^AXzl VS I
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ İl K<\.V L^TV.1^1.

DOĞANIN HAZÎNESİ I

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
e *51402 02MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 

Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2: OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ
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Gemlik Belediye
sinin ilçemize 
davet ettiği 
konuşmacılardan 
Talha Uğurluel, 
FETÖ bağlantısı 
olması nedeniyle 
tutuklanarak 
cezaevine kondu. 
Erzincan Cumhu 
riyet başsavcılığı 
tarafından yürü 
tülen FETÖ/PDY’nin 
medya yapılanma 
sına ilişkin yürü 
tülen soruşturma 
kapsamında İstan
bul’da gözaltına 
alınan tarihçi Uğur 
luel, çıktığı mahke
mece tutuklandı. 
Gözaltına alınan

Talha Uğurluel 
gözaltına alındıktan 
sonra soruştur 
manın yapıldığı 
Erzincan 
Adliyesine getirildi 
ve Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
sinde sorgulandı, 
ardından Adliyeye 
sevk edildi.
Mahkeme Uğurluel’i 
tutukladı.

BELEDİYE PANEL 
YAPTIRDI

İktidara yakınlığı ile 
bilinen televizyon 
kanallarında tarih 
söyleşileri yapan 

Uğurluel, AKP’li- 
Belediyeler tarafın 
dan davet edilerek 
konuşmalar yaptın 
hyor, panel ve 
konferanslara 
katılıyordu.
Geçtiğimiz Nisan 
ayında Gemlik- 
Belediyesi’nce 
ilçemize davet 
edilerek 
İmam Hatip 
Lisesi Konferans 
Salonunda “Arzın 
Kapısı Kudüs” konu 
lu bir konferans 
vermişti.
Konferansa 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 

Ahmet Avcı, İlçe 
Müftüsü Dr. 
Mehmet Reşat Şavh 
ve vatandaşlar 
katılmıştı.
Gemlik’te bir za
manlar öğretmenlik 
de yaptığı öğrenilen 
Gemlik’teki 
panelden sonra 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarihçi 
TalhaUğurluel’e bir 
buket çiçek vererek 
teşekkür etmişti. 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, FETÖ 
bağlantısı sebebiyle 
gözaltına alınan ve 
ardından tutuklanan 

tarihçi Talha 
Uğurluel’in 
geçtiğimiz Nisan 
ayında Gemlik’e 
Belediyesi tarafın 
dan bir okulda 
panele getirilme
sine tepki gösterdi. 
Sertaslan’ın sosyal 
medya hesabından 
paylaştığı gönderi 
şu şekilde;
“Bu fotoğraf Nisan 
2018 tarihinde 
çekilmiş. Refik 
Yılmaz’ın büyük bir 
memnuniyetle çiçek 
verdiği zat Talha 
Uğurluel diye bir 
tarihçi imiş.
Dün gazetelerde 
bu adamın FETÖ 

okullarında 
okuduğu üniver
siteyi bitirdikten 
sonra Gemlik’te 
FETÖ okullarında 
öğretmenlik 
yaptığı yazıyor. 
Fetöyle bağını 
dokuz yıldır 
kestiğini söyleyen 
bu kişinin irtibatını 
devam ettirdiği 
gerekçesiyle 
şüpheli sıfatıyla 
ifadesi alınmış. 
Bizlerin parasıyla 
bakın kimleri 
keyifle ağırlıyor 
belediye başkanı. 
Şaşırdım mı? 
Elbette hayır"

HİBiliMİBHııılılıfclılıMıl
31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan 
Yerel Yönetimler 
seçimlerinde 
CHP’nin Bursa 
adayının Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey 
olduğu kesinleşti. 
Mustafa Bozbey, 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adaylığını açıkladı. 
Bozbey, Olay Tv ye 
yaptığı açıklamada, 
“Artık ‘Gülümseyin 
Nilüferdesiniz’ 
diyorduk. Artık 
‘Gülümseyin 
Bursa’dasınız’

diyeceğiz” dedi. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Bursa

Büyükşehir Bele 
diye Başkanlığına 
adaylığıyla ilgili ilk 
kez açık konuştu.

Olay TV’ye özel rö
portaj yapan Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey,

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adaylığı ile ilgili 
soruya, “Son kararı 
MYK ve Parti 
Meclisi verecek” 
dedi.
CHP ile İYİ Parti’nin 
üzerinde anlaştığı 
illerden biri de 
Bursa’ydı.
Buna göre İYİ Parti 
Bursa’da CHP’nin 
adayını destekleye- : 
cek
Bu noktada gözlerin' 
çevrildiği Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, ilk 
kez Büyükşehir için

aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Bozbey, kararın 
MYK ve PM’den 
geçmesini bekliyor. 
Başkan Bozbey 
yaptığı açıklamada, 
“Önceden ‘Gülüm
seyin Nilüfer- 
’desiniz’ diyorduk. 
Artık ‘Gülümseyin 
Bursa’dasınız” 
diyeceğiz" diye 
konuştu.
Bozbey ayrıca 
Nilüfer Belediye 
Başkan adaylığı 
için isim önerisinde 
bulunduğunu da 
sözlerini ekledi.

. - wrap • ■ r •., ••■•TX*7*-- ’ ~
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ZIMiiraılılIMMıiMıisıııııı! Otomobil uçurumdan 
yuvarlandı

Osmangazi'de, 20 
dakika arayla aynı 
kişiye ait cep tele
fonu mağazasına 
giren 4 hırsız, 
yaklaşık 100 bin lira 
değerindeki elekt 
ronik eşyaları 
çalarak kaçtı. 
Yeşilova ve Çifte- 
havuzlar mahal
lelerinde Idris 
Şengezer'e ait iki 
cep telefonu 
mağaza sına 20 
dakika arayla 4 
hırsız, iş yerlerinin 
camlarını büyük 
taşlarla kırarak 
□irdi.
İş yerindeki 
yaklaşık 100 bin lira 
değerindeki cep 
telefonu, tablet ve 
elektronik eşyaları

Bursa'da hamamda facia!
Kestel'de hamama 
giden aralarında 
doktorun da 
bulunduğu 4 kişi 
karbonmonoksit 
gazından ze
hirlendi. Yaşanan 
faciada hastaneye 
kaldırılan 4 kişiden 
1'i hayatını kay be 
derken, diğer üçü 
nün yaşam savaşı 
verdiği belirtildi. 
Edinilen bilgiye 
göre Kestel ilçesi 
Vani Mehmet Ma
hallesinde sabah 
saatlerinde Kestel 
Tarihi Şifa Hama 
mı'da giden araların 
da bir operatör 
doktorun da bulun 
duğu 4 kişi kurna 
ların bulunduğu 
hamamın iç kesi
minde yıkanmaya 
başladı. Hamamda 
suyu ve içerisini 
ısıtmak için yakılan 
kazandan lodosun 
etkisiyle geri gelip 
içeriye yayılan kar

çalan hırsızlar hızla 
uzaklaştı. Çevre
dekilerin haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 

Eğlence mekanlarına 
ahlak'baskım!

bonmonoksit gazı 4 
kişiyi zehirledi. 
İçeride hamam 
görevlisi tarafından 
baygın halde bulu
nan Dr. Osman 
Onay, Harun Atalay, 
Ahmet Faruk 
Doğan ve Habip 
Doğan isimli 
vatandaşlar olay 
yerine gelen 112 
ambulanslarıyla 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kestel'de 

hırsızların 
yakalanması için 
çalışma başlatırken 
olay yeri inceleme 
ekipleri de iş 
yerinde incelemede 

esnaf olduğu 
öğrenilen Habip 
Doğan tüm 
müdahalelere 
rağmen haya 
tını kaybetti. Dr. 
Osman Onay'ın da 
durumunun ciddi 
olduğu öğrenildi. 
Doğan'ın cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Morguna 
gönderildi. 
Hamamda ince 
leme başlatan 
polis olayla ilgili 
tahkikatı

bulundu.
Öte yandan 
hırsızlık anı iş 
yerinin güvenlik 
kamerası nca 
kaydedildi.

İnegöl'de, manzarayı izlemek için 
Uludağ'nın tepesine park ettikleri otomo
bilin bir anda hareket etmesi üzerine 
yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen 
araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi 
kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana 
geldi. İddiaya göre Selman Çamiıdere (25), 
16 KDB 25 plakalı otomobiliyle kız 
arkadaşı Sinem Öztürk (25)'ü alıp İnegöl'ü 
izlemek için tepeye gitti. Sohbet ettikleri 
sırada otomobil, bir anda hareket ederek 
yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle 
hurdaya dönen otomobilde, sürücü Sel
man Çamlıdere'nin hafif, kız arkadaşı 
Sinem Öztürk'ün ise ağır yaralandığını be
lirledi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. 
Hastane girişinde Selam Çamiıdere ise kız 
arkadaşını taşıyan sedyeyi iterek sağlık 
görevlilerine yardımcı oldu. Kazayla ilgili 
soruşturmaya başlatıldı.

sürdürüyor. 
GÖZALTINA 
ALINDILAR 
Kestel Tarihi 
Şifa Hamamı'nın 
işletmecisi Osman 
Doğan ile aynı 
zamanda hamam 
çalışanı olan, has
tanede tedavisj 
tamamlanan oğlu 
Ahmet Faruk 
Doğan, gözaltına 
alındı. Baba ile 
oğlunun emniyet
teki sorgularının 
sürdüğü bildirildi.

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

Bursa emniyeti yılbaşı öncesi eğlence 
mekanlarını denetledi. Çok sayıda polis 
memuruyla gerçekleştirilen denetlemede 
yaşı küçük şahıslara alkol satan ve konso
matris çalıştıran mekanlara idari para 
cezası uygulandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 
KOM, TEM, Narkotik, Özel Harekat ile ilçe 
araştırma ve soruşturma büroların da 
desteğiyle yaklaşan yılbaşı öncesinde 
eğlence sektörünü denetleme altına aldı. 
Yılbaşında ve öncesinde olası bir sorunu 
engellemek adına yapılan denetlemede 
gece kulüpleri, meyhaneler ve pavyonlar 
kontrol edildi. Ekipler yaşı küçük şahıslara 
alkol âatan, yabancı uyruklu kadın ya da 
konsomatris çalıştıran mekanlara idari 
para Cezası kesti.
Akşam saat 22.30 ile 24.00 aralarında 
yapılan denetlemeye yaklaşık 200 polis 
memuru katıldı. Denetleme kapsamında 18 
gece kulübü, pavyon ve meyhane 
denetlendi. Denetlemede 841 şahsın 
Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri 
yapıldı. Resmi belgede sahtecilikten ve 
suç işlemeye alenen tahrik etme suçun
dan aranan 2 kişi yakalanarak ilgili birime 
teslim edildi.
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Güne Bakış
GEMTAŞ’A AİT DUBLEKS İŞYERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Kadri GÜLER 
kadri_guleir@hotmail.com

KAPAK OLMAK...
Hap yap, para kap 

örneğinde olduğu 
gibi içeriksiz olan, 
sadece binlerinin 
reklamlarını yaparak 
para kazanmayı 
hedefleyen bu tür 
dergiler çoktur.

Geçtiğimiz gün
lerde Gemlik 
Belediyesi MORA 
adlı bir dergiyi ilçe 
mizde halka parasız 
dağıttı. Bu dergi 
Bursa da 
yayınlanıyor.

Kültür, Sanat ve Yerel yönetimler konulu dergi, 
satışla değil, belediyelerden aldığı reklamlarla 
geçiniyor.

Her ay bir belediye başkanını kapak yapıyor. 
Derginin Kasım sayısı geçtiğimiz cuma günü 

Gemlik'te esnafa belediye tarafından dağıtıldı.
Gemlik Belediyesi bu dergiyi niye dağıtır ki? 
Niye dağıttığını anlatayım.
Derginin kapağını Gemlik Belediye Başkanı Refik 

Yılmaz’a tam ayrılmış.
Ayrılmak da ne, MORA yazısındaki 0 harfi Gemlik 

Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri içeren çark olarak 
kuVianiımış.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, kollarını kavuş 
turmuş binlerine gülüyor. Arkasında ise konuy la ve 
anlattıklarıyla hiç ilgisi oymayan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 'm çerçeveli bir portresi 
kondurulmuş!

Yayıncılıkta böyle bir kapak olur mu?
Olur mu olur.
Milletin parasını dergilere, televizyon kanallarına 

akıtırsan olur.
Sayfalan çevirdiğinizde tam o sayfa Gemlik 

Belediyesine ayrılmış.
Gemlik’teki muhabir yazmış belli.
Refik Yılmaz’ın reklamını yaptırıyor.
Yakında yerel seçimler var. Yılmaz, belediyenin 

her türlü imkanlarını kendi için kullanıyor.
Diğer adaylar ise bu duruma sessizce bakıyor. 
Derginin birtsayısının fiyatı 15 lir,a.
Belediye bu dergiden kaç tane satın alarak esnafa 

dağıttı? Açıkjanmalı. Jj?
Dergi sahiplerine kaç lira ödedi. :
Arka kapak içindeki tam sayfa reklama kaç lira 

verdi?
Bu derginin bayii satışı hiç yok.
Gidin bayilere bakın, bir tane göremezsiniz.
Yani para verip alanı yok.
Vatandaş böyle bir dergiden haberdar bile 

değildir.
Geçtiğimiz yıl, belediye basın bürosunda çalışan 

birinin derginin temsilcisinin olduğu haberinin biz 
lere gönderilmesi ile derginin varlığından haberdar 
oldum.

Gemlik Belediye Başkanı geçtiğimiz aylarda da 
ilçemize konuşmacı olarak getirdiği yandaş yazar 
özel olarak çıkarttığı bir gazeteyi dağıtmıştı.

Bu yazar her yıl Gemlik’e gelerek Refik Yılmaz’ın 
reklamını yapıyor, ama izleyicisi olmuyor.

Zaten getirdiği konuşmacılar çoğu İslamcı veya 
fetöcü çıkıyor.

Nisan ayında getirdiği tarihçi diye konferanslar 
veren Talha Uğurluer, Fetö'den tutuklandı.

Daha ne diyeyim ki.
Belediye sanki ilçe Müftülüğü “Islamda hu kuk” 

konulu konferans verdirerekbirilerine para akıtıyor.
Bundan kurtulmanın yolunu AKP kendi içinde bu

lacak. 7’1
Adam gibi bir aday göstererek bunu yapacak.
Bekleyip göreceğiz. 

Gemlik Belediye
si’nin araçları için 
2019 yılında kullana 
cağı akaryakıt alımı 
ihalesi bugün 
yapılıyor.
Gemlik Belediyesi 
akaryakıt alımı 
için ihale açtı.
Bugün Belediye’nin 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Salonu’nda 
yapılacak olan ihale 
saat 10.oo da 
başlayacak.
4734 sayılı İhale 
Yasası’nın 19. 
maddesine göre 
açık teklif usulü 
ile yapılacak 
olan akaryakıt 
ihalesinde 425 bin 
litre Euro Dizel mo
torin ve 7 bin 500 
litre 90 oktav 
benzin alımı 
gerçekleştirilecek.

Gemlik Belediyesi’nin yaptırdım AddullahTayyip Olçok Spor 
Salonundan gündüzleri Şehit Ğemarilkokulu ve Şükrü Şenol Ortaokulu 

ö öğrencileri, geceleri ise vatandaşlar yararlanacak.

IkioltuliciııyaııtırılaıılaDalıSiBrSalonııacılılı

Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçeye 
yaptırılan “Abdul
lah Tayyip Olçok 
Spor Salonu” 
hizmete açıldı. 
Gündüzleri Şükrü 
Şenol Ortaokulu ile 
Şehit Cemal ilkoku 
lu, geceleri mahalle 
halkının faydalana 
cağı tam donanımlı 
olarak yapılan spor 
salonu, öğrencile 
rin de olumsuz 
hava şartlarından

GEMTAŞ 
DUBLEKS İŞYERİNİ 
1 MİLYON 200 BİN 
LİRADAN SATIYOR

Öte yandan, 
Gemlik Belediye
si’nin yüzde 100 
sermayesi ile kuru
lan GEMTAŞ 
firmasına ait 
Bahkpazarı Ma
hallesinde bulunan 
560 metrekare 
büyüklüğündeki 

etkilenmeden spor 
yapma imkânı 
vereceği açıklandı. 
800 metrekare 
alana inşa edilen 
salon, 150 kişilik 
tribün kapasitesiyle 
9 ayda tamamlandı. 
Voleybol, hentbol 
ve basketbol 
sporlarını bünye 
sinde barındıracak 
olan salonun yapım 
bedeli ise 1 milyon 
228 bin liraya 
mal oldu.

dubleks işyeri 
kapalı zarf usulü 
ile satılacak. 
Kapalı zarf 
usulünde alıcı 
çıkmazsa 2. ve 
3.satışlar pazarlık 
usulü ile yapılacak. 
Edinilen bilgiler 
göre satış 
20 Aralık 2018 
günü Irmak 
Sokak’ta bulunan 
GEMTAŞ 
Merkezi Salo

Törene Abdullah 
Tayyip Olçok’un an
nesi Nihal Olçok’un 
da katıldı
Törende konuşan 
Abdullah Tayyip 
Olçok’un annesi 
Nihal Olçok, 
"Hayatta olmak ile 
yaşamak aynı şey 
değildir. Yaşamak 
başka bir şeydir. 
Abdullah'ı 14 Tem- 
muz'da kimse 
tanımıyordu. Ama 
16 Temmuz'da 

nu’nda saat 10.oo 
yapılacak.
İşyeri, 1 milyon 
200 bin lira 
tahmini bedelle 
satışa çıkarıldı. 
İhaleyi kazanan 
firma 1 Ocak 
2019 tarihinden 
itibaren Gemlik 
Belediyesi 
araçlarına 
motorin ve 
benzin satışını 
başlatacak.

herkes tanıyordu. 
Yaşamak böyle bir 
şeydir.” dedi.
Açılışı için tören 
düzenlenen 
Kapalı Spor 
Salonu’nun 
bazı yerlerinin 
tamamlanmadığı, 
kapıların takılma 
dığı görüldü.
Açılıştan sonra 
tamamlanmayan 
salonunun bölüm
leri sosyal med 
yada paylaşıldı.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans
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Wi law 1 lifti itibaren Bit Mııri
Yüksek Seçim Ku
rulunun (YSK), 31 
Mart’ta yapılacak 
Mahalli İdareler 
Seçimi’ne giden 
süreçte uygu
lanacak seçim 
takvimini içeren 
kararı Resmi 
Gazete’de 
yayımlandı.
Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında 
yer alan YSK 
kararında, 2972 
sayılı Mahalli 
idareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun’a 
istinaden mahalli 
idareler seçim
lerinin 31 Mart 2019 
Pazar günü 
yapılacağı belirtil
erek, seçimin 
başlangıç tarihinin 
1 Ocak 2019 Sah 
günü olduğu 
aktarıldı.
Karara göre; 31

Mart Pazar günü 
yapılacak seçimler 
için hazırlanan 
takvim 1 Ocak 2019 
Salı günü işlemeye 
başlayacak. 2 
Ocak’ta seçime 
katılacak siyasi par
tiler YSK tarafından 
ilan edilecek. 3 
Ocak’ta seçime 
katılacak siyasi par
tilerden hangi 
seçim çevrelerinde 
hangi usul ve 
esaslarla aday 
tespiti yapacak 
larını bildirmeleri is
tenecek. 4 Ocak’ta 
muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin, tu
tuktular ve tutukta
lar ile taksirli 
suçlardan hüküm
lülere ilişkin askı 
listelerinin, güncel
lenmek üzere ilçe 
seçim kurullarınca 
askıya çıkarılacak 
ve itirazların 
başlayacak.

Seçmen kayıtlarının 
www.ysk.gov.tr 
adresinden sorgu
lan masına da 4 
Ocak’ta başlana 
cak. Muhtarlık böl
gesi askı listelerinin 
indirilmesi ve 
itirazların son günü 
17 Ocak olacak. 27 
Ocak’ta siyasi 
partilerin oy 
pusulasındaki 
yerlerinin belirlen
mesi için kura

çekilecek.
3 Şubat 2019 Pazar 
günü hangi siyasi 
partilerin hangi 
seçim bölgelerinde 
önseçime ya da 
aday yoklamasına 
katılacakları ilan 
edilecek. Siyasi 
partilerin aday 
istelerindeki 
eksiklikleri tamam
lanma sının son 
günü 21 Şubat 
olacak. 27

Şubat’ta ilçe seçim 
kurullarınca seyyar 
sandık oluşturma 
ve hastalığı veya 
engeli nedeniyle 
yatağa bağımlı olan 
seçmenlerin seyyar 
sandıkları işlenmesi 
çalışmaları son bu
lacak. 28 Şubat’ta 
seçmen bilgi 
kağıtlarının 
dökümüne ve 
dağıtımına 
başlanacak.

3 Mart Pazar günü 
kesin aday listeleri 
ilan edilecek. 10 
Mart’ta geçici ilçe 
seçim kurulları 
oluşumları tamam
lanacak. Birden 
fazla siyasi parti 
veya bağımsız 
adayın aynı miting 
alanı için aynı tarih 
ve saatte tahsis 
talebinde 
bulunmaları halinde 
12 Mart’ta ilçe 
seçim kurulu 
başkanınca ad 
çekme işlemi 
yapılacak. 21 
Mart’ta seçim 
propagandası ve 
yasakları 
başlayacak. Seçim 
propagandası 
seçimden bir gün 
önce 30 Mart’ta 
saat 18.00’de sona 
erecek. 31 Mart 
2019 Pazar günü 
Türkiye sandık 
başına gidecek.

Uluflan'da hafta sonu bereletil
Türkiye'nin en 
önemli kayak ve kış 
turizm merkez
lerinden Uludağ'da 
hafta sonu yoğunlu 
ğu yaşanıyor. 
Oteller yüzde yüz 
dolarken, pistlerde 
adım atacak yer 
kalmadı. Hafta sonu 
tatilini fırsat bilen 
tatilciler eğlenmek 
için Uludağ'a akın 
etti. Teleferik ve 
teleskilerde uzun 
kuyruklar oluştu. 
Türkiye'nin en 
önemli kayak 
ve kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da hafta

sonu tatili 
nedeniyle yaşanan 
yoğunluk sürüyor. 
"Oteller bölgesi"ne 
gelen çok sayıda 
tatilci ve günübir
likçi, kayak pistle 

rine adeta akın 
etti. Bazı tatilcilerin 
zirvede öz çekim 
yapması ilginç 
görüntüler 
oluşturdu. 
Yaşanan yoğun 

tak nedeniyle 
teleski, teleferik ve 
telesiyej tesisleri 
önünde uzun kuy 
ruklar oluştu. 
"Oteller bölgesi"ne 
gelen vatandaşlar 

ise zaman zaman 
tra fikte sıkışıklığa 
sebep oldu. Ayrıca 
"oteller bölgesinde 
kar kalınlığı 60 santi 
metre olarak ölçü 
türken, Uludağ'daki 
oteller ve diğer kon
aklama tesis
lerindeki doluluk 
oranı yüzde 100'e 
ulaştı. Hava sıcaklı 
ğının en düşük 
sıfırın altında 8, en 
yüksek ise 0 derece 
ölçüldüğü "beyaz 
cennet''te kar yağışı 
beklenmiyor. 
Uludağ'a tatile 
gelen Gizem Uzun 
kaya, "İstanbul'dan 

geliyorum, daha 
önce Uludağ'a 
gelmiştim birkaç 
defa daha. Burada 
vaktimizi kayak ya
parak geçiriyoruz. 
Baya bir eğleni 
yoruz, 10 kişilik 
arkadaş grubu ile 
geldik. Hava da çok 
güzel kar kalınlığı 
da çok iyi baya bir 
eğlenceli. Şu anda 
pistler çok yoğun. 
Genelde ambulans 
sesi duyuyorum 
ama herhalde onlar 
pistlerde sakat
lananlar için geli 
yorlar" diye 
konuştu.

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.ysk.gov.tr
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Bursa'dan Moskova'ya çıkarma!
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) liderliğinde 
çalışmalarını 
yürüten Makine 
Sektörü Uluslarar 
ası Rekabetçiliği 
Geliştirme(UR-GE) 
Projesi üyeleri, 
Moskova'da ikili iş 
görüşmeleri 
gerçekleştirdi. 
Küresel Fuar Acen
tesi Projesi ile 
şimdiye kadar 6 
binden fazla iş 
insanını 160'tan 
fazla yurt dışı pro
gram ile buluşturan, 
Ticari Safari Projesi 
ile de 20 binden 
fazla yabancı alıcıyı 
Bursa'ya getirmeyi 
başaran BTSO, 
Ticaret Bakanlığı ile 

yürüttüğü UR-GE 
Projeleri'ne hız 
kesmeden devam 
ediyor. Türkiye'nin 
makine sektöründe 
lider şehirlerinden 
olan Bursa'da sek
törün rekabetçiliğini 
geliştirmek için 
hayata geçirilen 
Makine UR-GE Pro- 
jesi'nin ihracat se
ferlerinde son du 
rak Moskova oldu.

MAKİNE ÜRETİCİ
LERİ BİRLİĞİNE 
ZİYARET
Sektör temsilcileri, 
Rusya'nın başken 
tinde gerçekleş 
tirilen ikili iş 
görüşmeleri organi
zasyonunda Rusya 
iş dünyası temsilci

leriyle önemli iş 
bağlantıları kurdu. 
BTSO heyeti, 
Moskova programı 
kapsamına Rusya 
Makine Üreticileri 
Birliği Başkan 
Yardımcısı Marina 
Fedorova'nın 
misafiri oldu.
Toplantıda 2 ülke 
arasındaki ticari 

işbirlikleri ve 
yatırım fırsatları ele 
alındı. UR-GE 
üyeleri ayrıca 
Rusya'da faaliyet 
gösteren Ant Yapı 
firması temsilci
leriyle de bir araya 
geldi.
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkan Yar 
dımcısı Cüneyt

Şener, BTSO olarak 
üyelerinin global 
arenada işlerini 
büyütmeleri ama 
cıyla önemli pro
jeler hayata geçir 
diklerini belirterek, 
sayısı 14'ü bulan 
UR-GE projeleriyle 
firmaların ihracatını 
artırdığını vurgu 
ladı. UR-GE kapsa 
mında kurumsal 
laşma çalışmaları 
ve yurt dışı tanıtım 
faaliyetleri ile sek
törlerin dünyaya 
açılmasına öncülük 
ettiklerini belirten 
Şener, BTSO'nun 
dış ticarete yönelik 
projelerinin de 
katkısıyla Bursa'nın 
son 5 yılda binin 
üzerinde yeni 

ihracatçı kazan 
dığını vurguladı. 
Cüneyt Şener, 
"Bursamızın yeni 
başarılara imza 
atması için ihracata 
odaklanmahyız. 
Türkiye'nin en fazla 
UR-GE Projesi 
yürüten BTSO'nun 
yurt dışına yaptığı 
iş gezileri, kentin 
dış ticaret hacmine 
ciddi katkı sağlıyor. 
Yüzde 75 devlet 
desteğinin yanı 
sıra proje 
katılımcılarına 
odamız da destek 
veriyor. Bursa iş 
dünyası temsilcile 
rimizin sunulan bu 
imkanlardan daha 
fazla yararlanmasını 
hedefliyoruz'' dedi.

TürMye'nin illi «e lek Tarım ftVM'si Bursa'da kuruluyor
Bursa'da Kara
cabey Belediyesi 
tarafından, Kara- 
cabey-Bandırma 
yolu üzerinde 200 
dönümlük alan üz
erinde kurulacak 
Türkiye'nin ilk ve 
tek Tarım AVM'si 
ilçeyi cazibe 
merkezi haline ge
tirecek. Türkiye'nin 
ilk Tarım Alışveriş 
Merkezi fuarlara ev 
sahipliği yapacağı 
gibi üretici ile 
tüketiciyi de ilk 
elden buluşturacak. 
Belediye Başkanı 
Ali Özkan, projeyle 
ilgili çalışmaların 
son sürat devam 
ettiğini belirterek, 
projenin büyük

yankı uyandırma 
sından dolayı 
duyduğu mem
nuniyeti dile getirdi. 
Verimli tarım arazi
leri ile Türkiye'nin 
en önemli üretim 
merkezleri arasında 
yer alan Kara
cabey'de ilçe 
belediyesi tarafın 

dan 'Nerede Tarım 
Orada Varım' 
sloganıyla yola 
çıkılarak geliştirilen 
ve Karacabey-Ban 
dırma yolu üzerinde 
kurulması plan
lanan Türki ye'nin 
ilk Tarım AVM pro
jesi, şim diden 
tarım sektörü nün 

en çok konuşulan 
lan arasında yerini 
alırken, Belediye 
Başkanı Ali Özkan 
yaptığı açıklama ile 
projeyle ilgili çalış 
maların son sürat 
devam ettiğini be
lirtti. Bandırma yolu 
üzerinde, 200 
dönümlük bir 
araziye kurulması 
planlanan Tarım 
AVM'nin, Türkiye'de 
bu alanda ilk olma 
özelliği taşıdığına 
dikkat çeken 
Başkan Ali Özkan, 
projenin 
tamamlanmasıyla 
birlikte, sadece böl
geye değil; tüm 
Türkiye'ye tarım 
alanında yeni bir 

cazibe noktası 
kazandırılacağını 
vurguladı. 
Tek çatı altında 
bölgesel pazarlara 
hakimiyet imkanı 
olan Tarım AVM ile 
ilgili çalışmaların 
sürdüğünü kayde
den Belediye 
Başkanı Ali Özkan, 
"ilçemizin en 
önemli geçim 
kaynağı olan tarım 
faaliyetlerine 
destek için hayata 
geçirdiğimiz bu 
proje, Türkiye'de ilk 
olacak. Gübre, trak
tör, tarım ürünleri, 
zirai ilaçlar gibi 
ürün satan iş yer
lerinin ilçe içerisin
den çıkartılarak, 

burada daha bölge
sel bir pazara, tek 
çatı altından 
girmeleri sağlanmış 
olacak. Örnek ver
mek gerekirse, 
Tarım AVM pro
jesinin tamamlan 
masıyla birlikte, 
ulaşım şartları göz 
önüne alındığında 
İstanbul'da 
Kadıköy'deki bir 
manava Bayram 
paşa'dan gitmek 
isteyen bir kişinin 
harcayacağı zaman
dan önce, Kara
cabey'den aynı 
ürünlerin ilgili böl 
geye daha hızlı bir 
şekilde gönderile 
bilmesi mümkün 
hale gelecek” dedi

Anadolu Ateşi, Bursa'da yandı!
Dans topluluğu 
Anadolu Ateşi, 
İstanbul motif 
lerini içeren 
gösterisini 
BursalI sanat 
severler için 
sundu.
Sanat yönetmen 
liğini Mustafa 
Erdoğan'ın 
yaptığı topluluk, 
Merinos Atatürk

Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde 
sahne aldı. 
80 dansçıdan 
oluşan ekip 
3 bin halk dansı 
figürü ve halk 
müziğini içinde 
barındıran 
gösterisiyle 
izleyicilerin 
beğenisini 
topladı.

Türk sinemasına 
emek veren Adile 
Naşit, Kemal Sunal 
ve Tarık Akan gibi 
oyuncular dans 
figürleri ve müzikler 
eşliğinde anıldı. 
Gecenin sonunda 
sanatseverleri se
lamlayan dans 
topluluğu, uzun 
süre ayakta 
alkışlandı.
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Hindi fiyatları el yakıyor
Bursa'da yıl başı 
öncesi hindiler el 
yakıyor. Dişi hindi 
ler 120, erkekler 
ise 180 liradan 
satışa çıktı.
Yıl başında 
vatandaşların tercih 
ettiği hindiler yetiş 
tiricileri tarafından 
pazarda satışa 
çıkarıldı. Geçen yıl 
60-70 liraya satılan

dişi hindiler bu 
sene 110-120 li
radan satılırken, 90- 
100 liradan satılan 
erkek hindiler ise 
160-180 liradan alıcı 
buluyor. Hindi 
fiyatlarına yıl so
nuna bir hafta kala 
60-70 lira zam bek
leniyor. Yıl başında 
hindi kesecek 
vatandaşlar, fiyatları zaten yüksek olan hindileri daha da

zam gelmeden 
almak için pazara 
akın etti. Hindi 
satıcıları satışlardan 
memmun. Vatan 
daş ise fiyatların 
pahalılığından 
dertli. Vatandaşlar, 
geçen yıl 60 liraya 
aldıkları hindilerin 
bu yıl 120 olduğunu 
belirtirken, satıcı 
larla kıran kırana 

pazarlık yapıyor. 
Yem fiyatlarına aşırı 
zam geldiğini ifade 
eden üreticiler, 
"Vatandaş hindiye 
rağbet gösteriyor. 
Dişi hindiler 110- 
120 liradan, 
erkekler ise 180 
liradan satılıyor. 
Bu fiyatlara 10 
gün sonra 60-70 lira 
zam gelir" dediler.

faturalara zam yok
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından 
verilen kararla 1 
Ocak 2019 itibariyle 
internet tarifelerin 
de bulunan Adil 
Kullanım Kotası'nın 
(AKN) tamamen 
kaldırılıyor. AKN'nin 
kalmasına kısa bir 
süre kala ise en çok 
merak edilen hali 

hazırda aboneliği 
bulunan mevcut 
müşterilerin duru
munu oldu.
Uzun yıllardır 
vatandaşın şikayet 
ettiği Adil Kullanım 
Kotası sonunda 
kaldırılıyor. Ulaştır 
ma ve Altyapı Baka 
nı Cahit Turhan 1 
Ocak 2019 itibariyle

AKN'nin tamamen 
kaldın la cağı 
müjdesini verdi. 
Ancak kotaların 
kalkmasına kısa bir 
süre kalan yeni in
ternet fiyatlarının ne 
kadar olacağıyla be
raber en çok merak 
edilen diğer bir 
konuda sözleşmesi 
bitmemiş 

müşterilerin duru
munun ne olacağı 
oldu.
1 Ocak'tan sonra 
AKN'nin kalkma 
sıyla beraber fatu 
rasının değişip 
değişmeyeceğini 
merak eden internet 
kullanıcıları oper
atörlerin müşteri 
hizmetlerini soru

yağmuruna tuttu. 
Konu ile ilgili inter
net sitesinden bu 
soruya cevap veren 
Türk Telekom; 
Taahhüt süresince, 
mevcut paketlerin 
taahhütlü ücretleri 
değişmeden limitsiz 
hizmet sunulacaktır. 
Taahhüt bitiminde 

de limitsiz kullanım 
hakkı devam ede
cek ve müşterile 
rimiz dilerse taah
hütlerini yenileye 
rek limitsiz 
internetten mevcut 
müşteri lerimize 
özel avantajlı 
fiyatlarla faydala 
nabilecekler.” 

Tarım UFE kasımda arttı
Tarım Ürünleri 
Üretici Fiyat En
deksi (Tarım ÜFE), 
kasımda bir önceki 
aya göre yüzde 
2,53, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 14,37 artış 
gösterdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kasım ayına ilişkin

Tarım ÜFE verilerini 
açıkladı.
Buna göre, 
kasımda bir önceki 
aya göre yüzde 
2,53 artışla 137,36 
değerini alan Tarım 
ÜFE, geçen yılın 
aralık ayına göre 
yüzde 12,20, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 14,37 ve 12 

aylık 
ortalamalara göre 
ise yüzde 11,64 
yükseldi.
Tarım ve avcılık 
ürünlerinde aylık 
yüzde 2,54, 
balıkçılıkta yüzde 
6,36 artış olurken, 
ormancılık ürün
lerinde yüzde 2,77 
azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre 
değişimde, tek yıllık 
bitkisel ürünlerde 
yüzde 4,25, çok 
yıllık bitkisel ürün
lerde yüzde 3,66 
artış, canlı hayvan
lar ve hayvansal 
ürünlerde yüzde 
0,02 düşüş 
yaşandı.
Alt tarım grupların

dan, diğer ağaç ve 
çalı meyveleri ile 
sert kabuklu 
meyveler yüzde 
6,14, lifli
bitkiler yüzde 4,62, 
diğer çiftlik 
hayvanları ve 

hayvansal ürünler 
yüzde 2,03 artış 
gösterdi, canlı 
kümes hayvanları 
ve yumurtalar 
yüzde 3,56, 
turunçgiller 
yüzde 3 geriledi.

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORtİsIT
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom._________

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pamuk kale
DENİZ UÇAÖI
Pegasua A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Eaadaş
Anıtur
Kamil Koç

6*12 OO 26
614 S3 62
6*13 *12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 57
513 32 40
513 23 24
517 33 94

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

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

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23 
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova <2261 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası Oto- 26154 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 1O 7eMAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 43
Beyza Petrol

Gemlik Körfez
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 6242 

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 
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Sosyal Yaşam Merkezindeki Düğün Salonu yerine yapılan Salona, ‘Cemil Meriç’ adı verildi

Belediye tesislerine Gemlik ile
ilgisiz kişilerin adi konuyor
Gemlik Belediyesi tarafından ilçemizde yapılan yatırımların tümüne Gemlik ile ilgileri olmayan 
kişilerin isimleri veriliyor. Gemlik Belediyesi tarafından eski AKP’li Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından yaptırılan Sosyal Yaşam Merkezindeki Düğün Salonu bozularak, çok amaçlı 
konferans Salonuna dönüştürüldü. Salonun tamamlanmasından sonra yapılan duyurularda 
salona, yazar ve düşünür Cemil Meriç’in adının verileceği öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Halka sorun..
Gemlik’te Belediye Başkanlığı için AKP 

ve MHP adaylarının kimler olacağı sorusu 
açıklık kazanmadığı için siyaset şimdilik 
beklemede.

AKP iktidar partisi olduğu için aday 
adayı sayısında diğer partilere göre lider 
ligi elinde bulunduruyor.

Sokakta çok değişik söylentiler var.
Bunları sizler de duymuşsunuzdur.
Bizim kulaklarımıza gelen sizlerin de

gelir. Devamı sayfa 4’de
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• İDRAR TAHLİLÎ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMA

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

El hanveteliniegemlik ® hanvetveteririerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5150 GEMLİK

GÜLERYÜZLÜ 
BRŞKRNL0 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZETALİBİM..

DERSİMLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NDE YAPILAN 
BASIN TOPLANTISINDA GÜÇBİRLİĞI OLUŞTURULMASI İSTENDİ 

IlMillWlWMlii
İlllllili «İM

AK PARTİ

Gemlik Dersimliler Derneği, yaptığı basın top 
lantısında yerel yönetimlerle ilgili isteklerini ve gö 
rüşlerini dile getirdiler. Daha adil ve paylaşımcı 
belediyecilik anlayışına vurgu yapılan toplantıda, 
Dernek Başkanı Ayhan Işık eğitim, sağlık, kent 
konseyi ve diğer belediyecilik anlayışı konusun 
da görüşlerini ifade etti. Haberi sayfa 2’de

ORHANSEMİZ
GEMLİK BELEDİYE

BAŞKAN A.ADAYI

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ lı

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

|<AvLA]^j
l DOĞANIN HÂZİNESİ \

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜKWWW.|ÇaiVlak.cpm.tr

ZEYTİ N YAĞ I FAB RI KAS I
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik - BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova YoluCd.No:44 Gemlik-BURSA 0224
Şube İ: GEMLİK İSTİKLAL CAD.. Şube 1: OKSİJEN68 - İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖN ■.

http://www.gemlikk0rfez2azetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
Vlak.cpm.tr
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Dersimliler yerel seçimlerdeki isteklerini açıkladı
Gemlik Dersimliler 
Demeği, yaptığı 
basın toplantısında 
yerel yönetimlerle 
ilgili isteklerini ve 
görüşlerini dile 
getirdiler.
Daha adil ve payla 
şımcı belediyecilik 
anlayışına vurgu 
yapılan toplantıda, 
Demek Başkanı 
Ayhan Işık eğitim, 
sağlık, kent konseyi 
ve diğer belediyeci
lik anlayışı konusun 
da görüşlerini 
ifade etti.

SEÇİMLER 
YÖNETİCİLERDEN 
HESAP SORMAK 
İÇİN ÖNEMLİDİR

Eşit olmayan seçim 
koşullarıyla karşı 
karşıya olduklarını 
ifade eden Işık, 
“Tüm bu baskı ve 
eşit olmayan koşul 
larda yine bir seçim 
le karşı karşıya 
halkımız, seçimler 
sistemin adı ne 
olursa olsun ege- 
menler ve yöneten-

ler için hem kendi 
ne nefes alma 
kanallarını açma 
hem de halk nezdin 
de bozulan imajını 
düzeltmek ve meş 
rutiyetini devam et
tirmek için sık sık 
başvurdukları 
önemli bir araçtır. 
Biz, yaşama soldan, 
emekten yana 
bakan kurumlar 
olarak ta tüm bu 
karanlık tabloya 
rağmen önümüzde 
ki yerel seçimlerin 
bizi yönetenlerden 
hesap sormak ve 
bu karanfrk tabı'o- 
nun dağıtılıp aydın 
hk ve özgür bir 
Türkiye için önemli 

bir noktada durdu 
ğunun farkında ve 
bilincindeyiz” dedi.

BELEDİYEDEN 
İSTEKLERİNİ 
AÇIKLADI

Gemlik Belediyesi 
konusundaki istek
lerini anlatan Işık, 
“Bizler ulaşımın 
insanileştirilmesini 
ve alternatif toplu 
taşıma projeleriyle 
ucuzlatılmasını, 
eğitimden sağlığa 
tüm kamu hizmet
lerinin halkımıza 
ücretsiz açıiıııasını, 
Kent Konseyinin 
demokratik kitle 
örgütleri, sendika 

ve meslek odaları 
nin temsilcilerinin 
katılımıyla güçlen 
dirilip, Kent 
Konseyinin 
onaylamadığı hiçbir 
projenin belediye 
tarafından gerçek 
leştirilmemesini, 
kadın cinayetlerinin 
ve kadına dönük 
şiddetin arttığı bir 
ortamda Kadın 
Dayanışma evleri 
nin kurulmasını, 
Gemlik’te Sosyal ve 
Kültürel yaşamın 
desteklenmesini ve 
aktivitelerin artırıl 
masını, zeytin üreti
cilerinin bilinçlen 
dirilip tefeci tüccar 
sömürüsünün en

gellenmesi bu 
doğrultuda yerin 
den satış Koopera 
tifterinin yaygınlaş 
tırılmasını, Belediye 
hizmetlerine 
erişimde halka eşit 
davranılmasını, 
bizler yerel yön et i 
min bireysel ve 
koliektif hakların 
kullanımına saygılı 
olmasını istiyoruz 
Doğaya, insana 
saygılı Yaşanılabilir 
bir Gemlik ve ülke 
nin sosyal halkçı bir 
Belediyecilik an layı 
şının gelişmesiyle 
mümkün olacağına 
inanıyoruz” dedi. 
Dernek başkanı 
Ayhan Işık konuş 

masını şöyle 
tamamladı: 
“Tabi kısaca belirtti 
ğimiz tüm bu talep
lerin gerçekleşmesi 
nin yolu öncelikle 
ülkemizin hızla 
karanlığa doğru 
sürüklendiğine 
inanan tüm kesim
lerin yan yana gele 
rek dayanışma içeri 
sinde bir güç birliği 
oluşturmasıyla 
mümkün olacağını 
düşünüyoruz.
Gün kişisel grupsal 
çıkarlar peşinde 
koşuşturma günü 
değildir. Bunu tüm 
duyarlı kamuoyuna 
ve dostlarımıza 
tekrar hatırlatır, 
halkımıza duyduğu 
muz sorumluluk 
gereği bu güç 
birliğinin oluşturul 
masına dönük 
çabalarımızı devam 
ettirme ve ezilen, 
sömürülen tüm 
kesimleri birleştir 
me konusunda 
kararlı olduğumuzu 
kamuoyuna saygı 
ile duyuruyoruz”

Sosyal Yaşam Merkezindeki Düğün Salonu yerine yapılan Salona, 'Cemil Meriç’ adı verildi

lıMiBttsisleriHtınBilelıiftftlltfinHılıııiBi
Gemlik Belediyesi 
tarafından ilçemiz 
de yapılan yatırım 
ların tümüne 
Gemlik ile ilgileri 
olmayan kişilerin 
isimleri veriliyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından son 
olarak geçtiğimiz 
hafta cuma günü 
açılışı yapılan 
Şükrü Şenol llko 
kulu ve Şehit Cemal 
Ortaokulu öğrenci 
lerinin kullanacağı 
Kapalı Spor Salonu 
’na “Abdullah Tay 
yip Üçok” adı 
verilmişti.
Gemlik Belediyesi 
tarafından eski 
AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
yaptırılan Sosyal 
Yaşam Merkezin
deki Düğün Salonu 
bozularak, çok

amaçlı konferans 
Salonuna 
dönüştürüldü. 
Salonun tamamlan 
masından sonra 
yapılan duyurularda 
salona, yazar ve 
düşünür Cemil Me 
riç’in adının veri 
leceği öğrenildi. 
600 kişiye hizmet 
verecek olan yeni 
salonun açılışının 
20 Aralık perşembe 

günü saat 14.oo de 
Hafız Mehmet Bilir 
ve İlahiyatçı Nihat 
Hatipoğlu’nun da 
katılacağı bildirildi. 
Duyurularda Salona 
yazar, Cemil Meriç 
Kültür Merkezi ola 
rak ad verildiği 
görüldü. Cemil Me 
riç’in Gemlik ile 
hiçbir ilgisi olma • 
dığı gibi yazıları 
daha çok sağ görüş 

lü İslamcı kesim 
tarafından beğeni 
ile okunur ve okutu
lur bir yazar olduğu 
biliniyor.
Cemil Meriç’in adı 
daha önce Doğdu 
ğu Hatay Kütüpha 
nesine ve yaşadığı 
İstanbul Üsküdar 
Belediyesi tarafın 
dan bir salona 
verildi.

CEMİL MERİÇ 
KİMDİR?
Cemil Meriç, 1916 
yılında Hatay’da 
doğru. Pertevniyal 
Lisesi’nden sonra 
İstanbul Üniversite 
si Felsefe bölümü 
nü bitirdi. Bu 
dönemde solcu 
yazar ve şairler < 
Nazım Fikret, Kerim 
Sadi olmak üzere 
arkadaş ve sanatçı 

grubuyla bir arada 
oldu. 1955 yılında 
gözlerini kaybeden 
Cemil Meriç, yayın 
yaşamını devam et
tirdi. Edebiyat, 
sanat, kültür, felse 
fi, sosyolojik yazılar 
yazdı, çeviriler 
yaptı. Dergilerde 
yazılar yazdı.
1984 yılında 
yazdığı Işık 
Doğudan Gelir ve 
1985 yılında yazdığı 
Kültürden İrfanı 
kitapları sağcı 
İslamcı kesimlerin 
beğenisini topladı. 
Gemlik Bele 
diyesi yaptırdığı 
konakla ra, spor 
tesislerini ve 
sağlık ocakların 
dan birine bile 
Gemlikli birinin 
adını vermemesi < 
eleştirilere 
neden oluyor.
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1 ? Psikologum 
j Diyor kil lıısala m samıla ıBzaft wrl

Durusıla Kahraman 
Psikolog-Aile Danışmanı 

Instaarşm: oşikoloafyrusilakahraman 

"Kaygı" Ne Zaman Tehlikeli Bir 
Hal Alıyor? Belirtileri ve Tedavisi 
Kaygı yaşamın doğal bir parçasıdır. Günlük 

hayatın koşuşturması içinde çoğu insan çeşit 
li konularla ilgili kaygı duyabilir ve bu sayede 
olası tehlikelere karşı hazırlıklı ve planlı davra 
nır. Fakat bazı insanlarda bu kaygı durumu 
aşın, kronik ve hayatın akışını zorlayıcı hale 
gelir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu dediğimiz 
durum tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Aşırı 
endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz 
yönde etkiler ve hatta olağan yaşam etkinlik
lerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler her du
rumda olası en kötü sonucu düşünürler, her 
şey kendi denetimlerinin dışındadır. Onlar için 
olumlu düşünmek zordur, hiçbir şeyin geri 
dönüşü olmadığını düşünürler. Yaygın 
anksiyete (kaygı) bozukluğu olan bireylerde 
görülen belirtiler; ruhsal belirtiler ve bedensel 
belirtiler olarak ikiye aynlır. Ruhsal belirtileri; 
aşın endişe, kaygı, konsantrasyonda azalma, 
aşın sinirlilik ve huzursuzluk, kötü bir haber 
alacağı beklentisi, tahammülsüzlük, çabuk 
irkilme, kolayca bitkin düşme, kontrolünü yi
tirme hissi, ve ölüm korkusudur. Bedensel be
lirtiler ise; kalp çarpıntısı, terleme, ellerde 
titreme, ağız kuruluğu, nefes almada güçlük, 
boğulma hissi, göğüste ağrı veya rahatsızlık 
hissi, baş ağnsı, kaslarda ağrı ve gerginlik 
olarak görülür. Bu sorunların en az 6 aydır 
devam ediyor olması durumlannda kaygı 
bozukluğundan söz edilebilir.

Yapılan araştırmalara göre çocukluk çağında 
ortaya çıkan anksiyete (kaygı) bozuklukların 
da hem genetik hem de çevresel faktörlerin 
rol oynadığı görülüyor. Yaygın anksiyete 
(kaygı) bozukluğu tedavisinde antidepresan 
ve anksiyolitik ilaçlar ve psikoterapi uygulana 
bilir. Bu yöntemlerden birinin veya birlikte 
uygulanması fayda gösterecektir. Size uygun 
olan tedavi şekline doktorunuzla birlikte karar 
vermelisiniz. Ancak yapılan araştırmalarda 
ilaç kullanımı ile Bilişsel Davranışçı Terapinin 
birlikte ilerlemesi daha etkili olacağı 
belirtilmiştir.

Kaygınızı kontrol altına almak için evde 
uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de vardır.

Gevşeme: Kaygının zihinsel ve fiziksel belir
tilerini rahatlatmak İçin basit aktivitel'er yapı 
labilir. Meditasyon, yoga, derin nefes egzersiz 
leri, banyo yapmak bunlardan bazılarıdır.

Stres yönetimi: Stres altındayken bunu 
yönetebilmek kaygıyı tetikleyen etkileri kon
trol altına daha kolay almayı sağlar. İş ve özel 
hayatınız arasında kendinize vakit geçirebile 
ceğiniz özel bir zaman yaratmak stresinizi 
hafifletecektir.

Olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla 
değiştirmek: Yaşadığınız olumsuz düşünce 
terin bir listesini yapın ve bunlan değiştirme 
ye yönelik olumlu, inandırıcı düşünceleri be
lirleyin. Kaygı belirtileri belirli korku ile 
Hişkiliyse, korkuyla yüzleşmek, korkuyu yen
meniz için faydalı olabilir.

Egzersiz: Egzersiz yaparak endorfın salgıla 
yabilir, mutluluk ve coşku kazanabilirsiniz. 
Araştırmalar egzersizin klinik depresyonda 
bile semptomları hafiflettiğini göstermiştir. Bu 
nedenle, depresyon ya da anksiyeteden muz- 
darip kişilere spor salonları öneriliyor. Duke 
Üniversitesi Medikal bölümünde yapılan 
araştırmalar da bazı durumlarda egzersizin 
antidepresan hapları kadar etkili olabildiğini 
ortaya koymuştur.

Bursa merkezli 3 
ilde FETÖ/PDVye 
yönelik operasyon 
yapıldı. Bursa KOM 
ekiplerince 17 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
Fethullahçı Terör 
Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) men
subu oldukları, 
örgütün finans 
kaynağı Bank 
Asya'ya para 
yatırdıkları, örgüt

“Giliıce. mermileri btsaiw"
Bursa'da bir GSM 
bayisinde çıkan 
silahlı kavgada 
Murat Yenikapı (43) 
ile kardeşi Abdul
lah Yenikapı'yı (53) 
tabancayla vurarak 
öldürüp, Abdurrah
man Yenikapı'yı 
(22) da yaraladığı 
iddiasıyla tutuk
lanan Nedim Vural 
Bayar'ın (40), 
yargılanmasına 
başlandı.
Bayar, "Olay günü 
iş yerime hızla 
girdiler. Alt kata 
inerken Abdullah 
gülerek, 'Şerefsiz, 
seninle mi 
uğraşacağız' de 
yince belimdeki 
tabancamı çıkarıp, 
önce duvara, sonra 
Murat'a ateş ettim. 
Şarjörümdeki 13

Bursa'da Lütfullah 
Ahmet Erdin, Efkan 
Açıcı ve Bülent 
Kepçeli adlı mühen 
dişlerin 2002 yılın 
da öldürülmesi 
olayı ile ilgili dava 
da 2 kez ağırlaş 
tırılmış müebbet ve 
24 yıl hapis 
cezasına çarptırıl 
diktan sonra 2013 
yılından beri ara 
nan Figen Yıldırım 
İstanbul'da yaka 
landı. Yıldırım'ın 
üzerinde sahte 
kimlik çıktı.

liderleri ile telefon 
görüşmeleri 
yaptıkları tespit 
edilen 17 şahıs

hakkında arama 
kararı çıkarıldı. 
Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla

mermiyi de 
boşalttım. 
Mermilerin kimlere 
isabet ettiğini 
bilmiyorum" dedi. 
Olay, Haziran 
ayında merkez Os- 
mangazi ilçesi Kent 
Meydam'nda mey
dana geldi. Bir 
GSM bayisinde eski 
ortaklar arasında 
çıkan kavgada 
Nedim Vural Bayar, 
Murat Yenikapı'yı

Bursa'da 31 Ocak 
2002 tarihinde 
gerçekleşen olay 
şöyle gelişmişti: 
Figen Yıldırım Tapu 
Kadastro Müdürlü 
ğü'nde çalışan Lüt
fullah Ahmet Erdin 
ile aşk yaşıyordu. 
Yıldırım aynı za
manda Adem 
Güney ile de sevgi 
liydi. Adem Güney, 
Yıldırım'ın Erdin ile 
aşk yaşadığını 
öğrendi. Adem Gü 
ney, ilişkiyi kabul
lenemedi ve Erdin'i 

tabancayla vurarak 
öldürdü, kardeşi 
Abdullah ve onun 
oğlu Abdurrahman 
Yenikapı'yı da 
yaraladı. Muradiye 
Devlet Hastane
sinde tedaviye 
alınan yaralılardan 
Abdullah Yenikapı 
da 10 gün sonra 
hayatını kaybetti. 
Olay sonrası 
gözaltına alınan 
Nedim Vural 

öldürme planı 
yaptı. Bu plana da 
Figen Yıldırım'ı 
dahil etti. Yıldı 
rım'dan Erdin'le 
buluşmasını istedi. 
Bunun üzerine 
Erdin, Yıldırım'ı ara
yarak kendisini 
alması için arkada 
şı Bülent Kepçeli'yi 
gönderdiğini 
söyledi.
Ekipler, önceki 
gün Maltepe'deki 
eve operasyon 
düzenledi. Kapıyı 
açan Figen

Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) 
ekipleri harekete 
geçti. Ekipler Bursa 
merkez olmak 
üzere İstanbul 
ve Manisa'da 
şahısların adres 
ferine operasyon 
yaptı. Haklarında 
arama kararı 
bulunan 17 kişi 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 
şahısların em
niyette sorgusu 
sürüyor.

Bayar, tutuklandı. 
3 KEZ MÜEBBET 
İSTEMİYLE DAVA 
AÇILDI 
Bursa 1'inci Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde, 2 kişiyi 
öldürüp, 1 kişiyi 
yaraladığı 
iddiasıyla 3 kez 
müebbet hapis 
cezası istemiye 
hakkında dava 
açılan sanık 
Nedim Vural 
Bayar'ın yargılan 
masına başlandı. 
Duruşmada, sanık 
ile avukatı ve olay
dan yaralı kurtulan 
Abdurrahman 
Yenikapinın 
avukatı hazır 
bulundu. Abdur 
rahman Yenikapı 
ise duruşmaya 
katılmadı.

Yıldırım, Semra 
Yıldırım adına 
düzenlenmiş 
sahte kimliği 
gösterdi. Polis, 
kimliğin sahte 
olduğunu söyle 
yince gerçek 
kimliğini açıklamak 
zorunda kaldı. 
Gözaltına alınan 
Figen Yıldırım 
hakkında sahte 
kimlikten de işlem 
yapılacağı ve 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
belirtildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TMMO Bursa Şubesi, Mesleğinde 25*40-50-60 yılı tamamlayan mimarları plaketle ödülendirdi

İlllttlIllflMllllIllUlllllli
Halka sorun...

Seçimler yaklaştıkça, Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz açılışları hızlandırdı.

Önceleri hafta da bir gün Cuma günü yapılan 
açılışlar artık hafta aralarına serpiştiriliyor.

Bu acele neden?
Nedeni belli değil mi, yerel seçimlerde 

yeniden aday olabilmek için.
Bunun için her yolu deniyor.
Belediye parasıyla her hafta tv. kanallarına 

çıkıyor, özel gazeteler bastırıp dağıtıyor, dergi 
terde KAPAK oluyor, yerel gazeteler ona çalışı 
yor... (Dün bir yerel gazete internet sayfasına 12 
fotoğrafını koymuştu)

Sevgili okurlarım. Belediye reklam panoların 
da 20 Aralık Perşembe günü Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yaptırılan Konferans salonu açılışı 
var.

Bunun için Ahmet Dural Meydanı’ndaki dijital 
panoya açılış duyuruları koymuşlar

Ancak, bu tesise de yine Gemlik ile hiç bir iliş 
kişi olmayan bir yazar ve düşünürün adı veril 
yor.

Bu kişinin adının verilmesinin tek nedeni AKP 
nin düşün adamlarından biri olması.

Yani toplumun tümünün benimsediği bir kişi 
değil.

Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın en sevdiği yazarlardar biri...

Konuşmalarında sık sık adından söz eder..
Şimdi Gemlik’e yapılan bir Konferans Salonu 

na Cemil Meriç adı veriliyor!
Refik Yılmaz ilçemizde görevi süresince yaptı 

ğı tesislerin yüzde 90’ına Gemlik ile ilgisi olma 
yan, ya din ulaması, ya da İslamcı kişilerin adını 
veriyor. Veya AKPTıler gibi düşünenlerin, 
yoldaşlarının...

Cumhuriyeti kuranlardan birini adını bile ver
medi bir tesise...

3. Cumhurbaşkanı’nın doğduğu ve anıt meza 
nnın bulunduğu Umurbey’e bile Recep Tayyip 
Erdoğan adını koydu.

Bir tek AKP’li meclis üyesi bu yanlıştır 
demedi. Umurbeylilere ‘bu adı ister misin?’ diye 
sormadılar..

Aynı durumu Gemlik’te yaşıyoruz.
Spor tesislerine konan isimlere bakın.
Birine, bir süre önce Gemlik dışında geçirdiği 

trafik kazasında ölen AKP’li bir meclis üyesinin 
adını verdiler. Son olarak açılana ise, 15 Tem
muz kalkışmasında kahpece öldürülen AKP’nin 
reklamlarını yapan Cumhurbaşkanı’nın arkada 
şının oğlunun adı verildi.

Bu isimleri koyarken, bir kez bile vatandaşa 
sormadılar.

Belediye internet sayfasında yaptırılacak 
anket yaptırmış olsaydınız bu isimlere halkımız 
izin vermeyecekti.

Şimdi, açılışını yaptıracağı konferans salo
nuna Cemil Meriç Kültür Merkezi adını vermiş.

Bu açılışa kimler davet edilmiş?
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu (daha önce konuş 

maçı olarak birkaç kez Gemlik’e getirilmişti) ve 
bir hafız, Mehmet Bilir!

Zihniyete bakın, Kültür Merkezi’ni ilahiyatçılar 
la, hafızlarla açıyorlar.

Mehteri getirmeyi unutmasınlar.
Verin Mehteri seçimler yaklaşıyor..
Sizin kültürden, sanattan anladığınız bu.
Gemlik'te tesislere AKP kafalıları değil, bir 

kere olsun Gemlik’te değer yaratanların, unutul 
mayanların adını koyun...

Türkiye Mimarlar ve 
Mühendisler Odası 
(TMMO) Bursa
Şubesi, mesleğinde 
25, 40, 50 ve 60 
yılını dolduran 
meslektaşlarını 
ödüllendirdi.
Bursa Temsilciliği’ 
nin Podyum Park, 
Podyum Davet’te 
düzenlenen ödül 
törenine ilgi 
büyük oldu.
İlçemizde İstanbul 
Mimar Sinan 
Mimarlık Fakültesi 
(Eski, DGS Fak.) 
1978 yılında 
mimarlık mesleğine

başlayan Orhan 
Bulut’a meslekte 
geçen 40. yıl ne
deniyle plaketini, 
Beşiktaş Belediyesi 
Mimarlarından kızı 
Elif Bulut verdi. 
Törende meslekte 
60 yaşını dolduran 
1 kişinin olduğu 
dikkat çekti.
Orhan Bulut, 1992 
yılından 2003 yılına 
kadar, Gemlik 
Mimarlar Odası 
Temsilciliği 
yönetim kurulu 
başkanlığını 
yaptı.

31 Mart 2019 günü yapılacak yerel seçimler için 
muhtar adayları büyük ilgi gösteriyor

llllilflil|HIIIIIIİI|lHllllllll!İII
31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan 
yerel yönetimler 
seçimlerinde 
ilçemizin en büyük 
mahallerinden olan 
Manastır Cumhuri 
yet Mahallesi 
muhtarlığına bayan 
muhtar adayı eki 
biyle hazırlanıyor. 
Cumhuriyet Ma
hallesi kurulduktan 
sonra uzun yıllar

Gemlik K^fez
MBflMMM'IMinil

muhtarlığını Ferit 
Usluoğlu yapmış, 
daha sonra yapılan 
seçimlerde muhtar 
lığı eski sendikacı 
Mehdi Ağrı 
kazanmıştı.
Mart ayında yapıla 
cak olan yeni 
seçimlere hazırlan 
dıklarını ve aday 
olduğunu söy 
leyen Maksude 
Toplu Coşkun,

güçlü bir ekip 
kurduğunu 
belirtti.
Maksude Toplu 
Coşkun’un 
azalarında ise Arzu 
Balaban, Hakan 
Özgeç, Mustafa 
Onur Aksoy, 
Durmuş Ergül, 
Tansel Aşkın, Mine 
Aydınlı, Ayfer 
Yıldız Başaran gibi 
isimler yer alıyor.

Soldan sağa 
yukarıdakiler: 
Arzu Balaban, Hakan 
özgeç, Onur Aksoy, 
Durmuş Ergül.
Soldan sağa 
aşağıdakiler: 
Tansel Aşkın, 
Mine Aydınlı, Ayfer 
Yıldız Başaran

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook sayfamız.:.Gemlik Körfez - Güler AJans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEM LİKSPOR: 64 FASTLİ HE GENÇLİK. 33
Gemlikspor 
Basketbol takımı 
Yıldız Erkekler 
kategorisinde 
Kestel Spor Sa- 
lonu’nda Fastline 
Gençlik Spor 
Kulübü ile oynadığı 
maçı 33-64 kaza
narak altyapı takım 
lannda üst üste 8. 
galibiyetini aldı. 
Maça Kaptan Ali 
Fırat KAYA, Emre 
MUTMAN, Tamer 
ŞİMŞİR, Emre 
TURAN ve Onur 
M.GÜREL beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotu 
karşılıklı atılan bas
ketler ile 10:10 
tamamladı. İkinci 
periyoda hızlı 
hücumlar ile başla

yan temsilcimiz 
etkili savunmasını 
da sahaya yansı 
tınca farkı açtı ve 
devre arasına 17-30 
önde girdi. Üçüncü 
periyotta bütün 
oyuncuların sahada 
görev almasıyla 
savunma da ve 
hücumda üstünlüğü 
elden bırakmayan 
temsilcimiz final 
periyoduna 23-47 
önde girdi.
Dördüncü periyotta 
oyun kontrolünü 
elinde bulunduran 
Gemlikspor Kestel 
deplasmanında 
33-64 galip gelerek 
gurubundaki iddia 
sini devam ettirdi. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan

Ali Fırat KAYA, 
Emre MUTMAN, 
Emre BAHAR, 
Emre TURAN, Emre 
Enes ÇAKIROĞLU, 
Ali GÜLENÇ, Onur 
Mert GÜREL, Nus- 
ret Taha ERTÜRK, 
Tamer ŞİMŞİR.
Yusuf Osman İMAN, 
Eren AVAR ve İbra 
him Gökhan EFE. 
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Çok yoğun maç 
programı ile maçla 
rımızı oynuyoruz. 
Altı takım ile mü
cadele etmemiz neti 
cesinde, neredeyse 
her gün maç yap
makta yız. Bu kadar 
maç yoğunluğu

içerisinde galibiyet 
serisi yakaladık ve 
altyapılarda son 8 
maçımızı kazandık. 
Oynadığımız her 
maçı centilmence 
ve rakibimize 
saygı göstererek 
tamamlama 
mızın gururunu 
yaşıyoruz.
Gemlik gençliği ile 
takım halinde 
salonlarda sport
mence mücadele 
mize devam 
ediyoruz ve bütün 
oyuncularımı kut
luyorum. Basket
bolden daha fazlası 
Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" dedi.

GCBUL ÜNİVERSİTE TRNITIM GEZİSİ DÜZENLEDİ
Celâl Bayar Ana 
dolu Lisesi, öğren 
çilerin TYT ve 
YKS’ye hazırlık 
sürecinde motivas 
yonlarını artırmak 
amacıyla İstan- 
bul’dabulunan bazı 
üniversitelere gezi 
düzenledi.
Öğrencilerin üniver
site sınavlarına 
hazırlık sürecinde 
moral ve motivas 
yonlarını artırmak 
ve tarihî yerleri

gezerek tarih bil
incini aşılamak için 
düzenlenen gezi 
kapsamında üniver
siteler gezildi.
Üniversite ziyaretin 
de görevliler, üniver 
siteler ve bölümler 
hakkında bilgi 
verdi. Çeşitli bölüm 
ler ziyaret edildik
ten sonra Hukuk 
Fakültesi’ne geçildi. 
Burada öğrenciler, 
bir süre Anayasa 
Hukuku dersini 

izledi. Üniversite 
ziyaretlerinin 
ardındanistanbul’da 
tarihî mekânlar turu 
yapıldı. Geziden 
memnun dönen 
öğrenciler, hayalini 
kurdukları bazı 
üniversiteleri 
görme imkânı 
bulduklarını, iste
dikleri üniversiteleri 
ve bölümleri kazan
mak için daha çok 
çalışacaklarını 
söylediler.

Uluıiafi'a ünlü yanacak!
Kış turizminin göz 
bebeği olarak 
bilinen Uludağ'da 
Türkiye'nin en 
büyük gençlik festi
vali Whitefest, 3-7 
Şubat, 7-10 Şubat 
ve 10-14 Şubat tar
ihlerinde tatilciler 
ile buluşacak. Bu 
yıl 15'incisi düzen
lenecek olan festi
valde yine birbirin 
den ünlü isimlerin 
performansları ve 
sürprizlerle dolu 
eğlence program 
larıyla unutulmaz 
ahlar yaşanacak.

Uludağ'da düzen
lenecek olan 2 bü 
yük festivale yakla 
şık 25 bin Üniver
siteli gencin katıl 
ması bekleniyor. 
Kış turizminin 
merkezi olarak bili
nen Uludağ'da festi
val heyecanı 
yaşanıyor. 3 büyük 
şehir ağırlıklı olmak 
üzere Türkiye'nin 
ve dünyanın dört 
bir yanından üniver 
site öğrencilerini 
ağırlamak için geri 
sayımı başlatan fes
tival, her yıl olduğu 

gibi bu yıl da 
Uludağ'a bomba 
gibi düşecek. 12 
binden fazla üniver
site öğrencisinin 
katılımıyla gerçekle 
şecek festival 
35'ten fazla popüler 
sanatçı ve DJ'e ev 
sahipliği yaparak 
bu kış sezonuna da 
damgasını vuracak. 
Ayrıca Uludağ'da 
gerçekleşecek olan 
2 büyük festivale 25 
bin kişinin katılması 
bekleniyor. 2019 
Kış festivaline 
katılacak olan 

sanatçılar açıklandı, 
Berkay, Gülşen, 
Hande Yener, Teo
man, Yıldız Tilbe, 
Aleyna Tilki, Ediş, 
Merve Özbey, Alya, 
Aslı Köse, Baran 
Bayraktar, Bengü 
Beker, Deniz Sipahi, 
Müjde Kızılkan, 
Zeynep Bastık, 
Burry Soprano, 
Cihat Uğurel, David 
Şaboy, Doğuş 
Çabakçor, Erdem 
Kınay, İlkay Sencan, 
Kerimcan Durmaz, 
Tai the Percussion
ist, Aksak, Bayram

Özcan, Can Ayver 
di, Çağlar Fidan, 
Doktor K, Efe Kan- 
tel, Elif Tanrıverdi, 
Gökay Belen, Jamie

5 gün yaşatacak. 
Gençler Whifest'te 
kayak ve kış 
sporlarının, kar 
üzerinde eğlen

S, Murat Tokuz, 
Orkun Bozdemir, 
Serhat Demiral ve 
Yakuza gibi sevilen 
isimler katılımcılara 
eğlence dolu 4 gece 

celi oyunlarla 
gerçekleşecek 
yarışmaların ve 
kendilerine sunulan 
eşsiz deneyimlerin 
tadını çıkaracak.
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Karşılaşmanın 
büyük bölümünü 
üstün oynayan Ve
faspor yenilgisiz 
başladığı ikinci 
yarının ilk maçında 
3-2 yenilerek 
şampiyonluk 
yarışında yara aldı. 
Bursa Birinci Küme 
1. Grupta ilk yarıyı 
yenilgisiz kapatan 
Gemlik Vefaspor, 
takipçilerinden 
hegöl temsilcisi 
Doğanspor 
karşısında üstün 
oynadığı maçı 
defansının büyük 
hatalarının yanı sıra 
yakalanan gol 
fırsatlarının 
cömertçe harcan 
ması sonucu 
3-2 kaybetti. 
Tribünleri dolduran 
taraftarlarının 
büyük desteğiyle 
maça galibiyet için 
başlayan Lacivert 
Beyazlılar, karşılaş 
manın henüz 2. 
Dakikasında 
kalesinde gördüğü 
sürpriz golle yenik 
duruma düştü.

Yapılan faul 
sonrasında kulla 
nılan atışta Doğan 
spor’lu Bekir’in 
kullandığı top kaleci 
Servet’in üstünden 
ağlarla buluşunda 
Vefaspor 1-0 yenik 
duruma düştü. 
Kalesinde gördüğü 
sürpriz golün etki 
sinden çabuk kurtu
lan Lacivert Beyaz 
lılar, 10. Dakikada 
beraberliği yakala 
dı. Bu dakikada 
kullanılan köşe 
vuruşundan gelen 
topa sol ayağının 
içiyle çok güzel 
vuran Ali topu sol 
köşeye göndererek 
Vefaspor’u beraber 
liğe taşıdı 1-1 
Golün rehavetini 

üzerinden ata
mayan Vefaspor 11. 
Dakikada kalesinde 
gördüğü golle ikinci 
kez yenik duruma 
düştü. Ani gelişen 
atakta kale önünde 
yaşanan karam- 
bolda İlkay 30.
Dakikada Doğan 
spor’u 2-1 öne 
geçiren golü kay
detti ve ilk yarı bu 
skorla bitti.
İkinci yarıya iyi 
başlayan ve oyunu 
rakip alana yıkan 
Vefaspor, 55.
Dakikada beraberlik 
golünü buldu.
Ali’nin kaleye 
gönderdiği şut kale
ciyi geçince topa 
son dokunan Okan 
skoru 2-2 yapan 

golü ağlarla buluş 
turdu. Attığı goller
den sonra oyundan 
düşen Vefaspor 
takımı 4. Dakika 
sonra kaleciyle de
fans anlaşmazlı 
ğından kalesinde 
golü gördü. Kaleci 
Servet kendisine 
verilen geri pasını 
alamayınca 
Doğanspor’dan 
Feyyaz pozisyonu 
iyi takip etti ve boş 
kaleye topu gönde 
rerek takımını 3-2 
öne geçirdi.
Yenik duruma 
düşen Vefaspor 
rakip kale önünde 
kurduğu baskı ile 
gol aramaya başladı 
ancak Doğanspor 
kalecisi Mustafa’yı 
geçemedi.
Yakaladığı fırsatlar 
dan bir türlü bera 
berlik sayısını 
çıkartamayan 
Lacivert Beyazlılar 
kalan dakikalarda 
skoru değiştire 
meyince sahadan 
3-2 yenik ayrılarak 
ilk yenilgisini almış 
oldu.

SAHA: Umurbey 
HAKEMLER: 
Mehmet Ali Kayıkçı 
5, Hüseyin Aykut 5, 
Mete Orkun Aytekin 
5, 
VEFASPOR: 
Servet 3, Osman 4, 
Isa 4, Hakan 4, 
(Ayçan 2) Arif 5, 
Okan 5, Metin 5, 
Murat 4, (Ercan 3) 
Sezer 5, Ali 6,

İNG. DOĞANSPOR: 
Mustafa 7, Semih 6, 
Murat 5, Muzaffer 5, 
Bekir 6, Feyyaz 6, 
Yücel 5, Samet 5, 
Orhan 5, Mesut 5, 
İlkay 5,

GOLLER: Dk. 2. 
Bekir, Dk. 30. İlkay, 
Dk. 59. Feyyaz, (ing. 
Doğanspor) Dk. 10. 
Ali, Dk. 55. Okan, 
(Vefaspor)

II V

Co irtMiulu öğrenci! wi lllıtslırarası

Hafta sonu 
Zonguldak' ta 
düzenlenen 
Uluslararası 
Madenciler 
Judo Minikler 
şampiyonasında 
Çınar Ortaokulu

öğrencileri Eda 
Naz TOPAL 
SALİHOĞLU ve 
Hacer BİÇER 3.lük 
madalyası 
kazandılar. 
Gemlik Çınar 
Ortaokulu’ndan

yapılan törende 
öğrencileri tebrik 
eden Okul Müdürü 
İlkay Erdem;
okulun alt 
yapısında yetişen 
birçok öğrencinin 
olduğunu, okula,

Gemlik’e birçok 
başarılar kazandır 
dıklarını belirterek, 
kendilerini yetiştir 
mekten gurur duy 
duklarını hatırlattı 
ve başarılarının 
devamını diledi.

I Ui
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Sanayi üretim endeksi açıklandı!
Ekim ayı sanayi üre
tim endeksi açıklan 
dı. Sanayi üretimi 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre %5,7 
azaldı.
Sanayinin alt sek
törleri (2015=100 
referans yıllı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı Ekim 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
bir önceki yılın aynı

ayına göre %6,1 
artarken, imalat 
sanayi sektörü en
deksi %6,5 ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
%1,2 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ 
BİR ÖNCEKİ 
AYA GÖRE %1,9 
AZALDI 
Sanayinin alt 
sektörleri (2015=100

referans yıllı) 
incelendiğinde, 
2018 yılı Ekim 
ayında madencilik 
ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir 
önceki aya göre 
%1,3, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
%2 ve elektrik, 
gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
%1,2 azaldı.

Eylül ayı issizlik rakamları açıklandı!
TÜİK işsizlik 
rakamlarını 
açıkladı. 2018'in 
eylül ayında işsizlik 
0,8 puanlık artış 
ile yüzde 
11.4 olarak 
gerçekleşti 
Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştaki lerde işsiz 
sayısı 2018 yılı 
Eylül döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
330 bin kişi artarak 
3 milyon 749 bin 
kişi oldu. İşsizlik 
oranı 0,8 puanlık 
artış ile %11,4 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik 
oranı 0,7 puanlık 

artış ile %13,5 
olarak tahmin 
edildi. Genç 
nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 1,6 
puanlık artış ile 
%21,6 olurken, 
15-64 yaş gru 
bunda bu oran 0,9 
puanlık artış ile 
%11,7 olarak 
gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI 
%47,8 OLDU 
İstihdam edilenlerin 
sayısı 2018 yılı 
Eylül döneminde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 266 
bin kişi artarak 29 
milyon 63 bin kişi, 
istihdam oranı ise 
0,1 puanlık azalış 
ile %47,8 oldu.

Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 264 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 531 bin kişi 
arttı. İstihdam 
edilenlerin %19,2'si 
tarım, %19,6'sı 

sanayi, %6,9'u 
inşaat, %54,3'ü ise 
hizmet sektöründe 
yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıl 
dığında tarım 
sektörünün istih
dam edilenler 

içindeki payı 1,1 
puan, inşaat sek
törünün payı 0,8 
puan azalırken, 
sanayi sektörünün 
payı 0,8 puan, 
hizmet sektörünün 
payı 1,2 puan arttı. 
İŞGÜCÜNE

KATILMA ORANI 
%54 OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ 
İşgücü 2018 yılı 
Eylül döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
598 bin kişi artarak 
32 milyon 813 bin 
kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,4 
puan artarak %54 
olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için 
yapılan 
kıyaslamalara göre; 
erkeklerde 
işgücüne katılma 
oranı 0,4 puanlık 
artışla %73,5, 
kadınlarda da 0,4 
puanlık artışla 
%34,9 olarak 
gerçekleşti.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

513 
514
513 
513
513 
513 
513
513 
513 
513 
513
513 
513 
524
513 
513 
513
513 
513

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (2*12) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
To m okay Tomografi 513 65 29

I Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

BELEBİYE

Santral 
Başkanlık

51345 21-23
5134520

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

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

5145796
513 23 25 

51345 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185
Akcan Petrol B,3 i o re
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz sis *ıa 4S
^e^zaPetro^^^^^^^ı^o^^

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular • 
Eaklhlaar

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

OTOBÜS

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

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
Yani Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6243 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiisiwMii
VENÜS SİNEMASI

KAFALAR KARIŞIK 
11.15-13.00-15.00- 
17.00-19.00-21.00 
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
MÜSLÜM 

14.00-18.30-21.00
KAFALAR KARIŞIK 

12.00-16.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKlrfez

SORUNLARI BİLİYOR hep birlikte
ÇÖZÜMLE GELİYOR... YENİ GEML1KIÇIN
GEMLİK’E HİZMET PROJELERİMİZİ
HALKA HİZMET KİTAPÇIK HALİNDE 
HAKKA HİZMET SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM 
""Püm «sıJtf yl^rnınca JiliyoT’um.

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

sğp 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

YİĞİT | İNŞAAT
YAPI MALZ€M€L€Rİ 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

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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GemlikKfirfez
gjyLİK,*N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gcmlikkoriezgazetesi.com

CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, Gemlik’te yaptırılmayan seçim anketini Gemlik içinmiş gibi gösterilmesini eleştirdi. 

Acar Algı yaratmaya çalışıyorlar1 
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, yerel seçimler öncesi iktidar partisi ve 
yandaş medyasının seçimlere karşı algı yaratmak için her türlü yalana başvurduklarını söyledi. 
Acar, “Türkiye genelinde Cumhurbaşkanının oluşturduğu havuz medyası gibi Gemlik’te de Refik 
Yılmaz medyası var. Bu gazetelerin her sayfası Belediyeden gelen haberlerle dolduruluyor. Bu 
gazetelerden birinde çıkan bir köşe yazısında, yine Refik Yılmaz methiyesi yapılırken, nereden 
aldıklarını bilinmeyen bir anket sonuçları, sanki Gemlik’te yapılmış gibi yayınlanarak, AKP’nin ilçede 
1. parti olduğunu ve yüzde kırklarda görüldüğünü yazarak algı yaratmaya çalışıyorlar.’’ dedi. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Manastır PTT Şubesi kapanıyor..
PTT Türkiye Cumhuriyetinin en 

önemli kamu kuruluşlarından biriydi. 
PTT’nin açılımı ise; Posta, Telefon, Tel 
graftır.

Cumhuriyet öncesi kurulmuş olan 
telgraf ve telefon idareleri, Cumhuriyet 
ile Dirlikte güçlendirilerek bütün ülke 
ye hizmet eden saygın bir kurum ha
line geldi.

Teknolojideki yenilikler, bilhassa 19 
80 den sonra ülkemize getirilerek, bun 
ların öncüsü PTT oldu. Devamı 4’de

Piyasalarda yükselen enflasyon Milli Piyango 
satışlarını da etkiledi.

Yılbaşı piyango 
biletlerine ilgi yok 
Milli Piyango İdaresi tarafından yılın en büyük 
ikrami yesinin çekilişinin yapılacağı yılbaşı bilet
lerine bu yıl ilgi az. 7.5, 15 ve 35 liradan satılan 
Yılbaşı Piyango biletlerin den daha çok çey rek 
biletin satıldı ğını söyleyen Gezici Bayii Necdet Yıl 
maz, "Geçtiğimiz yılın yarısına kadar bile bilet şat
sam razıyım’’ diyor. Haberi sayfa 2’de

rr
GÜNLÜK 300 TON

YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ ||

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

HANVET t OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com

Kİ hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerdinic
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

GÜLERYÜZLÜ 
BRŞKfîNLR 

GEMLİK GÜLECEK 
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZETALİBİM..

AK PARTİ

ORHAN SEMİZ
GEMLİK BELEDİYE

BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

1<^AVLA]^|
YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.kavlak.com.tsrMARMARA BÖLGESİNİN EN'bOYÜK^?..,.., ■

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK:UmUrbe»Mh.YatoaYoluCd.N:42 Gemlik-Bl)RSA FABRİKA:Um«rbeyMh.Yalo.aYoluCd.No:44 GemRk-BURSA 0224

' Şube İi,GEMLİK İŞTİKL^Ç^ÖŞube 2 T OKSİJEN 68 - İSTANBUL YÖNÜ ,.Şub^3 . |.*T .

1

http://www.gcmlikkoriezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.hanvetclinic.com
http://www.kavlak.com.tsr
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CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, Gemlik’te yaptırılmayan seçim anketini Gemlik içinmiş gibi gösterilmesini eleştirdi.

İcar, “fllgı yaraımaya çalışıyorlar"
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Cemil Acar, 
yerel seçimler 
öncesi iktidar 
partisi ve yandaş 
medyasının 
seçimlere karşı 
algı yaratmak için 
her türlü yalana 
başvurduklarını 
söyledi.
Gemlik’te hiç bir 
ilçede görülmeyen 
yerel basında 
Belediye Başkanını 
her gün manşet 
yapan gazeteler 
olduğuna dikkat 
çeken Cemil Acar, 
“Türkiye genelinde 
Cumhurbaşkanının 
oluşturduğu havuz 
medyası gibi 
Gemlik’te de Refik

Yılmaz medyası var. 
Bu gazetelerin her 
sayfası Belediyeden 
gelen haberlerle 
dolduruluyor.

Önceki gün 
bu gazetelerden 
birinde çıkan bir 
köşe yazısında, 
yine Refik Yılmaz

methiyesi yapılır 
ken, nereden 
aldıklarını bilin
meyen bir anket 
sonuçlan, sanki

Gemlik’te yapılmış 
gibi yayınlanarak, 
AKP’nin ilçede 1. 
parti olduğunu ve 
yüzde kırklarda 
görüldüğünü 
yazarak algı 
yaratamaya 
çalışıyorlar.
Anketi yapan 
GEN AR firmasıyla 
yaptığımız görüşme 
lerde Gemlik bazın 
da firmalarının 
anket yapmadıkla 
rını öğrendik.
Daha sonra ilgili 
yazıyı yazan kişiyle 
görüştüğümüzde, 
anketin Bursa da 
bir gazetede çıktı 
ğını ve Gemlik ile 
ilgisi bulunmadı 
ğını söyledi.
Ancak, o yazıyı

okuyan her kişi, 
yazının bütününde 
Gemlik ile ilgisi 
olduğunu ve Refik 
Yılmaz methiyesi 
düzüldüğünü 
gördüğünde, 
anketin de Gemlik 
için yapılmış oldu 
ğunu düşünüyor. 
Yazara göre 
anket sonuçları 
Türkiye genelini 
yansıtıyormuş. 
Bizce bütün bunlar 
bir algı operasyon 
larının parçalarıdır. 
Gemlik’te otur
mayanlar, Gemlik 
hakkında okuduk 
lanyla hüküm 
veriyorlar.
Gemlik’i yaşamak 
gerekir oysa.’’ 
dedi.

Piyasalarda yükselen enflasyon Milli Piyango satışlarını da etkiledi.

Yılbaşı piyango biletlerine ilgi vok
Milli Piyango İdare 
si tarafından yılın 
en büyük ikrami 
yesinin çekilişinin 
yapılacağı yılbaşı 
biletlerine bu 
yıl ilgi az.
İlçemizde 36 yıldır 
Milli Piyango gezici 
satıcılığını yapan 
16753 Nolu Bayii 
Nevzat Yılmaz, yeni 
yıla sayılı günler 
kalmasına karşın, 
Milli Piyango bilet
lerinin satışlarında 
geçtiğimiz yıllara 
göre büyük düşüş 
olduğunu söyledi. 
7.5,15 ve 35 liradan 
satılan Yılbaşı 
Piyango biletlerin 
den daha çok çey

rek biletin satıldı 
ğını söyleyen Gezici 
Bayii Necdet Yıl 
maz, “Geçtiğimiz 
yılın yarısına kadar

bile bilet satsam 
razıyım" diyor.
Yılmaz, bu yıl ki 
bilet satışlarının 
düşük olmasının

nedeninin vatandaş 
larda para bulunma 
masına bağlıyor. 
“Bunun yanında 
halk artık şans 
oyunlarından 
beklediğini bulama 
dığı için umudunu 
kaybetti. Ya tutarsa 
diye şans oyunları 
veya Milli Piyango 
bileti alanlar bek
lentisinin gerçekleş 
memesi halinde 
kızıyor ve ‘bir daha 
almayacağım’ diyor. 
Ama bu yıl durum 
daha farklı. Piya 
saların bozukluğu 
Milli Piyango bilet
lerinin satışını da 
vurdu. Yılın son 
günlerinde satışla

rın artmasını bekli 
yorum. ” şeklinde 
konuşan gezici 
Bayii Yılmaz, bütün 
gün sokak sokak 
gezerek elindeki 
biletleri tüketmek 
için çabalıyor.
SON GÜNE 
BIRAKIYORLAR 
İstiklal Caddesi’nde 
Milli Piyango bileti 
satan Ateş Büfe 
sahibi Murat Ateş 
ise “Geçtiğimiz yıl 8 
bin Milli Piyango 
bileti sattım. Bu yıl 
çekilişe 13 gün 
kaldı elimdeki bilet
lerin ancak 600 
tanesini satabildim. 
Kriz bizi de vurdu 
galiba. Bu yıl geçti

ğimiz yıllara ben
zemiyor. Biletlerin 
parasını peşin vere 
rek bilet satın alıyo 
ruz. Satamazsak 
biletler elimizde 
kalacak.
O zaman da umudu
muz satamadığımız 
biletlere ikramiye 
çıkması olacak." 
dedi.
Milli Piyango İdare 
si bu yıl ki Yılbaşı 
Çekilişinde en 
büyük ikramiyeye 
70 milyon lira vere
cek. Öte yandan, 
Milli Piyango bilet
leri Özdilek Alışve 
riş mağazalarında 
da satışı bu yıl da 
sürdürülüyor.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM
SERİ A17851-17900 SIRA NUMARAL11 CİLT FATURA, 

SERİ A 3601 ■ 3700 SIRA NUMARALI 2 CİLT PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 
SERİ A 2501 - 2550 SIRA NUMARAL11 CİLT GİDER PUSULASI 

KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 
OSMAN ŞAHİN (7950360231)

Aşağıda numara, fârih'gumrü'k'u yazılı olan 
gümrük beyanname aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
BEYANNAME NO: 18160H)0AN<J27472-16.11.20'18 - 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
KIRAYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Fagebookv Sâyfamiz a Gemlik l^i'fez - Güler Ajans
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Kırılmayan cam hırsıza pes ettirdi
Bursa'da bir hırsız, 
soymak için geldiği 
mağazanın camlan 
nı içerisinde kiremit 
dolu çuvalla 
taramayınca pes 
edip çuvalı yere 
atıp gitti.
Olay, merkez 
Nilüfer İlçesine 
bağlı Konak Ma
hallesinde gece 
saatlerinde mey
dana geldi. Edi 
nilen bilgiye göre,

bir mobilya 
mağazasını soymak 
için gelen kimliği 
belirsiz bir kişi,

içerisi kiremit dolu 
çuvalla defalarca 
mağazanın cam 
kapısına vurdu.

Çok sayıda 
vurmanın ardın 
dan başarısız 
olan hırsız camı 
kıramadı. 
Sonrasında ise 
dükkanı soymaktan 
vazgeçip kiremit 
dolu çuvalı 
bırakan hırsız 
olay yerinden 
uzaklaştı. O anlar 
ise iş yerinin 
güvenlik kamera 
sına yansıdı.

İsçi servisi 
şarampole 
yuvarlandı!

Suç aletleriyle birlikte yakalandılar
İznik'te polisin 
şüphe üzerine 
durdurduğu de
fineciler, suç alet
leri ile birlikte 
yakalandı.
Olay, Bursa'nın 
İznik İlçesinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Abdulvahap 
Tepesi yolu, 
mezarlık mevkinde 
devriye atan polis 
ekipleri, park 
halinde ve içinde

iki kişinin bulun 
duğu16CJF13 
plakalı ticari araç

tan şüphelendi. 
Şahısların üzeri 
lerinde ve

araçlarında arama 
yapan ekipler, tarihi 
eser olduğu tahmin 
edilen küçük bir 
parça ile birlikte, 
aracın arkasında 
kazma, kürek, 
fener, gaz maskesi 
ve dedektör ele 
geçirdi..Olayla ilgili 
Y.K. ve İ.Ş. isimli 
şahıslar sorgulan
mak üzere gözaltı 
na alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

İnegöl'de etkili olan sis nedeniyle görüş 
mesafesinin düştüğü yolda, işçi servis 
minibüsü şarampole yuvarlandı.
Kazada, 9 kişi yaralandı..
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi 
Ümitalan mevkiinde meydana geldi. 
Bursa'dan İnegöl'deki bir fabrikaya işçi 
götüren Doğan Güneş (42) yönetimin
deki 16 NH 821 servis minibüsü, sis ne
deniyle görüş mesafesinin düştüğü 
yolda, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 
50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü 
Doğan Güneş ile işçiler Ayfer Yoldaş 
(19), Yahya Yılmaz (46), Rüstem Aydın 
(41), Mümtaz Orhan (36), Yusuf Öztürk 
(30), İbrahim Şentürk (43), Ayşe Acun 
(35) ve Fatma Uzgur (44) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambu
lanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların 
sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dana Rosto - Püre - Pilav

YILBAŞI MENÜM
SERPME MEZE

E Kumla Mah. A. Aslan Cad. No: 109 
. Tel î O 224 533 OO 06 GEMLİK

jj,48.' '

^L^YVA - KABAK - İNCİRTA» 
l^^flŞKEMBE ÇORBASI . Jlk-iA

> PİYANİST ÇETİN |/E
PEYNİR TABAĞI
SALATA Kişi başı
ARA SICAKLAR
Arnavut Ciğeri
Arnavut Böreği
ANA YEMEK

FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE 

DOYASIYA 
EĞLENCE



19 Aralık 2018 Çarşamba Gemlik Körfez
■Dnmmmı

Güne Bakış
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Gemlik Şube Müdürlüğü’ne atanan Sabri Karaman yerel basın gezilerine devam ediyor

İlçe Spor Müdürü ziyaretlerini sürdürüyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Manastır PTT Şubesi kapanıyor..
Rahmetli Özal’ın devleti küçülteceğim 

diye kamu kurumlarını satmaya başla 
yan süreç, AKP döneminde büyüyerek 
sürdürüldü.
PTT’nin posta bölümü devletin elinde 

bırakılırken, telefon ve telgraf idaresi 
özelleştirildi.

Özelleştirilen kurumun adı TÜRK 
TELEKOM oldu.

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Bakanlığı 
Gemlik Şubesi 
Müdürlüğü’ne bir 
süre önce atanan 
Sabri Karaman 
beraberinde Haluk 
Şeker ile birlikte 
yerel basın ziyaret
lerini sürdürüyor. 
Karaman’ın dünkü 
durağı Gemlik Kör
fez Gazetesi oldu. 
Gazetemiz sahibi 
Serap Güler, 
Sorumlu Müdürü 
Kadri Güler ile 
biraraya gelen 
Sabri Karaman, 
ilçenin spor 
sorunları konu

sunda sohbet 
ettiler.
Göreve başlar 
başlamaz Kapalı 
Spor Salonu’nda 
eksiklikleri giderdik

lerini söyleyen 
Karaman, ilçedeki 
tesislerdeki eksik
liklerin giderilmesi 
ile işe başladık 
larını söyledi.

Gemlik’te tesis 
sayısını çoğalt 
mayı amaçladık 
larını belirterek 
bunun için çalışa 
cağını söyledi

ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI
MAKMEDER ÇATISI ALTINDA TOPLANIYORLAR

Gemlik sürekli nüfusu büyüyen bir 
kent.

Böyle olunca Gemlik’in belli büyük 
mahallelerindeki kamu hizmetleri 
merkezden kenarlara doğru götürül 
meye başladı.

Kamu kurulularının amacı halka 
hizmettir.

Kar amacı gütmek değildir.
Gemlik PTT kurumu Hükümet Konağı 

arkasındaki merkez binasının yanında, 
Orhangazi Caddesinde, Manastır da, 
Irmak Sokakta şubeleri bulunuyor.

Önceki gün Manastır Bölgesinde 
(Cumhuriyet Mahallesinde oturan bir 
arkadaşım, buradaki PTT hizmet şube 
sinin kapatıldığını söyledi.

Ben olmaz dedim.
Çünkü, Cumhuriyet Mahallesi ilçemi 

zin en gözde yerlerinden biri haline 
geldi.

Yakınde kuzey planlarının sonucu 
yapılaşma başladığında, nüfusu daha 
da artacak.

Buradan PTT gibi bir kurumu kapat
mak, bana mantıklı geımeaı.
PTT buradaki hizmetinden belki para 

kazanmayabilir ancak, basit bir mektup 
veya havale işi İçin vatandaş Gemlik’e 
inmemeli.

Gemlik Merkez PTT şubesi yoğunluğu 
büyük olan birşüûeaır.
PTT yönetimi bu yanlıştan dönmelidir.
Bu konuda gerek Kaymakamlık, gerek 

se siyasetçiler konuya eğilmelidir.
Buradan milletvekili Zafer Işık’a 

sesleniyorum.
Bu konuyu araştırsın ve bu hizmetin 

Manastır Bölgesinden kaldırılması en
gellesin.

Vatandaş PTT’nin kalmasını istiyor.

IVIı\IVI L_ L_ IX AA ■ IOI AAL I IIVL-/AA I wiLfAlil I

I eftinliMeıi Ism lıtıM mini ılıtıl
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu 
mezunlarının 
kurmuş olduğu 
Gemlik Asım 
Kocabıyık 
Mezunlar Derneği 
(GAKMEDER) ilk 
genel kurulunu 
24 Aralık 2018 
Pazartesi günü 
yapacak. 
Genel kurul 
öncesinde Gemlik 
kampüsüne ve 
yüksek okuluna 
ismi verilen 
yardımsever iş 
adamı Merhum 
Asım Kocabıyık'ı 
anma etkinliği ile 
faaliyetlerine 
başlayacak. 
Yapılacak olan 
etkinlikte 
temelleri 1944 
yılında atılmış

olan Borusan 
Grubu ile grubun 
Kurucu ve Onursal 
Başkanı Asım 
Kocabıyık'ın 
Cumhuriyet tarihiy 
le özdeşleşen 
öyküsünü anlatan 
Cumhuriyetin 
“Kanatlarında Bir 
Girişimci” Asım 
Bey belgeseli 
gösterilecek. 
Belgesel ardından 
Borusan Gemlik 
Kampüs Koordina 
törü Serdar Özkaleli 
ile İş Yaşamında 
Sosyal Sorumluluk 
konusunda bir

söyleşi gerçekleş 
tirilecek.
Yapılacak olan 
söyleşinin 
ardından Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Mezunlar Derneği 
(GAKMEDER) ilk 
genel kurulunu 
gerçekleştirerek ilk 
yönetim kurulunu 
belirleyecek. 
Kurucular Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
T. Can Yalçınkaya, 
Derneğin yapılacak 
olan genel kurul ile 
birlikte faaliyetler
ine başlayacağını 
ve bu faaliyetlere

başlarken Gemlik’e 
ve üniversiteye 
yaptığı katkıları 
nedeniyle merhum 
Asım Kocabıyık’ı 
anarak başlamak 
gerektiğini 
düşünerek 
etkinliği düzen 
leyeceklerini 
söyledi.
Yalçınkaya bundan 
sonraki süreçte 
Gemlik ile Üniver
siteyi biraraya 
getirecek birçok 
faaliyet gerçekleş 
tireceklerini be
lirterek;
"Özellikle Gemlik
ten ve Gemlikliler
den Gemlik Asım 
Kocabıyık Me 
zunlar Derneği’ne 
faaliyetleri için 
destek olma 
larını bekli 
yoruz" dedi

»
Bünyemizde çalışabilecek TIR 
ehliyeti olan şoför aranmaktadır. 
ARANIYOR ^erona ^ran't ^ermer ^an> ln. şti 

İletişim Tel: 0224 514 20 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİKSPOR: 60 S AHİNKflYA K01Hİ: 45
Gemlikspor 
Basketbol Takımı 
Küçük Erkekler 
katagorisinde 
evinde konuk ettiği 
Şahinkaya Koleji 
(B) Sporu yenerek 
altı maçta beşinci 
galibiyetini aldı. 
Maça Kaptan Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih 
Burak SAĞLAM ve 
Arda DOĞAN 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, ilk 
periyoda çok hızlı 
ve etkili başladı ve 
16-10 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta bir türlü 
istediği hücumları 
oluşturamayan tem
silcimiz rakibinin 
sayılarına da engel 
olamayınca da fark 
kapandı ve devre 
arasına 26-22 
Gemlikspor önde 
girdi. Üçüncü 
periyotta da mü

cadele hız kesmedi 
ve karşılıklı atılan 
basketler ile temsil
cimiz 38-33 final 
periyoduna önde 
girdi. Final periyo
dun da tecrübesiyle 
oyun hakimiyetini 
eline geçiren ve 
hızlı hücumlarla 
sayı bulan taraf 
Gemlikspor oldu. 
Kondisyon sorunu 
yaşamayan temsil
cimiz rakibine 
fazla sayı şansı 
vermeyerek maçı 
60-45 kazandı.
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Özgür GÜLER, 
Cemil AYDIN, 
Emirhan ÇAKAL, 
Salih Burak 
SAĞLAM, Arda 
DOĞAN, Yiğit Sinan 
SEZER,Yiğit 
AĞALAR, Emir 
Sultan 
OSMANOĞLU, Emir 
Efe SOYUGÜZEL, 
Beren BALABAN,

Ertuğrul AKDOĞAN 
ve Ege AYAŞ.
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Küçük Takım 
olarak altı maçın 
beşini kazanarak 
gurubumuzda 

iddiamızı sürdürü 
yoruz. Sezon 
öncesi ve sezon 
içerisinde çok iyi 
idmanlar yaptık ve 
bunun neticesinde 
kondisyon sorunu 
muz asla olmadı ve 
bu güne kadar 
oynadığımız bütün 

maçların dördüncü 
periyotlarında 
rakiplerimize karşı 
üstünlük sağlaya 
rak maçlarımızı 
kazandık.
Oyuncularımı bu 
performanslarından 
dolayı kutluyorum 
ve hak ederek 

aldıkları bu gali
biyetler karşısında 
hepsini ayakta 
alkışlıyorum. Hem 
takım oyunu hem 
de özgüvenleri ile 
maçın kontrolünü 
elimizde tutmaya 
çalışıyoruz. Bizi 
başarılı kılan en 
büyük etkenimiz 
takım oluşumuz, 
aile sevgisi ile 
birbirimize bağlıh 
ğımız ve biri ilde 
hareket etmemizdir. 
İnşallah devamını 
da getiririz.
Hedefimiz olan 
"SKOR İÇİN DEĞİL 
SPOR İÇİN OYNU 
YORUZ" sloganını 
ilçemiz adına 
Gemlik Gençliği 
olarak gurur ile 
taşıyoruz. Basket- 
boldan daha fazlası 
Gemlikspor Basket
bol Ailesi olarak 
herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlı 
yorum" dedi.

ABONE 
OLDUNUZ Nü? 
uu 

■Mİ
Facebook 
sayfamız 

Gemlik 
Körfez - -a 

Güler Ajans

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa'da »eni uçak seferleri başlıyor
Bursa'da Yenişehir Konuyla ilgili Bağlantı Sağlanan Şehirli ■ Bursa Ankara,-Bağlantı Samsun, Trabzon,
Havaalanı'nda ocak açıklama yapan AK Ânkarij-BurM { i Sağlanan Şehirler Erzurum, Diyar
ayından itibaren Parti Bursa Mil Bağlantı . Yı «fim

1
1 jO <b XI ra ot Sr*

<1> 'ot £ bakır ve Adıyaman
yeni ek seferler letvekili Mustafa I ro1 isi C/j

•’E..' (0 OT-
E <u OT»

1 E ra ra ra
n 65

■(D OT»
E <D OT» E (ü c

ra
s aktarmalı uçuşları

başlıyor. Esgin, "Bursa O. & £
a ra & £ O t—

3 ;
ÖL da ocaktan itibaren

Yapılan çalışmalar Havalimanı ile Adana 55 55 55 1 , 55 80 65 70 65 65 65 başlıyor. İnşallah
sonrasında ocak Ankara bağlantılı İzmir 45 45 45 40 75 40 75 75 yeni seferlerin
ayından itibaren 30-90 dadika makul Antalya 80 45 80 45 45 50 85 50 85 85 başlaması ile
Adana, İzmir, An bekleme süreleriyle Diyarbakır 40 30 40 30 30 40 30 40 30 30 birlikte
talya, Kıbrıs, Erzurum, Trabzon, Ercan/Kıbrıs 50 35 : 45 45 55 50 vatandaşlarımız
Şanlıurfa, Gazian Muş ve Diyarbakır Erzurum 45 35 35 35 artık rahat edecek.
tep, Ordu/Giresun, direk uçuşlarının Şanlıurfa 45 40 45 40 45 55 45 55 55 Ocak ayında
Samsun, Trabzon, yanında Adana, Gaziantep 50 50 50 50 45 50 45 45 başlayacak
Erzurum, Diyarbakır İzmir, Antalya, Ordu-Giresun 55 50 55 50 50 55 55 65 yeni seferlerin
ve Adıyaman Kıbrıs, Şanlıurfa, Samsun 75 75 85 90 45 60 45 60 70 Bursa'mıza
aktarmalı uçuşları Gaziantep, Adıyaman 35 35 35 60 hayırlı olmasını
başlayacak. Ordu/Giresun, Trabzon 40 -10 40 40 55 60 55 60 60 diliyorum” dedi.

Uludağ'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden olan 
Uludağ'da yoğun 
sis etkili oluyor. 
Görüş mesafesinin 
5 metreye kadar 
düştüğü Uludağ'da 
kayak pistleri boş 
kalırken, tatile 
gelen bazı 
vatandaşlar kar 
topu oynayarak 
eğlendi.
Kış turizminin en 
önemli merkez
lerinden olan 
Uludağ'da yoğun 
sis pistleri boşalttı. 
Meteoroloji

Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
oteller bölgesinde 
yarım metreyi 
geçen kar kalınlığı 
bu gün itibari ile 37 
santimetreye düştü. 
Sıcaklığın sıfırın 
altında en düşük 9, 
en yüksek eksi 3 
derece kaydedil 
diği Uludağ'da, 
kar yağışının 
önümüzdeki 
haftaya kadar 
devam etmesi 
bekleniyor. 
Bu arada bölgede 
kesif sis sebebiyle 
görüş mesafesi

zaman zaman 5 düşüyor. Ulu vatandaşlar pist
metreye kadar dağ'da tatil yapan leri boşaltırken

günübirlik çıkan 
yerli ve yabancı 
turistler, ise rağmen 
kayak ve snow
board yaparak 
karın tadını 
çıkarıyor. Kar 
topu oynayan 
bazı tatilciler, 
"Bu gün sis 
var. O yüzden 
kayak yapamı 
yoruz. Biz de kar 
topu oynayarak 
vakit geçi 
riyoruz. Yarın 
hava güzel olursa 
kayak yapmayı 
deneyeceğiz" 
diye konuştu.

Türkiye ve dünyada bir ilk olacak
Türkiye'nin kuş 
gözlemcileri ve 
fotoğ rafçılarını bir 
araya getiren 
Trakuş.org, dünya 
da ve ülkemizde ilk 
olacak bir foto 
kertik yarışmasına 
hazırlanıyor. Trakuş 
tarafından organize 
edilen yarışmada 
doğa fotoğrafçıları 
ve gözlemcileri bir 
yıl içerisinde en çok 
türü görüp bel
geleyebilmek için 
birbirleri ile yarışa 
cak. Bu sayede 
kuş gözlemciliğini 
sevdirmeyi ve 
Türkiye kuş türü lis
tesine yeni türler 
eklemeyi amaç 
edinen Trakuş, 
doğaseverleri farklı 

bir amaçla bir 
araya getirmeyi 
hedefliyor.
Bugün 5 bin üyesi 
ile Türkiye'nin dört 
bir yanındaki kuş 
gözlemcileri ve 
fotoğrafçıları ile 
hem görsel hem de 
bilgi envanteri 
noktasında ciddi bir 
arşive ulaşan 
Trakuş.org, Foto 
Kertik Yarışması ile 
doğaseverleri 
arasında tatlı bir 
yarışa hazırlanıyor. 
Dünyada fotoğraf 
üzerine böyle ulusal 
çapta bir yarışma 
nın olmadığına 
değinen Tigrel 
"Trakuş.org a üye 
olan herkes bu 
yarışmaya ücretsiz

katılarak dahil ola
bilir. 1 Ocak 2019- 
30 Aralık 2019 tarih
leri arasında 
Türkiye sınırları 
içerisinde en çok 
kuş türünün 
fotoğrafını çeken ilk 
3 kişiye bu anlamda 
ödüller vereceğiz"

dedi.
Trakuş'un Kurucu 
Başkanı olan Serhat 
Tigrel konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada 
"Kuş gözlemci
lerinin ve fotoğrafçı 
larının iftihar ettiği 
noktalardan biri en 
çok tür görmektir.

Bizim düzenle 
diğimiz yarışma da 
Türkiye'de bulunan 
türleri saymakla il
gili aslında.
Yarışmamız herkese 
açık. Türü sadece 
görmek yetmiyor 
tabi ki. Cep tele
fonu, fotoğraf maki

nesi veya tele 
objektifle bunu 
fotoğrafla 
ispatlaması da is
teniyor. Kuşun 
tanım alabileceği 
bir fotoğraf olması 
şart. Bu sayede 
Türkiye'de kuş en
vanterine katkı 
sağlamak en önemli 
amacımız. Bu 
yarışma ile birkaç 
yeni türü de Türkiye 
listesine dahil 
edeceğimizi düşü 
nüyoruz. Bunun 
yanında il bazında 
da derecelendir 
melerimiz olacak. 
Böylece en çok fark 
lı türe sahip şeh 
rimiz ve nadir türler 
de ortaya çıkmış 
olacak." dedi

Traku%25c5%259f.org
Traku%25c5%259f.org
Traku%25c5%259f.org
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Bakandan emeklilikte yasa lafcılanlara açıklama
Emeklilikte yaşa 
takılanlar ya da 
kısaca EYTli 
vatandaşların 
heyecanlı bekleyişi 
devam ediyor. 
Konuya dair 
açıklamalar sür
erken son olarak 
Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Züm
rüt Selçuk, TBM- 
M'de yaptığı 
konuşmada EYT

konusuna da 
değindi. Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt 
Selçuk, TBMM 
Genel Kurulunda, 
bakanlıklarının 
2019 yılı bütçesi 
üzerinde millet 
vekillerinin 
sorularını yanıtladı. 
Bakan Selçuk bu
rada EYT konusu 
hakkında da

açıklama yaptı. 
Emeklilikte yaşa 
takılmanın yanlış bir 
kavramsallaştırma 
olduğunu çünkü

emekliliğin olmazsa 
olmazının belirli bir 
yaşı tamamlama 
olduğunu dile 
getiren Selçuk,

"Dünyada emeklilik 
için bir yaş sınırı 
mevcut." dedi.
Emeklilikte yaşa 
takılanlar 
hususunda İYİ Parti 
kurmaylarından da 
açıklamalar gelm
eye devam ediyor. 
Emeklilikte yaşa 
takılanlar 
konusunda Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt

Selçuk'tan bir söz 
duymadığını ifade 
eden İYİ Parti 
Adana Milletvekili 
İsmail Koncuk, 
şöyle konuştu: 
"Bunun kamu 
mâliyesine yükü 
nedir? Bundan 
daha ne kadar 
kaçabileceğinizi 
merak ediyorum. 
Geçen gün Ana 
yasa Mahkemesi 
bir karar verdi.

Biati yakalıya is fırsatı varaiılacak
100 bin üniversiteli 
sigortalı olup, 3 ay 
asgari ücret kadar 
harçlık alacak 100 
bin kişi park, 
bahçe, okul 
işlerinde çalışacak 
2019'da 1 milyon 
250 bin kişi istih
dam edilecek 500 
bin kişi iş 
kurslarına alınacak 
4 milyon kişiye 
danışmanlık 
desteği sağlanacak 
İlave istihdama 6 
milyarlık teşvik 
ödenecek 
1 milyon mavi 
yakalıya iş fırsatı 
yaratılacak. 
Türkiye, yeni yıla 
yatırım ve istih
damda güçlü 
adımlarla giriyor.

2019'un istihdam 
ajandasında yer 
alan 8 önemli başlık 
şöyle: 
Sosyal çalışma 
programı kapsa 
mında Haziran'da 
100 bin genç istih
dam edilecek.
Program 3 ay 
sürecek.
Yeni yılda 4 milyon 
kişiye danışmanlık 
hizmeti verilecek. 
450 bin kişi ilk kez 
iş sahibi olacak. Yıl 
sonuna kadar en az 
1 milyon 250 bin 
kişi özel sektörde 
istihdam edilecek. 
Aktif işgücü 
programlarından 
yaklaşık 2 milyon 
kişi yararlanacak.
2 YIL İŞ GARANTİSİ

Mart sonuna kadar 
İŞKUR aracılığıyla 
200 bin kişi özel 
sektörde işe 
yerleştirilecek. 
En az 500 bin kişi iş 
programları ve 
kurslardan yarar
lanacak. Girişimci 
gençlerin primlerini 

devlet ödemeye 
devam edecek. 
İstihdamın 
artırılması için 
işverenlere 6 
milyar liraya yakın 
teşvik ödemesi 
yapılacak. 1 Ocak'- 
tan itibaren son 3 
yılda iş kazası 

yaşanmayan 
işyerlerine prim 
desteği başlayacak. 
2019'da da 1.6 
milyon işyeri 
sigorta primi, 
vergi, bölgesel 
istihdam yatırım 
desteklerinden 
yararlanacak.

İşe İlk Adım Proje- 
si'ne katılan 
gençlere 2 yıla 
kadar istihdam 
garantisi verilecek. 
Işbaşıeğitim 
programı kapsa 
mında gençlere 
istihdam 
yaratan işyer 
lerine asgari ücret 
desteği sürecek. 
Çırak ile 
işletmelerde 
mesleki eğitim 
gören öğren 
çilere ücret 
desteği 2021'e 
kadar sürecek. 
Yaklaşık 100 bin 
kişi bahçe, park ve 
okullarda toplum 
yararına programlar 
kapsamında işe 
alınacak.

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 1^5
Jandarma İmdat Y5®
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 1B6
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 36
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tas. 513 23 94

VAPUR - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

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

R
Pamukkals «12 «O 2«
DENİZ UÇAÖI 613 6 6 13
Pagaaua Akmla Seyahat 614 63 6 2

''METRO «13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanbaroQIu-Eaadaf 614 46 4»
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 012 0133

DAĞITICILAR

E 
H

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 51345 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 
F

Davl«t Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
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
1

Akcan Petrol 513 dO 7O
MAR-PET si3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Patrol________ 613 01 oa

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK lİY*»İ 0*ZITeSİ ,

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6244 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllIBAN
VENÜS SİNEMASI

KAFALAR KARIŞIK 
11.15-13.00-15.00- 
17.00-19.00-21.00 
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15 
MÜSLÜM 

14.00-18.30-21.00

12.00-16.30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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SORUNLARI BİLİYOR 
ÇÖZÜMLE GELİYOR...

HEP BİRLİKTE
YENİ GEMLİK İÇİN

GEMLİK’E HİZMET PROJELERİMİZİ
HALKA HİZMET KİTAPÇIK HALİNDE 
HAKKA HİZMET SUNACAĞIZ

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM 
"Püm oday adaylarına başarılar diliyorum.

GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

W.. MEHMET KAPTAN
/W\ AK Parti

sğg Gemlik Belediye Başkan
ak PARTİ Aday Adayı

YİĞİT İNŞAAT
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


UĞURLU 
GELECEK, 
UĞUR'UM 
gelecek*

MEHMET UĞUR 8ERTASLAN 
CHP Gemlik Belediye Başkan Mayı CHPj

Kuruluş:1973

GemlikKfîrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetdinic.com

Kİ hanvetclinicgemlik hanvetveterinerclinic

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

20 Aralık 2018 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr. Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik zeytinine ürün başına destek verilmesi için çalışacağını söyledi.

IIİt ‘teı Man «■ W
GÜLERYÜZLÜ 
BRŞKfîNLR 

GEMLİK GÜLECEK
HALKA HİZMETİN HAKKA HİZMET 

ETME BİLİNCİ İLE 
HALKTAN BİRİSİ OLARAK 
HİZMETİNİZE TALİBİM..

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yerel idareler seçimleri 
ile igili açıklama yaptı. Işık, Gemlik'te sürekli gündeme gelen dönüşüm ve imar durumları ile 
ilgili de bilgilendirme yapan Zafer Işık; "Gemlik'te sonuca ulaşmak üzere olduğumuz Kuzey 
İmar Planlan konusunda bütçe görüşmelerinin ardından önemli adımlar atacak, sorunu 

. çözeceğiz. Aynı zamanda Kentsel Dönüşüm ve Yerinde Dönüşüm konusunda da, 
vatandaşların ve uzmanların görüşle rini alarak yol izleyeceğiz.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail.com

Gemlik’te ittifaklar kurulacak mı?
Yerel seçimlere az zaman kaldı.
Türkiye genelinde AKP-MHP ve 

CHP-İYI Parti arasında büyük kent 
lerde kurulan ittifaklar belli oluyor.

Peki ilçelerde ittifaklar kurulacak 
mı? Bu hala açıklık kazanmadı.

Gemlik’te bu güne kadar CHP 
adayı Mehmet Uğur Sertaslan dışında 
belirlenen adayın adı açıklanmadı.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, olağanüstü toplantısında 
2019 yılı tahmini bütçesi 2.322.320 lira olarak belirlendi

GTSOnun2019 
bütçesi belli oldu 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası dün yaptığı 
olağanüstü Meclis toplantısında 2019 yılı tahmini 
gelir ve gider 2.233.320 lira olarak kabul ederek, 
görüşülmesi için Hesap İnceleme Komisyonuna 
gönderdi. GTSO Meclisi gelecek hafta komis 
yondan gelen kesin rakamları ele alarak, 2019 yılı 
tahmini bütçesini belirleyecek. Haberi syf2’de

AK PARTİ

ORHAN SEMİZ
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN A.ADAYI

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

____ _ ,YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
GÜNLÜK 300TQN [ JL\/B A ~1 1

YAĞLIK ZEYTİN İŞLEME KAPASİTESİ || İKZVV II ■
El doğ an in hazînesi Hışmı

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK
DOĞANIN HÂZİNESİ

TO^Hİ

G ■www.kavlak.com.tr

ZEMTIN yag i fab ri kas i
MRK :UmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA îUmurbeyMh. Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA 4^ 0224
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube2:OKSİJEN68-İSTANBULYÖNÜ Şube3:OKSİJEN68-İZMİRYÖNÜ ' I

http://www.hanvetdinic.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadn_guler@hotmail.com
%25e2%2596%25a0www.kavlak.com.tr
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AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik zeytinine ürün başına destek verilmesi için çalışacağını söyledi.

Işıi/iuzen Planlan sorununu çözeceğiz”
AKP Bursa Mil
letvekili Zafer Işık, 
bugüne kadar ... 
yapılan çalışmalar 
ve yerel idareler 
seçimleri ile igili 
açıklama yaptı. 
Son dönemde bütçe 
görüşmelerinden 
dolayı fazla bölgeye 
gelemediğini ifade 
eden Gemlikli mil
letvekili Işık, ken
disinin milletvekili 
olması, il başkanı 
mn ve Bursa 
Büyükşehir'in Gem
lik'e olan yakınlığı 
ve Gemlik'te 31 
Mart sonrasında 
seçilecek AkPartili 
Belediyenin, Gemlik 
adına yapılacak 
önemli işlerin en 
önemli saç ayağı 
olduğunu ifade etti.

HİZMETLER 
DEVAM EDİYOR 
Seçim dönemine 
girildiğini ve Gem
lik'te hizmetlerin 
devam ettiğini be
lirten Zafer Işık;
' 'Gemlik Belediye 
Başkanımızla önem 
li bir ivme kazandı. 
Bir yandan belediye 
çalışmaları, bir yan
dan Bursa Büyükşe 
hir'in Gemlik'te 
yatırım yapmak 
adına çalışmaları.. 
Gemlik'e önemli 

değerler kazandırdı. 
Aynı zamanda bizim 
de Gemlik'in evladı 
olarak milletvekili 
seçilmemiz, Gem
lik'in işlerini daha 
da artıran etken 
oldu. Yeni dönemde 
de, Gemlik AKP 
Belediye tarafından 
yönetilecektir.
Gemlik'te seçim 
öncesi ve sonrasın 
da hizmet yağmu 
runa tutulacaktır. 
Bilindiği gibi Beledi 
yenin önemli icraat 
larının yanı sıra 
merkezi hükümet ile 
Gemlik'e yakışır bir 
devlet hastanesi 
açıldı. Kumla'da 
bölgenin su ihtiya 
cini karşılayacak 
önemli bir baraj 
yapılıyor. Uyum ve 
ahenk içinde devam 
eden hizmetlerde 
de kazanan Gemlik 
oluyor ve olmaya 
da devam edecek
tir" dedi.

KUZEY PLANLARI 
SORUNUNU 
ÇÖZECEĞİZ 
Gemlik'te sürekli 
gündeme gelen 
dönüşüm ve imar 
durumları ile ilgili 
de bilgilendirme 
yapan Zafer Işık; 
"Gemlik'te sonuca 
ulaşmak üzere

bugün olduğu gibi 
devam edecektir.

olduğumuz Kuzey 
İmar Planları konu 
sunda bütçe görüş 
melerinin ardından 
önemli adımlar ata
cak, sorunu çözece 
ğiz. Aynı zamanda 
Kentsel Dönüşüm 
ve Yerinde Dönü 
şüm konusunda da, 
vatandaşların ve 
uzmanların görüşle 
rini alarak yol izleye 
ceğiz. Bu dönemki 
önceliğimiz 'katılım 
cı belediyecilik' ola
cak. AKP’den aday 
olan arkadaşımız, 
31 Mart'tan sonra 
tüm Gemlik'in 
Belediye Başkanı 
olacak. Parti veya 
siyasi görüş ayırt 
etmeksizin, tüm 
görüşlere açık ola
cak, Gemlik'in önce 
liklerini gözetecek, 
vatandaşlardan 
fikirler alarak hiz 
met yağmuruna

YENİ İSTİHDAM 
SAHALARI 
Gemlik işsizlik 
konusunda pek çok 
ilçe gibi sorunlar 
yaşamasa da, belli 
noktalarda ihtiyaç 
lan olan bir ilçe. 
Gemlik'te yakın za
manda faaliyete 
geçecek ve çeşitli 
uygulamalarla 
kazandırdığımız 
alanlar sonrasında 
önemli bir istihdam 
sahası oluşacaktır. 
Ciddi bir sayıya 
ulaşacak fabrika ve 
iş yerlerinin önce
liklerinin de Gemlik, 
ardından da bölge 
olmasını sağlayaca 
ğ/z" şeklinde 
konuştu.

TARIM 
KOMİSYONUNDA

OLMAM BUYUK 
ŞANS
Gemlik Zeytini ve 
tarım ile ilgili görüş 
lerini açıklayan AKP 
Bursa Milletvekili 
Zafer Işık, "Yapıla 
cak olan tesisleşme 
sonrasında Gemlik 
zeytin konusunda 
yeniden ivme 
kazanacaktır. Gem
lik zeytininde ürün 
başına destek yok 
tu. Yeni dönemde 
de bu anlamda 
girişimlerimiz ola
cak. Ürüne destek 
verilmesi adına da 
çalışacağız. Desteği 
de kısa sürede 
alacağımıza 
inanıyoruz.

TARİHİ FIRSAT 
Bütçe görüşmeleri 
sonrası çok özledi 
ğim Gemlik'te sa
hada olacağım. 
Belediye Başkan 
adayımıza, bugün 
de olduğu gibi des 
tek vererek, Gem
lik'in önerilerini de 
bu dönemde de 
Ankara'ya aktar
maya ve çözüm 
yolları bulmaya 
devam edeceğim. 
31 Mart Gemlik için 
tarihi bir fırsat. 
Ankara'da Gem
lik'ten bir milletve 
kilinin olması Gem

lik'e hizmetlerin 
daha hızlı gelmesini 
sağlarken, Gemlik 
Belediyesi ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesinin de uyu
muyla, Gemlik 
önümüzdeki dönem 
de de hizmetin 
merkezi olacaktır: 
Yakın zamanda, 
Gemlik'te yaşanan 
pek çok eksikliği bir 
daha yaşamamamız 
için, genel merkez, 
büyükşehir ve ilçe 
belediyesi uyumu
nun öneminin 
farkındayız. Gemlik 
halkının da böyle 
önemli bir fırsatın 
değerini bileceğine 
inanıyoruz. 
Milletvekili seçil 
mem öncesi ve 
görev yaptığım 
süreçte, bana her 
zaman destek olan 
Gemlik halkına 
teşekkür edi 
yorum. Düşüncesi, 
siyasi fikri ne 
olursa olsun, 
Gemlik'ten gelen 
her kişi ve öneriye 
açık oldum.
Gemlik'in evladı 
olarak üzerime 
düşen vazifeyi de 
en iyi şekilde 
yaptığıma 
inanıyorum. Biz 
Gemlik ile daha ...• 
g üçlüyüz" dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, olağanüstü toplantısında 2019 yılı tahmini bütçesi 2.322.320 lira olarak belirlendi

CTSO’nun 2019 bütçesi belli oldu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası dün 
yaptığı olağanüstü 
Meclis toplantısında 
2019 yılı tahmini 
gelir ve gider 
2.233.320 lira olarak 
kabul ederek, 
görüşülmesi için 
Hesap İnceleme 
Komisyonuna gön
derdi.
Dün saat 17.oo de 
Hasan Yıldırım 
başkanlığında 
olağanüstü olarak 
toplanan GTSO 
Meçlisi, 2019 yılı 
gelir ve gider Tah
mini Bütçesini ?V{ 
görüştü.

Tahmini Bütçe s 
taslağını görsel 
olarak sunan Oda 
Genel Sekreter

Yardımcısı Emrah 
Gemici oğlu önce 
gelirler ile ilgili fasıl 
lan tek tek okudu.

Gelir ve Gider 
bütçesinin denk bir 

« bütçe olduğunu, 
bütçenin TOBB

kararlarına ve yönet 
meliklere göre hazır 
landığını söyledi.
Meclis toplantısında 
Oda üyelerinin 2019 
yılı gelirler Kalemi
nin en önemli fas 
lını oluşturan aidat
lar konusu mecliste 
en çok tartışılan 
konu oldu.
Üye aidatlarının en 
düşüğünün 230 lira, 
en yükseğinin ise 
1015 lira olacağı 
konusunda TOBB 
tarafından gelen 
yönergeye göre 
hazırlanan yeni 
aidatların tartış 
malardan sonra

kabul edildi. 
Giderler ile 
ilgili meclise 
sunülan fasıllarda 
okunarak 
kabul, edildi.
2019 tahmini bütçe
sine son şeklinin

i verilmesi için j - 
Hesap İnceleme

>• Komisyonuna!? 
gönderilmesi 
kararlaştırıldı. 
GTSO Meclisi gele
cek hafta korniş 
yondan gelen 
keşin rakamları ele 
alarak, 2019 yılı a 
tahmini bütçesini 
belirleyecek.
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Bursa'da Kayıp alarmı!
Bursa'da pazartesi 
günü arkadaşlarıyla 
oyun oynamak için 
evlerinin yakınında 
ki parka gittikten 
sonra bir daha 
haber alınamayan 
13 yaşındaki Efe 
Doğan için arama 
çalışması başlatıldı. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi Yeşilyayla 
Mahallesi'nde otu
ran Doğan ailesinin 
oğulları Efe Doğan, 
17 Aralık akşamı 
arkadaşlarıyla oyun 
oynamak için ev
lerinin yakınındaki 
parka gitti. Efe 
Doğan, gece geç 
saatlere kadar eve

Kasksız sürücü ağır yaralandı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde mey 
dana gelen ka 
zada motosiklet 
sürücüsü 
ağır yaralandı. 
Kaza, İznik- 
Yenişehir kara

dönmeyince, aile 
aramaya çıktı. 
Sonuç alamayan 
aile, Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne başvurdu. 
Bunun üzerine 
polis ekipleri, 13 
yaşındaki Efe 
Doğan için arama 

yolunda eski Has
tane civarında saat 
16.40'da meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 16 FBS 
88 plakalı motosik
let sürücüsü 
Mustafa Göre (74), 

çalışması başlat 
tı."Yetkililere sesle 
niyorum" diyen 
acılı baba Ersin 
Doğan, "Allah rızası 
için oğlum dan bir 
haber getirin. Ma
halleden "Hasan" 
diye bir arkadaşı 
var ondan da haber

İznik'ten Yenişehir 
istikametine 
seyir halindey 
ken direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip savruldu. 
Başını kaldırıma 
çarpan Göre ağır 

alınamıyor. Aklımı 
za bin bir türlü 
şeyler geliyor. Yeter 
ki oğlum gelsin, hiç 
kimseden şikayetçi 
olmayacağım. Belki 
bir hata yapmış 
sınızdır, belki bir 
yanlış yapmışsı 
nızdır, ne olur 
merhamet edin. 
Benim iki gündür 
ciğerim ateşler 
içinde yanıyor. 
Allah rızası için 
canımı alsınlar 
ama bana oğlum 
dan bir haber 
versinler, dünyanın 
öbür ucu da olsa 
gider alır gelirim" 
dedi.

yaralandı. Başında 
kaskı olmayan 
yaralı sürücü, 
112 ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından İznik 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı.

Bursa'da cadde üzerinde ilerleyen bir 
otomobilin motoru aniden alev aldı, 
neden çıktığı belli olmayan yangında 
yaralanan olmazken, araç kullanılamaz 
hale geldi. O anlar bir iş yerinin güven
lik kamerası ve vatandaşlar tarafından 
görüntülendi. Olay, geçtiğimiz cumarte 
si Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mey
dana geldi. Gazalar Caddesi üzerinde 
hareket halinde olan 16 ACM 029 plakalı 
otomobil, henüz belirlenemeyen bir ne
denle alev aldı. Yangının dakikalar 
içinde büyümesi üzerine araç alev top
una döndü. Çevredeki bir iş yerinin 
güvenlik kamerasının kaydettiği görün
tülerde aracın arkasına yanaşan başka 
bir araç yanmaktan son anda kurtu
lurken, yangını fark eden sürücü ve yol
cular hemen aracı terk etti. Aracın arka 
tarafında çıkan yangını çevredeki bir 
esnaf bidonla su dökerek söndürse de 
aracın ön tarafında çıkan yangın kısa 
sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri gelene 
kadar yangına hortumla su tutan ve 
yangın tüpüyle müdahale eden esnaf 
aracın tamamen yanmasını önledi.

Tel: 0 224

RıSSTAORA

Dana Rosto - Püre - Pilav

L Kumla Mah. A. Aslan Cad. No: 109

W™A - KABAK - İNCİR TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI 

^^MkOL EJCSTRA >

SERPME MEZE 
PEYNİR TABAĞI
SALATA Kişi başı > 
ARA SICAKLAR 
Arnavut Ciğeri 
Arnavut Böreği 
ANA YEMEK

PİYANİST ÇETİN VE 
FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ 

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE

DOYASIYA 
EĞLENCE
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Güne Bakis
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt da kan bağışında bulundu

Kızılay, 30 ünite kan topladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te ittifaklar kurulacak mı?
En çok merak edilen, AKP ve MHP 

ittifakının kurulup kurulmayacağıdır.
Eğer bu ittifak kurulmazsa, o zaman 

AKP’nin adayı kim olacak?
Bu seçimlerde CHP adayı belli oldu 

ğuna göre, seçimi etkileyecek önemli 
parti olan AKP’nin 10 aday adayı arasın 
da seçim yarışına kim katılacaktır?
MHP’nin giz gibi bekletilen adayı kim 

olacaktır?
Gemlik’te AKP ile MHP eğer ittifak ku

rarlarsa, bu AKP’nin çatısı altında 
olacaktır.

Muhtemelen MHP aday namzedi de 
başkan yardımcısı yapılacaktır.
Aynı durum CHP ve İYİ Parti ittifakı 

için de söz konusudur.
Onun için AKP ve MHP ile İYİ Parti 

adayları açıklanmıyor.
Oysa, Genel Merkezler kimin aday 

olduğunu çoktan belirledi.
Şimdi stratejiler belirleniyor.
Once illerdeki ittifaklar çözülecek. 
Sonra şıra ilçelere geıeceK.
Dün İYİ Parti’de güçlü aday namzedi 

Adnan Bıyıklı, bir yerel gazeteye yaptı 
ğı açıklama bunu doğruladı.

Açıklamasında, genel merkezler düze 
yinde ittifak sürecinin devam ettiğini 
söylüyor.

Bıyıklı; “Genel merkezlerimizin kararı 
doğrultusunda ittifaktan Sayın Sertas 
lan çıkarsa, seçimlerde onun için de 
çalışırım. 21 Aralık’a kadar belli olacak. 
Gemlik için en hayırlısı neyse o olsun” 
diyor.

Hatırlarsanız Adnan Bıyıkh’nın adaylı 
ğının açıklanacağı duyurulmuş ancak 
sonra bu açıklama geri alınmıştı.

Şimdi taşlar yerli yerine oturuyor.
Her iki ittifak gurubunda da seçimlerin 

kazanılması için ince hesaplar yapılı 
yor.

Gemlik için genel merkezler ittifak 
kararı alırsa, MHP, AKP çatısı altında, 
İYİ Parti de CHP adayını destekleyerek 
seçimlere katılacaktır.

Bu olmazsa her parti kendi adayıyla . 
seçimlere katılacaktır ki, ilginç bir 
sonuçla karşılaşmak mükündür. v
AKP 2ûû9 seçimlerinde aldığı yenilgi 

yi, Belediyede dönemin Başkanına 
darbe yaparak yeniden elde etmişti.

Satılık iki meclis üyesi AKP’yi vatan 
daşın oylarıyla değil, kendilerine sunu 
lan koltuklar ve yüksek maaşlar ile kol 
tuk sahibi yapmışlardı.

31 Mart seçimlerinde AKP Gemlik’i 
kaybetmek istemez.

Refik Yılmaz’ın 7 yıllık belediye baş 
kanlığı dönemindeki yıpranmışhğı ne- 
diniyle Ankara’da yoğun kulisler yaşa 
nıyor. Bunu başarılabilecekler mi?

AKP, MHP ile ittifak kurarak seçimleri 
garantilemek istiyorlar.

Bence seçilme şansı olmayan MHP 
buna HAYIR diyemez. Aklın yolu birdir.

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi Gezici Kan 
Bağış Aracı, dün 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde 
beklediği kanı 
toplayamadı.
Kan bağışında bu
lunan vatandaşlar 
dan kan toplamak 
için Devlet Hasta 
nesi otoparkında 
gün boyu bağış 
bekleyen Kızılay 
Kan Toplama Aracı 
sağlık ekibine gün 
boyu 30 ünite kan 
bağışı yapıldı.
Kan toplandığını 
öğrenen Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı 
Mehmet Barış 
Bozkurt da kan 
verdi. Bozkurt, 
sürekli kan bağı

şında bulundu 
ğunu, bundan da 
mutluluk duydu 
ğunu söyledi. Kan 
bağışında bulu nan 
ların çoğunluğu 
nun hastane per
soneli olduğu dik 
kat çekti. Kızılay 
Gezici Aracı ilçemi 
ze kan toplamak 
için sık geldiğini 
söyleyen ilgililer, 
Gemliklilerin kan bağışına destek olmasını istediler.

Özdilek Alışveriş Merkezi’nde yılbaşı süslemeleri ilgi görüyor

Yılbaşı hazırlıkları haşladı
31 Aralık geçesi 
kutlanacak olan 
yeni yıl için 
vatandaşlar 
hazırlıklara başladı. 
2018 yılının 
uğurlanacağı, 31 
Aralık günü saat 
24.oo de yeni bir 
yıla girişin 
mutluluğunu ve 
uğurlu, bereketli 
geçmesini kutla
mak için isteyenler 
değişik etkinliklerle 
yeni yıla giriyorlar. 
İlçemizdeki eğlence 
yerlerinden Kumla 
Doris Balık.
Lokantası, Atamer

Hotel yeni yıla 
program ile 
girecek.
Yeni yılı evlerinde 
kutlayacaklar ise 
yeni yılı kutlamak 
için değişik yeni yıl

süslemeleri ile 
hazırlıklara 

. başladılar.
İlçemizdeki işyer 

, leri içinde en 
~ çok yeni yıl 

süslemeleri /

bulunduran 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi dikkat 

: çekiyor. / 
j. Yüzlerce çeşit süs 

lemelere vatandaş 
lar ilgi gösteriyor.

CKEKR Bünyemizde çalışabilecek TIR 
ylirUn ehliyeti olan şoför aranmaktadır.

RHimiVKD Verona Granit Mermer San. Tic: Ltd. Şti.
RnKMIlUn İletişim Tel: 0224 514 20 21

mm

Ulvin ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM 
Kili İl ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. !

' ' ESRÂ HİkANUR YILDIZ'

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikspor 
basketbol A Takımı 
büyük erkekler 
kategorisinde 
Mudanya 
deplasmanında 
oynadığı Altınok 
Spor maçını 
64-73 kazandı. 
Karşılaşmaya 
İbrahim TOKGÖZ, 
Koray GÜNEŞ, 
Hasan DERE, 
Olcay OBUZ ve 
Sinan ATALAR 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, ilk 
periyodu karşılıklı 
atılan basketler ile 
18-20 önde 
tamamladı.
İkinci periyoda 
hızlı hücumlar ve 
etkili savunma ile 
başlayan Gemlik
spor, farkı beş 
sayıya çıkartarak 
devre arasına 
29-34 önde girdi. 
Üçüncü periyotta 
oyun kontrolünü 
elinde tutan 
temsilcimiz farkı 

onbir sayıya 
çıkartarak final 
periyoduna 
45-56 önde girdi. 
Son periyotta 
kondisyon sorunu 
yaşayan temsil
cimiz tecrübesiyle 
farkı korumasını 
bildi ve maçı da 
64-73 kazandı. 
Maçta kaptan 
İbrahim 28 sayı, 
Olcay 15 sayı, 
Sinan 10 sayı, 
Koray 9 sayı, genç 
Uğur 9 sayı, Yalçın 
2 sayı ile oynadı. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, İbrahim 
TOKGÖZ, Yalçın 
ŞENIŞİK, Koray 
GÜNEŞ, Erhan 
AYAS, Hasan 
DERE, Olcay OBUZ, 
Ali TAŞYILMAZ, 
Sinan ATALAR, 
Uğur YILMAZ ve 
Barış ERSOY. 
Gemlikspor 
basketbol şube 
sorumlusu ve 
antrenörü İbrahim

TOKGÖZ, 
"A Takımımızda 
2002 doğumludan, 
1970 doğumlu 
olmak üzere her 
yaşta oyuncumuz 
olması nedeniyle 
genç oyuncular ile 
tecrübeli oyun 
cuları bir araya 
topladık ve tüm 
oyuncularımız 
Gemlik'li olup

Gemlikspor 
sevdalısıdır.
Yıllardır dostlu 
ğumuz, sevgimiz 
ve saygımız 
devam etmektedir. 
Her türlü zorluk 
lara ve maddi 
İmkânsızlıklara 
rağmen Gemlik 
spor ve Gemlik 
halkını büyük bir 
gurur ve onur ile, 

centilmence 
temsil etmekteyiz. 
Bu güne kadar 
altyapılarda 
oynadığımız 22 
maçın 16 sini 
kazanarak büyük 
başarı yakaladık. 
90 lisanslı oyuncu 
ile hem Gemlik 
gençliğine hem 
de Gemlik sporu
muza hizmet 

etmekten şeref 
duyuyorum. 1 kuruş 
maddi destek al
madan bunları 
gerçekleştiriyor 
olmam, bazı 
çevreleri rahatsız 
ediyor olmasına 
rağmen, destek 
bulduğum taktirde 
neler yapabilece 
ğimi de tahmin 
etmek güç olmasa 
gerek. Bu başa 
riya duyarsız 
kalmayan ve 
gençlere deste 
ğini esirgemeyen 
idarecilerin bir gün 
başa geleceğine 
olan inancım 
tamdır. Gele 
cek Gemlik 
gençliğinindir, 
gelecek Gemlikspo- 
rumuzundur. Bas
ketbolden daha 
Fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONEOLUN 

OKUYUNOKUTUN

Facebook 
sayfamız: 

Gemlik 
Körfez - 

Güler Ajans

KnŞ€D€ 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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Turizmde ortak akıl dönemi
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Alihur 
Aktaş, Bursa’nın 
turizm sektöründen 
aldığı pay ile şehrin 
marka değerinin 
artırılması noktasın 
da 17 ilçenin 
belediye başkanlar) 
ve turizm sektörü 
temsilcileriyle bir 
araya geldi. Vali 
Yakup Canbolat’ın 
da katıldığı toplantı 
da Bursa sınırları 
içerisinde yer alan 
ve turizm potan
siyeli taşıyan 
değerler masaya 
yatırıldı, şehrin 
tanıtımı konusunda 
Bursa Kültür Turizm 
Tanıtma Birliği ko
ordinasyonunda 
ortak hareket etme 

kararı alındı. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, 17 ilçe bele 
diyesi ile turizmle il
gili kamu ve özel 
paydaşların aktif 
olacağı yeni dönem 
de Bursa’nın turizm 
kozunu en iyi 
şekilde kullanacak 
larını söyledi. 
Tayyare Kültür Mer 
kezi, Bursa turizmi 
nin geliştirilmesi 
noktasında mini bir 
zirveye ev sahipliği 
yaptı. 17 ilçenin 
belediye başkanları, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tem
silcileri, turizm sek
töründe faaliyet 
gösteren STK’lar ve 
Uludağ Üniversite-

si’nden yetkililer, 
Büyükşehir Beledi 
ye ve Bursa Kültür 
Turizm Tanıtma 
Birliği Başkanı Al
inur Aktaş’ın düzen 
lediği toplantıda 
buluşarak, şehrin 
turizm potansiyelini 
masaya yatırdı. Her 
bir belediye başka 
nı ile sektör temsil
cisinin söz aldığı ve 

düşüncelerini dile 
getirdiği, turizmde 
olması gerekenlerin 
tartışıldığı toplantı 
da, bundan sonra 
ortak akılla hareket 
edilmesi kararı 
alındı. Toplantıya, 
Vali Yakup Canbolat 
da katılarak, Bursa 
ve turizm sektörü 
ile ilgili fikirlerini 
dile getirdi. Vali

Canbolat, şehrin 
marka değerinin 
artırılması konusun 
da sektör temsilci
lerine destek sözü 
verdi. Büyükşehir 
Bele diye Başkanı 
Alinur Aktaş, tanı 
tim için birbirinden 
farklı ve önemli 
değerleri bulunan 
Bursa’nın yeni 
dönemde yükselen 

yeni yüzünün tu 
rizm olacağını yine 
ledi. Düzenlenen 
mini turizm zirve 
sinde katılımcılarla 
şehrin marka değe 
rinin artırılması ve 
turizmden hak ettiği 
payı alması nokta 
sında neler yapıla 
bileceğini tartış 
tıklarını belirten 
Başkan Aktaş, “Bur 
sa için bir araya 
geldik ve katılımcı 
herkesin görüş ile 
düşüncelerini aldık. 
Ortaya koyduğu 
muz bu birliktelik 
inşallah marka 
değerimizin daha 
da yükselerek deva 
mı noktasında 
önemli artılar 
sağlayacak” dedi.

mSKİ’den don uyarısı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
su sayaçları ve. 
tesisatlarda mey
dana gelebilecek 
“don” tehlikesine 
karşı abonelerini 
uyardı.
Kış mevsiminin 
bastırmasıyla bir

likte Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
BUSKİ Genel Mü 
dürlüğü, şu sayaç 
lan ve tesisatların 
da meydana gele 
bilecek “don” 
tehlikesine karşı 
uyarıda bulundu. 
Açıkta olan su 
borularının soğuk 

hava ile temas et
meyecek şekilde 
kapatılması ve 
cam yünü, talaş, 
poliüretan kauçuk 
kaplama gibi çeşitli 
izolasyon malzeme 
leriyle izole 
edilmesi gerektiği 
nin vurgulandığı 
açıklamada, buz

tutmuş su sayacı 
nın herhangi bir 
ısıtıcı ile ısıtılma 
ması gerektiğine 
dikkat çekildi. 
Açıklamada son 
olarak, alınan ön
lemlere rağmen, 
yaşanabilecek 
sorunların çözü 
müne yönelik, 185

numaralı telefondan istenebileceği de 
yardım vurgulandı.

II V II I I IIHSKiHHimmmiMieiKnııiM
İlçemizde görev 
yapan Rehber Öğret 
menleri okullarda 
yaşanan öğrenci 
lerin sorunlarını 
görüşmek ve 
çözüm üretmek 
üzere Gemlik 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 
toplandı.Yapılan 
görşümeler sonun 
da elde edilen hika 
yelerin vaka formu- 
lasyonu yapıldı. 
Rehber

öğretmenlerinin 
görüşleri ve çözüm 
önerileri dinlendi. 
Öğrenci ve okulun 
ihtiyaçlarına, 
farklıklarına göre 
oluşturulan 
raporda Gemlik 
ilçesi öğrencile 
rinin eğitim 
hayatları boyunca 
sağlıklı düşüne 
bilen kendisinin 
ve problemin ' 
farkında olan 
çözüm odaklı

îr yjwwwwi fiti

Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu

yaşamın bilincinde 
bireyler olarak

yetişmesi 
amaçlandı.

Lisesi müdürü 
Hüseyin ER 
kişiliğin gelişme 
sinde problem 
tanıma ,farkındalık 
ve sonuca ulaşma 
nın insan hayatının 
her aşamasında 
öğrenilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Rehber Öğretmen 
lerine toplantı so
nunda düzenlenen 
yemek organizas 
yonuyla toplantı 
sonlandı.

KAŞGDG BCKLCAaCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

^»SAATTE TESLİM EDİLİR

GOB-.SR ZKJ/X.MS
_

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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aracı olanlar dikkai! ilk 6 ay zam yok
Trafik sigortasının 
teminat limitleri 
2019'un ilk 6 ayında 
değişmeyecek.
Trafik sigorta ücret
leri 2019'a zamsız 
girecek. 2018'de 36 
bin TL olan limit 
ikinci yarıda 39 bin 
liraya çıkacak.
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı imzaladığı 
yönetmelikle trafik 
sigortalarında 5 
yıllık teminat limit

lerini belirledi. 
Trafik sigortasında, 
bir kaza durumunda 
sigorta şirketlerinin 
ödeyeceği en fazla 
tazminat tutarını 
gösteren limitler 
deki yenileme son 
rası maddi hasarlı 
kazalarda 36 bin TL 
olan araç başına 
limit, 1 Temmuz 
2019'a kadar devam 
edecek. Yılın ikinci 
yarısında limitlerde

3 bin liralık artış 
yaşanacak.
Bilindiği gibi Nisan 
2017'de yapılan 
yasal düzenleme

sonrasında; devlet, 
zorunlu trafik sigor 
tasının fiyatlarında 
azami fiyat uygula 
masına geçilmesini

sağlamıştı. Bu
radaki amaç yükse
len trafik sigortası 
fiyatlarını aşağıya 
çekmekti. Bu uygu 
lamanın ardından fi- 
latlarda yüzde 30 ila 
yüzde 40 aralığında 
indirim yaşanmıştı. 
Teminat limit tutar 
lan da bu kapsamda 
belirleniyordu. Te 
minatlarda ilk 
yarıda değişikliğe 
gidilmemesinin

ardından sektör 
temsilcileri trafik 
sigortası ücret
lerinde bir zam bek
lemiyor. İkinci 
yarıda teminat limit
lerinin artmasının 
ardından maliyet
lerinin artacağına 
işaret eden sek
törün, 1 Temmuz 
2019 sonrasında 
ücretlerde bir artış 
talebi olacağı belir
tiliyor.

Önemli uyarı! İndirimli ödemek için son güiüer
Genel Sağlık 
Sigortası prim 
borcu olan milyon
larca kişiye borcun
dan kurtulmak için 
tanınan süre 31 
Aralık 2018'de 
doluyor. Borcunu 
bu tarihe kadar 
ödeyen vatandaşlar 
gecikme faizi ve 
cezası ödemeden 
borçlarından kurtu
labilecek.
Sosyal Güvenlik 
Reformundan önce 
sosyal güvenlik 
kuruluşları farklı 
olduğu gibi 
sigortalılar sadece 
mensup oldukları 
sosyal güvenlik 
kuruluşunun 
verdiği sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanabiliyordu.

Herkesin sağlık 
hizmetlerine eşit 
şekilde erişme 
imkânı yoktu ve 
bazı kesimler sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanma yönün
den sosyal 
güvenceden yok
sun bulunmaktaydı. 
Bu itibarla; kişilerin 
öncelikle sağlıkla 
rının korunmasını, 
sağlık riskleri ile 
karşılaşmaları 
halinde ise oluşan 
harcamaların finans 
manim sağlamak 
amacıyla Genel 
Sağlık Sigortası 
1.1.2012 tarihinden 
itibaren zorunlu 
hale getirilmiş ve 
toplumumuzun tüm 
kesimleri sağlık 
güvencesi altına

alınmış ve tüm 
bireylerin eşit bir 
şekilde sağlık 
hakkında faydalan 
masının önü 
açılmıştır. Ülkem
izde, kapsam dışı 
olarak adlandırılan 
banka sandıkları 
mensupları hüküm 
lü tutuktular, yurt 
dışından sağlık 
hizmeti alma hakkı 
olanlar dediğimiz 
kesim hariç olmak 
üzere Türkiye'de 

ikamet eden herkes 
genel sağlık 
sigortası kapsamın 
da olup herhangi 
bir kapsamda ol
mayan ya da sigor 
talinin bakmakla 
yükümlü olduğu 
kişi kapsamında ol
mayan yani işsizler 
ile Kurumumuzdan 
gelir ya da aylık al
mayan ya da bak
makla yükümlü 
olmayan kişiler de 
Genel Sağlık Sigor

tası kapsamın 
dadır.
Genel sağlık 
sigortası zorunlu 
hale getirildiğinden, 
herhangi bir sosyal 
güvencesi olmayan 
vatandaşlarımız ile 
herhangi birinin 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişi 
olmayanların, gelir 
durumlarına göre 
71,10 TL, 213,30 TL, 
426,60 TL genel 
sağlık sigortası 
primi ödeyerek üç 
kategoriye ayrılıp 
genel sağlık sigorta 
sı primi ödemeleri 
gerekiyor idi. Bu 
karmaşık yapı 6824 
sayılı Yasa ile 
değiştirildi.
6824 sayılı Torba 
Yasa ile bu 3'iü yapı 

teke düşürülmüş ve 
tek prim basamağı 
uygulamasına 
geçilerek, tüm 
genel sağlık 
sigortalılarının 
60,89 TL ödeyerek 
genel sağlık 
sigortası siste
minden yararlan
abilmelerine imkan 
sağlanmıştır. 
Sadece 60,89 TL 
ödeyerek sigortalı 
ile birlikte bakmakla 
yükümlü olduğu 
eşi, çocukları ve 
anne/babası da 
sağlık yardımı ala
bilmekte, bakmakla 
yükümlü olduğu 
eşi, çocuğu ve 
anne/babası için 
ayrıca genel sağlık 
sigortası primi 
alınmamaktadır.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER* DENİZ OTORÜsT

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat. 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom.____________ 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık . 513 10 51
C:Savcılığı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocafiı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 Q7
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

BELEDİYE

BUSKİ 51457 96
İtfaiye • 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185

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

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

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltg|az 513 80 00
Akçagaz < 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol m A "V A
MAR-PET 513 30 33
Tün cay Otogaz 513 16 40
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ 6**67511

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6245 
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)

ffllMMIM

VENÜS SİNEMASI
HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30.- 

19.00-21.15
MÜSLÜMBABA 

11.00-21.00 
KAFALAR KARIŞIK 

13.00-15.00-17.00-19.00
ŞAMPİYON 

11.30-14.00-16.30-
•- 19.00-21.15 -

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GEMLİK’E HİZMET PROJELERİMİZİ
HALKA HİZMET KİTAPÇIK HALİNDE 
HAKKA HİZMET SUNACAĞIZ

GemlikKSrfez
OIMLİK'İN İLK OOHLOK SİYASİ OAZBTeSl ,

SORUNLARI BİLİYOR hep birlikte
ÇÖZÜMLE GELİYOR... YENIGEMLIKIÇIN

GEMLİK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM 

Tüm aday adalarına başarılar diliyorum.
GEMLİK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

AK PARTİ

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

Gemlik Belediye Başkan 
Aday Adayı



GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ CA7FTFSİ

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

HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetclinic.com 

ffİ hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic 
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan, projelerini pazar günü Ramada Otelde yapacağı toplantı ile anlatacak

Sertaslan, Gemlik projelerini acıklavacak
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Gemlik için hazırladığı tüm projelerini Pazar günü Gemlik ka
muoyu ile paylaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Pazar günü saat 12.oo'de Ramada 
Otel'de yapılacak olan "Gemlik'e Uğurlu Projeler" isimli tanıtım toplantı 

' sına tüm Gemlik halkını davet etti. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Projeler Yarışmalı
Yerel seçimlere doğru merakla bek

lenen başta büyük şehirlerin belediye 
başkan adayları artık belli oldu.

Türkiye deki seçimlerinin kaderini 
değiştiren en büyük İl İstanbul’dur.

İstanbul’u alan Türkiye’yi kazanıyor 
çünkü.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Bele 
diye Başkanı adayı eski başbakan TB 
MM Başkanı Binali Yıldırım. Dev. 4’de

Küçük Emirhan gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis, 
Emirhan’ın evinde internet olmadığını söyledi...

MavrBalina oyunu 
oynadığı bos çıktı
Gemlik’iyasa boğan Gazi ilköğretim 
Okulu 7.sınıf öğrencisi Emirhan 
B.nin ölümünün sırrı çözülemedi. 
Önceki akşam saatlerinde Os- 
mangazi Mahallesi Sümer sokaktaki 
evinde kendini doğalgaz borusuna 
asarak yaşamına son veren küçük 
öğrencinin acı sonuna giden neden
ler polis tarafından araştırılıyor. 
Haberi sayfa 2’de

Misten
Milli 
İli 
Gemlik Polisi 
dün vatandaşları 
telefonla kandı 
ran bir şahıs ile 
bir tacizciyi 
gözaltına aldı. 
Haberi sayfa 4’de

Kavlak ■
İl DOĞANIN HÂZİNESİ JİJ

O £
GÜNLÜK 300 TON

Ki YAĞLIK ZEYTİNİİSLEME KAPASİTESİ

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE 

«^YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

www.ka via k.com.tr
ııınıınınıın uvLuı.<A|; iıım yj.w» ■ H ■.

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. N:42 Gemlik- BURSA FABRİKA: Umurbey Mh. Yalova Yolu Cd. No:44 Gemlik - BURSA 0 224 JJ" XI
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD. Şube 2-.OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ |

http://www.hanvetclinic.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ka
k.com.tr
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CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Sertaslan, projelerini pazar günü Ramada Otelde yapacağı toplantı ile anlatacak

Sertaslan, Gemlilt projelerini acMaııacai
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Gemlik 
için hazırladığı tüm 
projelerini Pazar 
günü Gemlik 
kamuoyu ile 
paylaşacak. 
Pazar günü saat 
12.oo'de Ramada 
Otel'de yapılacak 
olan "Gemlik'e 
Uğurlu Projeler" 
isimli tanıtım 
toplantısına tüm 
Gemlik halkını 
davet eden Cumhu 
riyet Halk Partisi 
Gemlik Belediye

Başkan Adayı 
Mehmet Uğur Ser
taslan, "Gemlik'e 
vizyon kazandıra 
cak, Gemlikliyi 
mutlu edecek, Gem- 
lik'in bütününü il
gilendiren büyük ve 
önemli projeleri 
mizi kamuoyu ile 
paylaşacağız.
Tüm hemşehrilerimi 
zi bu toplantıya 
bekliyorum." diye 
konuştu.
CHP İlçe örgütü 
pazar günü yapıla 
cak olan proje 
açıklama toplantısı 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.

GÖZLER 
PROJELERDE

31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan Yerel 
Yönetimler seçim
leri nedeniyle 
adaylığı ilk olarak 
açıklanan CHP 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan “Gemlik’e 
Uğurlu Gelecek" 
sloganı ile seçim 
çalışmalarına 
başlayarak, ilçenin 
ana caddelerinde 
büyük boy afişlerle 
kendini tanıtımını 
yapan ilk Belediye 
başkan adayı oldu. 
Adaylığı erken

açıklanan Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
belediye 
başkanlığı seçimleri 
çalışmalarına 
erken başlamasını 
“Erken yola çıkan 
hedefe varır” 
sözüyle açıklıyor. 
Sertaslan’ın pro
jeleri diğer siyasi 
partilerin belediye 
başkanı aday 
adayları tarafından 
merakla bekleniyor. 
AKP, MHP ve 
İYİ partinin 
adaylarının 
hafta sonuna 
kadar açıklanması 
bekleniyor.

Küçük Emirhan gözyaşlarıyla toprağa verileli. Polis, Emirhan’ın evinde internet olmadığını söyledi...

Maııi Balina oyunu oynadığı hoş çıktı
Gemlik’i yasa 
boğan Gazh 
ilköğretim Okulu 
7.sınıf öğrencisi 
Emirhan B.nin 
ölümünün sim 
çözülemedi.
Önceki akşam 
saatlerinde Os- 
mangazi Mahallesi 
Sümer sokaktaki 
evinde kendini 
doğalgaz borusuna 
asarak yaşamına 
son veren küçük 
öğrencinin acı 
sonuna giden 
nedenler polis tarafından araştırılıyor.

Ölüm olayından 
sonra sosyal med 
yada Emirhan’ın 
“Mavi Balina” 
oyunu sonucu 
yaşamına son 
verdiği şeklinde 
çıkan paylaşımlar 
üzerine İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
Asayiş Bürosu 
görevlileri ve olay 
yeri inceleme ekip
lerinin evde yaptığı 
araştırmada inter
nete rastlanamadı. 
Bu nedenle ‘Mavi 
Balina’ iddiaları boş

çıktı.
Küçük Emirhan’ın 
Bursa Adli Tıp Ku
runtundan dün 
gelen cenazesi, 
Merkez Asım 
Kocabıyık Camiinde 
öğle namazından 
sonra kılınan ce
naze namazı 
ardından ilçe 
mezarlığında 
gözyaşlarıyla 
toprağa verildi.

12 YAŞINDAKİ 
ÇOCUĞU BU 
SONA NE İTTİ

Yaşama adımını at
madan hayatını 
sonlandıran küçük 
öğrencinin bu sona 
giden nedenleri 
polis tarafından 
araştırılıyor.
Polis, küçük 
Emirhan’ın ailesini 
ve çocuğun eğitim 
gördüğü okul arka 
daşlarını komşu 
larını dinliyor.
Buradan elde edile
cek veriler göre 
soruşturma yön
lendirilecek.

Cemil Meriç Kültür Merkezi açıldı
Gemlik Belediyesi 
tarafından Sosyal 
Yaşam Merkezi 
içinde bulunan eski 
düğün salonunun 
değiştirilerek . 
yapılan ve adına 
Cemil Meriç Kültür 
Merkezi konan 
salon dün ilk 
etkinliği İlahiyatçı 
Prof. Dr. Nihat 
Hatipoğlu’nun 
yaptığı sohbet 
toplantısı oldu. 
Saat 14.oo de 
yapılan açılışa Kay
makam Gürbüz

Karakuş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Yıldız, Belediye 
Başkan yardımcıla 
rı, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri 
ve çoğunluğu 
bayan olan davet 
liler katıldı. 
Kuran okunarak 
açılan Cemil Meriç 
Kültür Merkezi’nin 
ilk açılışında sanat

ve kültürel etkinlik
ler yerine bir 
ilahiyatçının davet 
edilmesi dikkat 
çekti. Açılışta 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, salonun 
çok amaçlı olarak 
hizmet vereceğini, 
sivil toplum örgüt
lerinin de sosyal ve 

v kültürel faaliyet
lerinin bu salonda 

yapılacağını 
söyledi.
Yılmaz, Semanur 
Erdoğan Spor Sa
lonu, daha sonra 
Bahkpazarı Ma
hallesinde yapılan 

Şifa Hatun Sağlık 
Merkezi’nin açılışla 
rını gerçekleştire 
çeklerini belirterek, 
Cihath Mahallesi’n 

; de toplu konutlar 
hakkında katılımcı 
lara bilgi verdii 
Kaymakam Karakuş 
ise belediyenin 
yaptığı hizmetleri 
överek ilçeye 
farklılık kazandırdık 
larını söyledi. Daha 
sonra Hatipoğlu, 
gönül sohbetleri ile 
bilinen konuşma. 
sini yaptı
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Bursa'da Makaron' operasyonu
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından yapılan 
operasyon çok 
sayıda makaron ele 
geçirildi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından, Mu- 
danya-Tirilye Ma
hallesinde 
Jandarma person
eli ve Gelir İdaresi 
yetkilileri ile birlikte 
denetim yapıldı. 
Denetimlerde iş 
yeri sahibi A.H. 
isimli şahsın

Silah ticareti operasyonu. 18 oözaltı
Bursa'da ruhsatsız 
silah ticareti yaptık 
lan tespit edilen bir 
çeteye yönelik 
operasyon yapıldı.
18 şüphelinin gözal 
tına alındığı operas 
yonda çok sayıda 
ruhsatsız tabanca 
ve tüfek ele geçi

yaptığı tütün satış 
noktasında yetki 
belgesi olmadan 
kıyılmış tütün, ban
drolsüz makaron ve 
makarona basılmış 

rildi. Bursa İl Emni 
yet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele Şube Ekiple 
ri, Bursa merkez ile 
İnegöl ilçesinde bir 
çetenin ruhsatsız 
silah ticareti yaptı 
ğını tespit etti. Bu 

hazır sigara tespit 
edildi. Şahıs 
hakkında 5607 
Kaçakçılıkla Mü
cadele Kanunu'na 
ve 4733 Sayılı 

sabah saatlerinde 
şüphelilerin adres
lerine eş zamanlı 
operasyon düzenle 
yen ekipler, 18 kişi 
yi gözaltına aldı. 
Özel Harekat ekiple 
rinin de destek ver 
diği operasyon da 8 
adet ruhsatsız ta

Tütün ve Alkol, 
Piyasası Düzen
leme Kurumu, 
Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Ka
nunu'na 
muhalefetten işlem 
yapılırken, ele 
geçirilen 27 kilo
gram kıyılmış 
tütün, 70 bin 200 
adet değişik 
markalarda ban
drolsüz boş 
makaron ve 14 bin 
adet makarona 
basılmış tütün ele 
geçirildi.

Itonkacakkesilmis 
eı ele geçirildi

banca, 6 adet av 
tüfeği, yaklaşık 200 
adet farklı ebatlar 
da mermi ve fişek, 
onlarca ye dek 
şarjör ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 18 
şüpheli, ifadeleri 
alınmak üzere em
niyete götürüldü.

Bursa'da jandarma tarafından durduru
lan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele 
geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kara
cabey İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 
yapılan yol kontrolünde 14 plakalı araç 
durduruldu. Yalova'dan Balıkesir'e sevk 
edilen kaçak kesilmiş bir ton et ele 
geçirildi. Araç sürücü S.T. gözaltına 
alınarak karakola götürüldü. Kaçak etler 
imha edilmek üzere Karacabey 
Belediyesi ekiplerine teslim edilirken, 
şüpheli S.T.'ye idari para cezası kesildi.

A

SERPME MEZE PİYANİST ÇETİN VE 
PEYNİR TABAĞI
SALATA Kişi başı r
ARA SICAKLAR^
Arnavut Ciğeri
Arnavut Böreği
ANA YEMEK
Dana Rosto - Püre - Pilav

FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ 

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE

DOYASIYA 
EĞLENCE

^AYVA - KABAK - İNCİR TAW1I h 
^İŞKEMBE ÇORBASI jb .jjfafr»

ST""'' / . mwtvy ■ ' :

. Kumla Mah.A. Aslan Cad. No: 109
İ Tel: 0 X14 533 00 06 GEMLİK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail.com

Projeler yarışmalı...
Binali Bey’in adaylığı kesinleşti ama 

resmileşmedi.
Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın en önemli bürokrat 
larından biriydi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 

lığı döneminde ona çeşitli görevler 
verdi.
Ulaştırma Bakanı, İzmir Büyükşehir Be 

lediye Başkan adayı (Bu seçimi kaybet 
ti), Başbakan ve sonunda Cumhurbaş 
kanlığı sistemine geçildiğinde, TBMM 
başkanı yaptı.
Şimdi ise Binali Bey’e; "Sen git İstan

bul Belediye Başkanıadayı ol" dedi...
"O da peki efendim. Nasıl istersiniz" 

diyerek görevi kabul etti.
Ancak, TBMM Başkanlığı milletin tem

silcilerinin seçildiği meclisin Başkanlığı 
nın yapıldığı yasama .organının başıdır.
Protokoldeki yeri İstanbul Belediye 

Başkanlığından çok yukarılarda.
Buna karşın Binali Bey, Cumhurbaş 

kam’nın emrini yerine getiriyor.
Meclisteki bütçe görüşmelerinden son 

ra adaylığının açıklanması bekleniyor.
AKP’nin Ankara Belediye Başkanı ada 

yı da belli oldu.
Eski Kayseri Belediye Başkanı ve Bi

nali Yıldırım kabinesinin Çevre ve Şehir 
ellik Başkanı Mehmet Özhaseki...
AKP İzmir’de yine eski bir Bakanı aday 

gösterdi. Nihat Zeybekçi.
Gelelim CHP ye.
CHP, İyi Parti anlaşmasıyla 2014 

seçimlerindeki adayı olan ve seçimleri 
kazandığı halde kaybettirilen Mahsur 
Yavaş’ta karar kılındı.
İstanbul da ise beklenmeyen bir isim 

çıktı aday olarak. Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem Imamoğlu’nun adaylığı 
da kesinleşti.

CHP Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’i belirledi.

Resmi açıklama bekleniyor.
Bence önemli olan İstanbul ve Ankara 

Belediyeleridir.
AKP bu belediyeleri kaybederse 

büyük yara alır.
İktidarı sarsılır.
Zaman daralıyor, 2018 yılının sona er

mesine 10 gün kaldı.
Seçimlere ise 100 gün... ;
Bundan sonra adaylar projeleriyle hal 

kın karşısına çıkaı'^Kiar.
Yerel seçimler genel seçimlere benze

mez.
Halk kendine yakın ve projeleri olan 

adayları beğenir.
Gerekirse, 2014 seçimlerinde Gemlik 

CHP’de olduğu gibi, kendi partisinin 1 
adayına değil, başka partinin adayına 
da oy verir.

Gemlik’te Belediye Başkan adaylığı ilk 
açıklanan Mehmet Uğur Sertaslan pazar 
günü projelerini açıklayacakmış.
Bakalım CHP adayı Gemlik için neler 
düşünüyor göreceğiz.

Bu diğer adaylar içinde yol gösterici 
olacak.

Borusan Holdingin kurucu başkanı Asım Kocabıyık’ı Meslek Yüksek Okul öğrencileri unutmadılar

Asım Kocanıvık’ı anacaklar
28 Aralık 2012 
tarihinde yaşa 
mini kaybeden 
Borusan Holdingin 
kurucusu merhum 
Asım Kocabıyık 
ölümünün 6. 
yıldönümünde 
kurduğu Meslek 
Yüksekokulu 
öğrencileri 
tarafından anılacak. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları 
Mezunları Derneği 
organizasyonu ile yapılacak anma 

gününde, Asım
Kocabıyık’ın 
“Cumhuriyetin

Kanatlarında Bir 
Girişimci Asım 
Kocabıyık Belge
seli” gösterimi 
ardından, Borusan 
Gemlik Kampüsü 
Koordinatörü 
Serdar Özkaleli 
söyleşi yapacak. 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecek 
olan “Asım 
Kocabıyık belge
seli” gösterimi ve 
söyleşi saat 13.oo 
de yapılacak

folisten haşarılı iki operasyon
Gemlik Polisi dün 
vatandaşları tele
fonla kandıran bir 
şahıs ile bir taciz
ciyi gözaltına aldı.
Vatandaşlardan 
yapılan şikayetleri 
değerlendiren 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
Gemlik’ten telefon
larla şahısları 
arayarak onlara 
kendini kamu 
görevlisi gibi 
gösterip para 
sızdırmaya çalışan 
şahsı yakalayarak 
ters kelepçe ile 
Emniyet

Müdürlüğü’ne 
götürdü.
Emniyette sorgulan 
ması sürdürülen 
şahsın Adliye’ye 
sevk edileceği 
öğrenildi.
Öte yandan bir

bayanı taciz ettiği 
ileri sürülen şahıs 
da polis tarafından 
gözaltına alınarak 
sorgulanmaya 
başlandı.
Son günlerde 
ilçemizde

meydana gelen 
olaylarda polisin 
suçluları kısa za
manda yakalaması 
dikkat çekerken, 
polisin başarısı 
ilçede takdir 
topladı.
Gemlik Polisi 
geçtiğimiz gün 
lerde bir iş adamını 
mektupla şantaj 
yaparak 1 milyon 
lira fidye isteyen 
kişiyi ATK ile 
izleyerek, başarılı 
bir operasyonla 
yakalaması dikkat
leri üzerine 
çekmişti.

sulu 
ıınım

Bünyemizde çalışabilecek TIR 
ehliyeti olan şoför aranmaktadır. 

Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.
İletişim Tel: 0224 514 20 21 <

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K VC» 
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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AYRINTI
Erhan İZGİ

Yıllardan beri 
Atatürk’le ilgili pek 
çok kitap yazıldı. 
Son günlerde oku 
duğum iki önemli 
kitaptan söz etmek 
istiyorum. Biri 
“Fikrimizin Re
hberi” Erol Müter
cimler’ in, diğeri “M. 
Kemal” Yılmaz 
Özdil’in kitabı.

Erol Mütercimler 
kitabını 2008 yılında 
piyasaya çıkarmış; 
ama yaptığı hazırlık 
yıllarını almış ve 
kitabın hiç mi hiç 
reklamını yapma 
gereği duymamış. 
Kendi deyişine göre 
10 yıl emek vermiş 
böyle bir eseri mey
dana getirmek için. 
Yaşadığı olumsuz 
luklar yaptığı arşiv 
çalışmalarının 
dağılmasına sebep 
olmuş, arşiviyle il
gili sonradan sade 
ce elde edebildik
leriyle eserini gün 
ışığına çıkarmayı

"Depremler olmaya devam edecek"
Depremle ilgili açık 
lama yapan Yalova 
Valisi Muammer 
Erol, "Saat 09:34'te 
4.5 büyüklü ğünde 
deprem meydana 
gelmiştir. İli miz 
genelinde herhangi 
bir can ve mal kaybı 
bulunma maktadır. 
İlgili birimler olayı 
takip etmektedirler" 
ifadelerini kullandı. 
AGALDAY: ENDİŞE 
EDİLECEK BİR 
DURUM YOK 
Doğa Hareketleri 
Araştırma Derneği 
Başkanı Fuat Agal- 
day, Yalova'daki 4.5 
büyüklüğündeki de
premle ilgili olarak, 
"Endişe edilecek bir 
durum yok. Bu 
bölgedeki deprem
leri yakından takip 
ediyoruz. Çınar 
cık'ta meydana 
gelebilecek de
premin işaretlerini 
10 gün önceden 
almıştık. Bazı

İki Kitap... (1) 
başarmış ve yarar 
landığı kaynakları 
kitabının sonuna 
eklemeyi de ihmal 
etmemiş bir yazar.

“Fikrimizin Rehbe 
ri” 1200 sayfadan 
oluşmakta ve bu 
yüzden de okuyu
cunun ilk bakışta 
gözünü korkutmak 
ta... Ben farklı bir 
yöntem kullandım. 
Kitabı 600 sayfalar
dan oluşan iki cilde 
ayırdım. Bu ciltleri 
küçük çalışmalar 
dan sonra iki güzel 
kitaba dönüştür 
düm. Artık okumam 
kolaylaşacaktı. 
Çünkü elime 
aldığımda sayfalan 
çevirip okumak bile 
sorun oluyordu.

Tarihle ilgili pek 
çok kitap okumama 
karşın yeterli bil
giye sahip değildim. 
Tarih konusunda 
taşlar zihnimde 
yerli yerine pek 
oturmuyordu. Bu 

değerlendirmeler 
yaptık. Marmara'da 
ve Bursa'da de
premler olmaya 
devam edecek. 
Marmara Denizi 
üzerinde 7 
büyüklüğünde bek
lenen bir deprem 
var. Aynı şekilde 
1855 depreminin 
tekrarı Bursa 
merkezli olarak bek
leniyor. Bu sebeple 
vatandaşların 
güvenli yapılarda 
oturmalarını tavsiye 
ediyoruz" dedi. 
Jeoloji Mühendis
leri Odası Güney 
Marmara Şube Baş 
kanı Engin Er de 
bölgedeki fay hatla 
rının aktif olduğunu 
belirterek, "Bölge 
nin genelinde dep 
remsellik anlamın 
da yüzde bin üze 
rinde bir artış var. 
Bu küçük sarsıntı 
lar, olası büyük bir. 
depremin uyarıcısı 

kitabı okumaya 
başladığımda 
OsmanlInın son 
dönemi hakkında 
dağınık olan bilgi
lerimin biraz olsun 
bütünleştiğini 
gördüm.

Mustafa Kemal’in 
yetiştiği aileden 
yola çıkarak aldığı 
eğitimi ve yaşadığı 
sıkıntıları açık ve 
belgelere daya
narak bu kitapta 
görmek mümkün. 
“İttihat ve Terakki 
ile ilgisi, Enver 
Paşaile aralarındaki 
sürtüşme vb. konu
lar bu kitabın konu 
larından... M. Kemal 
başarılarını tesadü 
fen elde etmemiş 
savaş meydanla 
rında ölümü her an 
yaşayarak kazan 
mıştır. Yazar bu 
dönemi dörde 
ayırmaktadır:

“Çıraklık dönemi 
diye adlandırılan 
Trablusgarp cep 

olabilir. Çınarcık'ta 
meydana gelen dep 
rem, İstanbul ve 
Bursa faylarının 
arasındaki bir hat. 
Bölgenin tama 
mında bir hareket 
var. Bu bölgenin 
Marmara Denizi'nin 
ve Bursa üzerinden 
geçen fayların aktif 
olduğu görünüyor" 
ifadelerini kullandı. 
İTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Okan 
Tüysüz, ise "17 
Ağustos 1999'da 
Kuzey Anadolu fayı 
üzerinde büyük bir 
deprem oluştu. Bu 
depremin sorum
lusu olan fayın nere 
ye kadar kırıldığı 
önemli bir tartışma 
konusu. Bu dep 
remden sonra 
yapılan çalışmalarla 
bu fayın Yalova 
açıklarına kadar 
uzandığı, burada 
kırılmasının. 
sonlandığı ortaya 

hesi ve Balkan 
Savaşları, Kalfalık 
dönemi Çanakkale 
Savaşları, ustalık 
dönemi Sakarya 
Meydan Muharebe 
si, ordinaryüslüğün 
tescili Başkuman 
dan Meydan 
muharebesi...” 

Bütün bunlar 
kısacık ömre sığdı 
rılmış başarılardır. 
Sadece bunlar mı? 
Tarihten silinmek is
tenen OsmanlInın 
küllerinden yeni bir 
ulus yaratmasını 
bilmiş, kurtuluştan 
kuruluşa doğru 
bütün çalışmaların 
içinde bulunmuş 
hem asker hem 
siyaset adamı hem 
de devlet adamı. 
Her alanda da ortak 
aklı ve bilimi kulla
narak büyük başarı 
kazanmış bir büyük 
insan Mustafa 
Kemal bu kitapta 
sanki daha da büyü 
yor, halkın gönlün
den sonsuza dek 
hiç inmeyecek bir 
yer buluyor kendine

Altı yüz yıl 
egemenliğini sürdür 
müş, çağın gerisin 
de kalmış OsmanlI 
dan aldığı miras 
çok ağır olmasına 
karşın, bu durum

kondu. Bu ne 
demek; bir fayın 
kırıldığı yerde bir 
daha yeni bir de
prem olmaz. O 
kırıldıktan sonra 
uçlarında deprem 
olma olasılığı artar” 
dedi.
Prof. Dr. Tüysüz, 
"17 Ağustos de
premi sonrası 
Yalova açıklarına 
kadar kırılan Kuzey 
Anadolu fayının 
batısında özelikle 
Yalova'dan İmralı 
Adası'na kadar 
uzanan alanda bir . 
stres birikimi, geril, 
me artışı var 17 
Ağustos'tan kay-. ı 
naklanan. Bunu 
nereden biliyoruz; 
buradaki çok sayıda 
küçük deprem takip 
edildiği zaman 
bugün deprem olan 
alanda bir yoğun 
laşma olduğunu 
görüyoruz. Bu 
yoğunlaşma bir 

dan yakınmamış 
yapması gerekli 
olanları zamanı ve 
yeri geldikçe tek tek 
yapmaktan geri 
durmamış, cumhu 
riyete ve çağdaşlığa 
karşı çıkanları da 
uygun biçimde saf 
dışı etmesini 
bilmiştir.

Türk ulusuna öz 
güven kazandırmış, 
yıllardan beri süren 
saltanat ve hilafeti 
bin bir zorluğa 
karşın kaldırmayı 
başarmış, cehalet
ten ve gerilikten 
kurtulmak için 
gerekli çalışmaları 
ulusuyla birlikte 
yapmış, dünyada 
örnek gösterilen bir 
kişi durumuna 
gelmiştir. Ulusunun 
cehaletten kurtul 
ması için devletin 
bütün olanaklarını 
seferber ederek 
Türk aydınlan 
masını yaratmıştır. 
Kadınlara dünya 
ülkelerinde bile ol
mayan hakları 
kazandırmış, devlet 
çiliği, halkçılığı, 
devrimciliği ve 
laikliği ilke olarak 
benimsemiş. Ulusal 
kurtuluş günlerini 
bayram olarak ilan 
ederek çekilen 

stres birikiminin 
olduğunu gös
teriyor. Burada 4.0 
büyüklüğünde, 4.5 
büyüklüğünde, 5.0 
büyüklüğünde de
premler olağandır. 
Bunlar zaman 
içerisinde olabilir. 
Bunun arkasında 
birtakım artışlar 
gelecektir. Burada 
çok sayıda küçük 
faylar var, bunların 
kırıldığını görüyo 
ruz" diye konuştu. 
Depremin Mar
mara'da beklenen 
depremle alakalı 
olmadığını belirten 
Prof. Dr. Okan 
Tüysüz, "Bu de
prem, Marmara'da 
beklediğimiz büyük 
İstanbul depremi ile 

■alakalı değildir. 30 
Kasım'daki 4.2 dep 

sıkıntıların unutul 
mamasını amaçla 
mış ve bu konuda 
da çok başarılı 
olmuştur. Kurduğu 
cumhuriyeti 
gençliğe emanet 
ederek aramızdan 
ayrılmıştır.

“Fikrimizin Re
hberi” belgelere 
dayanan Türk Dev 
rim tarihini bütün 
çıplaklığıyla ortaya 
koyan bir eser 
olması nedeniyle 
herkes; ama herkes 
tarafından mutlaka 
okunması gerekli 
bir kitap...

Hele hele ülkeyi 
yönetenler, bakan
lar, milletvekilleri, 
siyasetçiler, 
bürokratlar, bütün 
devlet memurları bu 
eseri okuyup 
geçmişten ders 
çıkarmalıdır. 
Okullarda ders kita 
bı olarak da okutul 
ması Türk gençliği 
nin geçmişini 
öğrenmesi açısın 
dan büyük önem 
ifade etmektedir. 
Binlerce teşekkürler 
sana Erol Mütercim
ler...

Pazartesi: İki 
Kitap (2) “MUSTAFA 
KEMAL” 

reminden sonra 
onu izleyen artçı 
depremler oldu, 
giderek küçüldüler. 
Bu da aynı sistem 
içerisinde meydana 
gelen bir depremdir. 
Öncekinin artçısı 
veya öncüsü olarak 
sayılamayacak 
kadar birbirine 
yakın değerler.
Ama bu bölgede 
stresin olduğunu, 
burada birtakım 
küçük fayların da 
mevcut olduğunu 
zaten biliyoruz 
çalışmalarla. 
Buradaki kırılma 
mış fay boyuna 
baktığımız zaman 
4.0'ün üzerinde bir 
depremin olması 
gibi bir beklentimiz 
yok" açıklamasında 
bulundu.
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- Yabancılara 4 bin 
672 konut satıldı

Türkiye genelinde 
kasım ayında 89 bin 
626 konut satışı 
gerçekleştirildi. 
Kasımda satılan 
konut sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 38,8, geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 27 
azaldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu, kasım 
ayına ilişkin konut 
satış istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, ülke 
genelinde kasımda 
satılan konut sayısı 
bir önceki aya göre 
yüzde 38,8 düştü. 
Satılan konut 
sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre de 
yüzde 27 azalarak 
89 bin 626 oldu. 
Konut satışlarında 
stanbul 16 bin 58 

konutla ilk sırada 
I yüzde 17,9) yer 
aldı. İstanbul'u 7 
bin 834 konut 
satışıyla (yüzde 8,7) 
Ankara, 4 bin 773 
konut satışıyla

(yüzde 5,3) İzmir 
izledi. En az satış 
olan iller 8 konutla 
Hakkari, 22 konut 
ile Ardahan ve 33 
konutla da Bayburt 
olarak kayıtlara 
geçti.
- İpotekli konut 
satışları 
Bu dönemde 
ipotekli konut 
satışları geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 85,7 azalarak 
5 bin 324'e geriledi. 
Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satışların 
payı yüzde 5,9 
olarak belirlendi. 
İpotekli satışlarda 
İstanbul 987 konut 
ve yüzde 18,5 payla 
ilk sırada yer aldı. 
Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satış 
payının en yüksek 
gerçekleştiği il yüz 
de 18,2 ile Ardahan 
oldu. Diğer konut 
satışları kasımda, 
yııiiK bazda yüzde 
1,4 azalarak 84 bin

302 olarak belir
lendi. Bu kate
goride de İstanbul 
15 bin 71 konut 
satışı ve yüzde 17,9 
payla ilk sırada yer 
aldı.
İstanbul'daki 
toplam konut 
satışları içinde 
diğer satışların payı 
yüzde 93,9 olarak 
tespit edildi. Ankara 
7 bin 335 diğer 
konut satışıyla 
ikinci sırada bu
lunurken, bu ili 4 
bin 395 konut 
satışıyla İzmir 
izledi. Diğer konut 
satışının en az 7

konutla Hakkari'de 
gerçekleşti.
- 40 bin 821 konut 
ilk defa satıldı 
ilk defa satılan 
konut sayısı 
kasımda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 31,2 azalışla 
artışla 40 bin 821'e 
düştü. Toplam 
konut satışları 
içinde ilk satışın 
payı yüzde 45,5 
oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 6 bin 977 
konutla en yüksek 
payı (yüzde 17,1) 
aldı. İstanbul'u 2 
bin 813 konut 
satışıyla Ankara, 2 

bin 135 konut 
satışıyla İzmir takip 
etti.
İkinci el konut 
satışları kasımda 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 23 düşerek 
48 bin 805 olarak 
gerçekleşti.
İstanbul 9 bin 81 
konut satışı ve 
yüzde 18,6 payla bu 
alanda da ilk sırada 
yer aldı. İstanbul'
daki toplam konut 
satışları içinde ik
inci el satışların 
payı yüzde 56,6 
oldu. İstanbul'u 5 
bin 21 konut

Yabancılara yapılan 
konut satışları 
kasımda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 117,1 artarak 
4 bin 672 oldu. 
Bu alanda ilk 
sırada bin 922 
konut satışıyla 
İstanbul bu
lunurken, bu 
ili 797 satışla 
Antalya, 301 satışla 
Bursa, 278 satışla 
Ankara ve 229 
satışla Yalova 
izledi.
Kasımda Irak 
vatandaşları 
Türkiye'den bin 3 
konut satın aldı. 
Geçen ay İran 
vatandaşları 463, 
Afganistan ve 
Rusya vatandaşları 
261, Suudi Arabis
tan vatandaşları 
233 konut edindi.

Bursa is tfüiyası ihracatın sürelerini BTSO ile cüzü^or
Bursah firmaların 
ihracatını artıracak 
projeler geliştiren 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), bir ayda 4 
ayrı alım heyeti 
programına imza 
attı. Tekstil, kimya, 
gıda, uzay havacılık 
ve savunma, raylı 
sistemler ile makine 
UR-GE Projeleri 
çerçevesinde bin 
600'e aşkın iş adamı 
Bursah firmalarla iş 
birliği masasında 
buluştu.
Küresel Fuar Acen
tesi Projesi çerçeve 
sinde şimdiye kadar 
6 binin üzerinde iş 
dünyası temsilcisini 
160 yurt dışı iş 

programı ile 
buluşturan, Ticari 
Safari Projesi ile 
yüze yakın ülkeden 
20 bin alıcıyı 
Bursah firmalarla 
bir araya getiren 
BTSO, sektörlerin 
ihracat hamlesine 
güç katmayı 
sürdürüyor.
Bursa'nın dış ticare
tini artırmaya yöne
lik projeleriyle şehir 
ihracatının 14 mil
yar doları aşmasına 
katkı sağlayan 
BTSO, kasım ve 
aralık aylarında bir 
dizi alım heyeti 
programına imza 
attı.
BTSO öncülüğünde 
bu yıl ilk kez düzen

lenen Bursa Textile 
Show Fuarı, 14-16 
Kasım tarihleri 
arasında Merinos 
AKKM'de 
gerçekleştirildi. 
Fuar bünyesinde 
BTSO'nun Ticaret 
Bakanlığı destek
leriyle yürüttüğü 
tekstil ve giysilik 
kumaş UR-GE Pro
jesi kapsamında 

düzenlenen ahm 
heyeti faaliyetine 
yaklaşık 50 ülkeden 
350 yabancı firma 
temsilcisi katıldı. 
90'a yakın firmanın 
stant açtığı fuarın 
sonunda 5 binin üz
erinde iş görüşmesi 
gerçekleşti. Fuar, 
önemli iş birlik
lerinin oluşmasına 
zemin hazırladı.

Ahm heyeti prog 
ramları sayesinde 
birçok firmanın yeni 
iş bağlantıları 
kurduğunu belirten 
BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
yapılan çalışmalar 
sayesinde 
firmaların özgüven 
kazandıklarına 
dikkat çekti. BTSO 
üyelerinin 

uluslararası alanda 
çok daha güçlü 
olmasını 
sağladıklarını kayd
eden Burkay, "Son 
4 yılda şehrimizin 
binin yeni ihracatçı 
firma kazanması ve 
geçen yıl 14 milyar 
doları aşan ihracat 
rakamıyla tari
himizin en yüksek 
yıllık ihracat perfor 
mansına ulaşma 
mız, ortaya koydu 
ğumuz çalışmaların 
başarıya ulaştığının 
en önemli göster 
geleri. BTSO olarak 
ülkemizin ihracat 
hedeflerine en yük
sek seviyede katkı 
koymaya devam 
edeceğiz" dedi.

KAŞGDC flGKLGAAGK VOK 
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IMliHİCTMitfıM
Devlet Hava Mey 
danları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 
(DHMİ), işlettiği 
havalimanlarından 
dış hat uçuşlarında 
1 Ocak 2019 
yılından itibaren, 
her bir yolcu başına 
"1 ile 3 euro" 
arasında güvenlik 
ücreti alacak.
Yolcu güvenlik 
ücreti, hava yolu 
taşıyıcıları 
tarafından DHMİ'ye 
ödenecek. Havayolu 
şirketlerinin bilet 
fiyatlarına ücreti 
yansıtması bek
leniyor.
Ücretlendirmede; 
hava taşıyıcıları ya 
da anlaşma yaptık 
lan yer hizmet 
kuruluşlarının

DHMİ'ye vereceği 
Yolcu ve Yük 
Bildirimi veya diğer 
ilgili belgelerdeki 
beyanları esas 
alınacak. Adana, 
Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, 
Kayserive Trabzon 
havalimanlarındaki 
dış hat yolcusu için 
belirlenen güvenlik 
ücreti her bir yolcu 
başına 3 euro 
olarak belirlendi. 
Dış hat uçuşlarında 
1 euro alınacak 
havalimanları şöyle 
Adıyaman, Ağrı, 
Amasya Merzifon, 
BalıkesirKoca Seyit, 
Batman, Bingöl, 
Bursa Yenişehir, 
Çanakkale, Denizli 
Çardak, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan,

İğdır, İsparta, 
Kahramanmaraş, 
Kapadokya, Kars, 
Kastamonu, Ko
caeli, Konya, 
Malatya, Mardin, 
Muş, Ordu Giresun, 
Samsun Çarşamba, 
Siirt, Sinop, Sivas, 
Şanlıurfa GAP, 
Şırnak, Tekirdağ 
Çorlu, Tokat, Uşak, 
Van ve yıl içinde dış 
hat trafiğine 
açılacak 
havalimanları için 

ise dış hat yolcuları 
için 1 euro olarak 
ücretlendirildi.
2019 otopark ta 
rifesi de belli oldu 
Havalimanlarında 
DHMİ tarafından ki
raya verilen / 
işletilen otopark
larda uygulanacak 
2019 tarifesi de be
lirlendi.
Adana ve Trabzon 
Havalimanları 
Otopark Tarifesi 
şöyle:

Otomobil, Pikap, 
Minibüs: 0-1 saat 
11.50 TL, 1-3 saat 7 
TL, 3-6 saat 24 TL, 
6-12 saat 26.50TL, 
12-24 saatleri 37 TL 
Midibüs, Otobüs, 
Kamyon, Kamyo
net: 0-1 saat 17 
TL,. 1-3 saat 24 
TL,.3-6 saat 30 
TL,.6-12 saat 
37TL,.12-24 saat 
50.50 TL
Motor, Motosiklet: 
0-1 saat 5.50 TL, 1-3 
saat 8.50 TL, 3-6 
saat 11 TL, 6-12 
saat 12 TL, 12-24 
saat 18.50 TL 
Erzurum, 
Gaziantep, Batman, 
Denizli Çardak, 
Diyarbakır, Elazığ, 
Hatay, Kars, Kay
seri, Konya,

Malatya, Mardin,
Ordu Giresun, 
Samsun Çarşamba, 
Sivas, Şanlıurfa 
GAP ve Van 
Havalimanları 
Otopark Tarifesi: 
Otomobil, Pikap, 
Minibüs: 0-1 saat 
8.50 TL, 1-3 saat 
9.50 TL, 3-6 saat 12 
TL, 6-12 saat 17 TL, 
12-24 saatleri 24 TL 
Midibüs, Otobüs, 
Kamyon, Kamyo
net: 0-1 saat 9.50 
TL,.1-3 saat 11.50 
TL,.3-6 saat 17 
TL,.6-12 saat 24 
TL,.12-24 saat 32 TL 
Motor, Motosiklet: 
0-1 saat 4 TL, 1-3 
saat 5.50 TL, 3-6 
saat 6 TL, 6-12 saat 
9 TL, 12-24 saat 
11.50 TL

2 haftada 2 bin 551 kişi cezadan lıacamadı!
Türkiye genelinde 
kış lastiği takma 
zorunluluğuna uy
mayan sürücülere 2 
haftada 2 bin 551 
kez ceza kesildi 
Karayolları Trafik 
Kanunu gereği 
yolcu ve eşya 
taşımada kullanılan 
araçlara, 1 Aralık -1 
Nisan'da kış lastiği 
takılması zorunlu 
luğu bulunuyor. 
Araçların denetimi

ise Emniyet Genel 
Müdürlüğü koordi
nasyonunda trafik 
ekiplerince 
yapılıyor. Bu kap
samda 1 Aralık'ta 
başlayan kış lastiği 
takma zorunlulu 
ğuna yönelik dene
timler aralıksız 
sürüyor. Polis so
rumluluk bölgelerin 
de 1-15 Aralık'ta 
yapılan denetim
lerde, kış lastiği

fazla ceza işlem 290 
rakamıyla Şırnak'ta 
uygulandı. Şırnak'ı, 
İstanbul 221 ve An 
kara 172 ceza sayı

kuralına uymayan 2 
bin 551 sürücüye 
ceza verildi. 
Kış lastiği takılma 
ması nedeniyle en

sıyla takip etti. 
Sözkonusu kurala 
uymayan sürücüle 
re 715 lira ceza ke
siliyor. Kış lastiği 
cezası, Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca 
açıklanacak 
yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 
1 Ocak 2019 itibarıy 
la güncellenecek. 
Kış lastiği takma 
zorunluluğu, yük ve 
yolcu taşımacılığı

yapan araçlar için 
geçerli ancak kış 
şartlarında tüm 
araçlarda 
kullanılması güvenli 
seyahat için büyük 
önem taşıyor. Polis 
sorumluluk böl
gelerinde 1 Aralık 
2017-31 Mart 
2018'de kış lastiği 
takma zorunlulu 
ğuna uymayan bin 
507 sürücüye ceza 
kesilmişti.

Facebook sayfamız s Gemlik Körfez - Güler Ajans
G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ 0 Al RELER

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 
E 
H 
B 
E 
R 
İ

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

ULAŞIM
Pamukkale 
DENİZ UÇAÖI 
Pofjasua Akmls Seyahat 
METRO , 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast 
Msr.SaO.Ocafiı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

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. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR________

513 23 29
BELEDİYE

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 İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23 
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33

121
186

513 45 03
514 00 95

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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova <2261811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR_______

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitg|az 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 1O 70MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 813 16 48
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6246 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstikrar Cad: Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİMMIİİ
VENÜS SİNEMASI
KAFALAR KARIŞIK 

11.15-13.00-15.00-16.45
ŞAMPİYON

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15

HEDEFİM SENSİN
11.30-14.00-16.30-

19.00-2.15
FATİH İN FERMANI 

DELİLER 18.30-21.00

5133321 |

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKlrfez

GEMLIK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR İSİM
şerri I em ILJOT’Um

GEMLIK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN

GEMLIK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

SORUNLARI BİLİYOR 
ÇÖZÜMLE GELİYOR...

PROJELERİMİZİ
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

HEP BİRLİKTE
YENİ GEMLİK İÇİN

MEHMET KAPTAN
AK Parti 

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTi Aday Adayı

İNŞAAT

1

YİĞİT
1 987

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


UĞURLU 
GELECEK, 
UĞUR’LA 
GELECEK^

MEHMET UĞUR SERTASLAN 
” cHPGOn’k BOtod.yeBos^y.

• İDRAR TAHLİLÎ
• KAN TAHLİLİ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMA
• KISIRLAŞTIRMAGemlikKSrfez

_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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HANVET • OPERASYONLAR
CLINIC wWiianvetclinic.com 

H hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK; I

lCHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 
Ramada Otel’de hizmet projelerini açıkladı

Sertaslan'dan Meaa nroieler
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sertaslan ’dan 
vizyon projeler

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan 
erken aday olmanın avantajlarını kul
lanmaya devam ediyor.

İlçemizde yerel seçimlere katılacak 
olan partiler içinde AKP, MHP, İyi Parti 
ve Saadet Partisi’nin Belediye Başkan 
adaylarını daha belirlemeden, aday ol 
manın verdiği rahatlıkla sahada çalış 
maya başlaması, dün proje tanıtımı ile 
ivme kazandı. Devamı sayfa 4’de

31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan Yerel 
Yönetim seçim
lerinde CHP’den 
Belediye Başkan 
adayı olan Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
göreve seçildiği 
takdirde yapacağı 
projeleri düzenlediği 
toplantıda anlattı. 
Dün, saat 12.oo de 
Ramada Hotel bü 
yük salonda düzen
lenen proje tanıtım 
toplantısına büyük 
ilgi oldu. Sertaslan, 
mega projelerini 
görselleriyle birlikte

IİAİltlAlAİlİVİİL Dflvonmhfl S.S.72 Sayılı Gemlik Zeytin Tanm Satış kooperatifi beşinci 
Dİ MiaUİIIIKrClŞBIIlDl! «nödemelerini27 Aralık2018Perşembe gunuya^ 
”—......... T . Ödeme takvimine gore 8 Aralık - 21 Aralık tarihleri arası
nil nil nnomo MMMlf alınan ürün bedellerinin % 60’ını da yine üretici ortaklarının
3UIIII UtlVİIİU Jtl|l(lyflll Ziraat Bankası hesaplarına aktarıyor. Haberi sayfa 3 de

GÜNLÜK 300 TON_._ |) 71 J
KAPASİTESİ | 

î DOĞANIN HAZÎNESİ J

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

HÖYÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

■ www.kavlak.com.tr
MARMARA BÖLGESİ NİN EN BUYURıvırtnıvınnn uvuml.»i ---------- 7 _______ ■

ZEYTİNYAGI FABRI KASI
MRK:UmurbeyMh.YalovaYoluCd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA:UmurbeyMh.YalovaYoluCd.No:44 Gemlik-BURSA ^“224^1 ZL 02 02
. . . .. r ..i. _. Ai/ci ıcM AA. İçta NRIII YÖNÜ Şube 3: OKSİJEN 68-İZMİR YÖNÜ ■ ^TT
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CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Ramada Otel’de hizmet projelerini açıkladı

Sertaslan’dan Mega projeler

31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan Yerel 
Yönetim seçimlerinde 
CHP’den Belediye 
Başkan adayı olan 
Mehmet Uğur Sertas 
lan, göreve seçildiği 
takdirde yapacağı 
projeleri düzenlediği 
toplantıda anlattı. 
Dün, saat 12.oo de 
Ramada Hotel büyük 
salonda düzenlenen 
proje tanıtım toplantı 
sına büyük ilgi oldu. 
Katılımcıları salon 
almadı.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Bursa 
Milletvekili Orhan 
Sarıbal, Parti Meclisi 
üyesi Gamze Pamuk 
Ateşli, Bursa Mil
letvekilleri Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu, 
Erkan Aydın, Yüksel 
Özkan eski Milletve 
killerinden İlhan 
Demiröz, Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, 
Bursa İl Başkanı 
Hüseyin Akkuş, 
Orhangazi, Orhaneli, 
Harmancık ilçe 
başkanlan, Gemlik 
İlçe Başkanı Cemil 
Acar, ilçe yöneticileri, 
gençlik ve kadın kolla 
n, belediye meclis 
üyeleri partililer ve 
çok sayıda vatandaş 
katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’mızın 
okunmasından sonra, 
konuşan İlçe Başkanı 
Cemil Acar, 31 Mart 
günü yapılacak olan 
yerel seçimler nede 
niyle adayı belirleme 
de erken davrandık 
lan için yol aldıklannı, 
diğer partilerin adayla 
nnın daha belli olma 
dığını, kendilerinin ise 
yapacakları hizmet- 
lerin projelerini anlata 
ca kİ arını söyledi.
Acar, "Gemlik’te 
belediyeyi yeniden 
kazanacağız. Bıraktı 
ğımız yerden hizmet
lerimize devam 
edeceğiz. ” dedi 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Orhan 
Sarıbal ise konuşma 
sında "Yaşadığınız 
kentin ortağı 
olacaksr ,t” dedi.

Yerel seçimlerde 
herkese dokunulma 
sini isteyen Sanbal, 
CHP’li belediyelerin 
yoksulun sorunlarına 
çözüm bulmak zorun 
da olduğunu belirte 
rek, “Gemlik ilçeler 
içinde en kötü yöneti 
len ilçe oldu. Gemlik’i 
bir tek adam yönet
mek istiyor. Gemlik’in 
yapısını bozdular. 
Bunun için Gemlik 
Belediyesini yeniden 
ayağa kaldıracağız. 
Gemlik’i yeniden inşa 
edeceğiz. Bütün 
masaları gezdim.
Gemlik’in demografik 
yapısı her renk ve 
bölgeden insanlar bu
rada yaşıyor. Bu tür 
farklılıklan zenginlik
lere çevirip yeni bir 
kent kültürü ile bir
likte yaşayacağız. 
CHP’li belediyelerde 
taşeron sistemi 
kaldınlacak. Asgari 
ücret genel başkanı 
mızın açıkladığı gibi 2 
bin 200 lira olacak. 
Vatandaş olarak daha 
iyi bir kentte yaşamak 
için tercih edeceği 
belediye CHP li 
belediye olmalıdır” 
dedi.
CHP İl Başkanı 
Hüseyin Akkuş ise 
konuşmasında, İl 
Başkanlığı olarak 
yaptırdıkları an
ketlerde Nilüfer ve 
Mudanya Belediye 
lerinden sonra Gem
lik’in birinci parti 
çıktığını gördüklerini 
Delirterek, "Bursa da 
birçok ilçede seçim- 
len kazanacağız. 
Gemlik’te de sizlerle 
seçimi kazanacağız. 
Belediyeyi alacağız.” 
şeklinde konuştu. 
Akkuş, AKP li 
belediyelerin bilboad 
larında Said-i Nursu- 
lerin Resimlerinin 
asıldığını, CHP’li 
belediyelerde ise 
Deniz Gezmişlerin, 
İsmet Inönülerin, * 
Mustafa Kemallerin 
fotoğraflarının 
asılacağını belirterek, 
Gemlik’i Uğur Sertas 
Jan ile yeniden Beledi 
yeyi kazanacaklarını 

söyledi. Akkuş, Parti 
içinde farklı düşünce 
lerde kişilerin olduğu 
nu, sorunları 1 Nisan
dan sonraya ertelen
mesini istedi.

MEGA PROJELER 
SUNDU

CHP Belediye Başkan 
adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan, 31 Mart 
günü yapılacak olan 
seçimlere teknik bir 
ekip ile günlerce çalış 
tıklarını ve farklı pro
jelerin ortaya çıkarıl 
dığını belirterek, bu 
işlere emek verenleri 
kutladı.
Görsel olarak hazırla 
nan projelerini sahne 
de sunan Sertaslan, 
izleyicilerden bol 
bol alkış aldı.
Sertaslan, Gemlik ile 
ilgili olarak internette 
yayınlanan Eski 
Sözcülük Gemlik 
yorumlarını okuyarak 
konuşmasına başladı. 
İnsanın Huzur kenti 
olan Gemlik’ten hızlı 
bir şekilde uzaklaşıl 
dığını söyleyen Sert 
aslan, "Bir şehre 
gelmek isteyen için 
bir sebep bulamıyor 
sa oradaki insanı 
mutlu etmek mümkün 
değildir. İnsan sadece 
doğan büyüyen 
yürüyen bir varlık 
değildir. İnsanı besle
mek lazımdır. Sporla, 
eğitimle sanatla inşa 
nı beslemek lazım. ” 
dedi.
Deprem bahanesiyle 
yeni imar arazileri 
açılacağını söyleyen 
Sertaslan, 2865 
dönüm çalılık, orman 
vasfındaki hâzineye 
devredildiğini, Orman 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına devredile 
ceğini, buranın konut
lara açılacağını, bu
raya dar gelirli ailele 
rin geleceğini, Gem
lik’in vizyonunu bu 
durum arttırmaya 
cağını söyledi.
Sertaslan, "Tedbirli 
olmazsak arazinin 
tamamı imara 
açılacak Gemlik’in 
yeni sahipleri komşu 

lanmız olmayacak. 
Oralara asgari ücretle 
çalışan kişiler gele
cek. Tedbirli olmak 
lazım. Onun için 
Merkeze insanı koy
mak zorundayız.” 
dedi.
Projelerini belli başlık 
larla sunan Sertaslan, 
Gemlik’te 109 bin 494 
kişinin yaşadığını, 
bunların 54 bin 231 
tanesinin kadın, 55 
bin 263 ünün erkek, 
yüzde 34 ünün 
gençler olduğuna 
dikkat çekti. Bunların 
18-36 yaş arasında 
olduğunu, yüzde 15 
yaşlı, yüzde 15 inin 
eğitimli 413 kilometre
lik bir alanda yaşandı 
ğını, 35 mahallemizin 
bulunduğu 35 700 
metre sahil şeridi var. 
Bursa’nın en uzun 
sahil şeridi olduğu, 
büyük bir büyümenin 
sahilden esen rüzgar
lara açık olduğunu, 45 
okulumuz, 55 ibade
thanemiz, 3 tane 
limanı Türkiye’nin 
3.büyük liman ve 90 
kurulu fabrikası ile 
sanayi besleyen ve 
pek çok insanın 
çocuklarının geçin
mesini sağlayan bir 
kentten söz edildiğini 
belirtti.
Gemlik’te 2 milyon 
500 bin zeytin ağacı, 
bulunduğunu, Türkiye 
nin en büyük metro 
polüne 125 kilometre 
uzaklıkta olduğuna 
dikkat çeken Sertas 
lan bunun yararlan ve 
zararları olduğunu 
söyledi.
İstanbul’a 1.5 saatte 
gidildiğini, dikkatli 
olunmadığı takdirde 
başımıza büyük 
belaların açılacağını 
söyledi.

. Sertaslan Gemlik 
girişindeki limanı 
yeniden yapacak 
Farını, bank satış yer
leri, dinlenme yerleri 
balık pişirme yerleri 
yapılacağını ve ilçeye 
vizyon kazandın 
lacağını söyledi.
Kentin doğru bir şekil 
de planlanması gerek 
fiğini söyleyen Ser

taslan, arkadaşlarının 
yaptığı çalışmalarla 
denize bakan yerlerde 
yeni mekanlar yarattık 
larını böyle yerlerin 
Gemlik ve Bursa’daki 
yurttaşlarımıza lazım 
olduğunu söyledi. 
Sertaslan, Gemlik 
Meydanının adını es
kisi gibi İskele Meyda 
nı yapacaklannı, iske
lenin yeniden düzenle 
neceğini, deniz için
deki fıskiyelerin 
kullanılır hale getirile 
ceğini, deniz içinde 
yapılacak düzen
lemelerle balık tuta 
cakların rahat edecek
lerini, iskeleye yeni 
bir düzenleme 
getirileceğini, Bahkpa 
zan bölgesine yeni bir 
cazibe merkezi haline 
getirileceğini, balık 
satılan yerler yapıla 
cağını, kordonun yeni 
den yaşanır haline ge
tireceklerini, eski ev
lerin tarihi dokuyu 
canlandıracaklarını, 
Umurbey’deki eski 
evleri Cumahkızık gibi 
yapacaklarını, oto 
park sorununu katlı 
otoparklarla çözecek
lerini, yeni spor tesis
leri yapacaklarını, 
CİUS AVM de belediye 
binası olarak hizmet 
vereceklerini, Eski 
Devlet Hastanesi’ni 
Huzurevi yapacakla 
nnı, Karsak Deresi’n- 
den Yeni Devlet Has
tanesini ve Manastır’a 
doğru raylı sistemi 
hayata geçirecek
lerini, Sosyal Yaşam 
Merkezi içindeki 
Tomokay Tanı Merkezi 
ni kreş yapacaklannı, 
Karsak Deresinin 
çevresini yeniden 
planlayıp yaşanır hale 
getireceklerini, Deniz 
içinde ulaşım sağlana 
cağını, iskelelerin 
arttırılacağını, kullanıl 
mayan zeytinlik arazi
leri belediye olarak 
işleteceklerini, köy 
kalkınma kooperatif 
lerinin ürünlerinin 
satılması için yerler 
yapılacağını, yeni 
endüstri meslek 
liseleri yaptırılacağını, 
Fen Lisesi açılacağı 

nı, Cumhuriyet ma
hallesinde dik yamaç 
lardan kordona yürü 
yen merdivenle inile 
ceğini, Gemliklileri 
Bursa Nilüfer ve Mu
danya’ya gitmekten 
vazgeçireceklerini, 
mutlu gençlik yaşaya 
caklannı, gençleri 
tarikat ve cemaat 
yurtlarından kurtara 
caklannı, 1 yıl içinde 
kız ve erkek öğrenci 
yurdu yaptırılacağını, 
Gemlik’e bir 
kütüphane kazandıra 
caklannı, öğrencilere 
kırtasiye yardımı 
yapılacağını, en
gelliler için evden 
hastaneye sevk 
ambulansını 
yapacaklarını, 
Gemlik’te sporu 
şahlandıracaklannı 
3.ligde bir Gemlik 
takımı olmasını 
sağlayacaklannı, spor 
kompleksi ve kampı 
yapılacak tesis 
kuracaklannı hayvan
lar için barınaklar 
çocukların hayvan 
dostu olarak yetiştiril 
meşini sağlayacak 
lannı, hayvan yetiştiri 
çileri için Muratoba 
Köyü’nde hayvan 
barınağı yapıla 
cağını söyledi. 
Sertaslan, “Gemlik’e 
Uğurlu gelecek’ 
sloğanı hakkında 
bilgiler verdi. "Gem- 

like uğurlu gelecek 
diye kampanya 
başlattık. Bu gün 
yaşadığımız kentten 
kaygılarımız 
sorunlanmız bir mem
nuniyetsizlik varsa 
daha iyi yaşaya 
cağımız kentte 
memnuniyetsizi! 
ğiniz sorumlusu 
siz olduğunuzu 
bilmelisiniz.
Bir şehri yaşamaya * 
yönelik tercih 
doğru yaptığınızda 
herşeyin nasıl 
değişeceğini göre
ceksiniz. Uğurlu 
gelecek sizsinlz." 
dedi. .
Daha sonra seçim 
şarkısı söylenerek 
proje tanıtım 
toplantısı sona verdi.
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S.S.72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
kooperatifi beşinci 
dilim ödemelerini 
27 Aralık 2018 
Perşembe günü 
yapıyor. 2018/2019 
Ürün alım kampan 
yasını 12 Ekim’de 
açan Gemlik Zeytin 
Kooperatifi dördün 
cü dilim ödemele 
rini 13 Aralık 2018 
Perşembe günü 
üreticilerinin Ziraat 
Bankası hesapla 
rina yatırmıştı.
Ödeme takvimine 
göre 8 Aralık - 21 
Aralık tarihleri 
arası alınan ürün 
bedellerinin 
% 60’ını da yine 
üretici ortaklarının 
Ziraat Bankası 
hesapla rina 
aktarıyor.
Konuya ilişkin 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir 
şöyle konuştu;

2018/2019 İş yılı 
ürün alım 
kampanyamız 12 
Ekim 2018 Cuma 
günü merkez alım 
ile başlamıştı. Baş 
fiyat 12,60 TL, 
taban 4,80 TL 
olarak açıklandı. 
Ödeme takvimine 
sadık kalarak 
beşinci dilim 
ödemeleri de 
ortaklarımızın 
hesaplarına bu 
Perşembe günü 
yatırıyoruz dedi. 
Kampanyanın 
seyri ile ilgili 
olarak da bu ürün 
ahm dönemi 
iklimsel şartlardan 
dolayı zeytinde 
olgunlaşma yani 
kararmanın erken 
olduğu, Bu güne 
kadar 4.040.000 Kg. 
zeytin karşılığında 
26.700.000,00 TL. 
değerinde ürün 
alındığını söyledi. 
Ödeme takvimimize 
göre ilk dört dilim 

ödeme de toplam 
10.500.000,00 TL 
ödeme yaptık, 27 
Aralık 2018 
Perşembe günü 
yapılacak ödemede 
de yaklaşık 513 
kişiye 760.000,00 
TL. ödeme 
yapılacağını 
hatırlatan Başkan, 
dileğimiz tüm 
ortaklarımızın 
kooperatifine 
sahip çıkarak 
zeytin teslim 
etmesi ve bölge 
mize daha fazla fon 
girişinin

sağlanmasıdır dedi. 
Başkan Demir 
ödeme planına göre 
bir sonraki öde
menin de 10 Ocak 
2019 Perşembe 
günü yapılacağını 
hatırlattı. Beklenen 
teslimatların 
gerçekleşeceğine 
inancının tam 
olduğunu ve üre 
ficilerin mutlaka 
kooperatiflerine 
sahip çıkacağını 
düşündüğünü dile 
getiren Demir, Zor 
yıllardan geçildiğini 
üreticimizin hep 

yanında olmak 
zorunda olduklarını 
ve kota uygulama 
sının olmadığı 
bu yıllarda üretici
lerin ürünlerini 
sorunsuz teslim 
edebildiğini 
söyledi.
Bizler göreve 
geldiğimizde üretici 
ortaklarımızın 
yanında, onların 
refah seviyesinin 
maksimum düzeye 
çıkarma gayreti 
içerisinde 
olacağımızı beyan 
ettik ve öyle olması 
için ben, ekibim ile 
çalışanlarımız var 
gücümüz ile hizmet 
etmeye gayret 
ediyoruz. Ureti 
cimiz kooperatifine 
ne kadar fazla 
güvenir ve ürün 
teslim ederse 
kooperatifimizin 
mali yapısının daha 
güçlü olacağı, daha 
sürdürülebilir 
bir yapıya

kavuşacağının 
bilinciyle hareket 
ediyoruz.
Gelecek nesillere 
aktaracağımız en 
güzel miraslardan 
biri olan Gemlik 
Zeytin Kooperati 
finin, ortaklarına 
daha çok zirai ilaç 
ve daha çok gübre 
dağıtabilmesi için 
ortakların koope 
ratifine teslim 
ettiği ürün 
miktarları ile 
doğru orantılı 
olarak arttığını 
kaydeden Başkan, 
Bu konuda da 
ortaklarımızın 
sıkıntıya 
düşmemeleri için 
azami özen göster
melerini hatırlattı. 
Sözlerini tüm 
ortaklarımıza bol ve 
bereketli bir sezon 
diliyorum. Allah 
daha çok ürün ve 
daha çok kazanç 
versin diye 
noktaladı

PİYANİST ÇETİN VE

Dana Rosto - Püre - Pilav

Rd

SERPME MEZE 
PEYNİR TABAĞI 
SALATA Kişi başı > 
ARA SICAKLAR 
Arnavut Ciğeri 
Arnavut Böreği 
ANA YEMEK

FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ 

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE 

DOYASIYA 
EĞLENCE

^^^AYVA - KABAK - İNCİR TATLISI 
^ÇİSKEMBE ÇORBI*** 

İKOL EKSTRA

Kumla Mah. A. Aslan Cad. No: 109 
Tel: 0 224 533 00 06 GEMLİK

KwSflWt (wKîaiıi|ı* ■.A.’jWwsfty.4.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

yüksek binalarda dış cephe iyileştirmesi yapan işçileri görenlerin yürekleri ağzına geliyor.

Millili Mit ClMllIlllllll
Sertaslan’dan vizyon projeler

Sertaslan, rakipleri belli olmayan koşuda, 
önde koşuyor.

Yarışa kimlerin katılacağı belli değil. Ancak 
bu yarışın bir finali var. O finalde seçimlerin 
yapıldığı 31 Mart 2019 günü olacak.

İpi önce göğüsleyen, Gemlik’i 5 yıl yönete
cek.

Ya batıracak, ya çıkaracak.
Uğur Sertaslan’ın adaylığının önce belli 

olması, yarışa iyi hazırlanmasına olanak 
sağlıyor.

“Gemlik’e Uğurlu Gelecek” sloganı ile 
bilboadları ve duvarları süsleyen afişleri ile 
başlayan seçim çalışmaları, ardından "Uğurlu 
gelecek Uğur’la gelecek”e dönüştürülerek, 
kafalarda ‘Bu nedir’ diye beliren soruya 
açıklık getirdi.

Gemlik’e uğurlu gelecek olanın, bir beyaz 
eşya, market, okul reklamı olmadığı anlaşıldı.

Uğur Sertaslan, dün Ramada Hotel’de 
belediye başkanı seçildiğinde Gemlik’e 
yapacağı projelerini anlattı.

Salon, partilileri ve konukları almadı.
Çok insan sunumu ayakta izledi.
Sertaslan’dan önce gerek Cemil Acar, 

gerekse Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan 
Yardımcısı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 
önemli konulara değindiler.

Bilhassa Sarıbal, Gemlikle ayrımcı değil, 
birleştirici olunmasını, yoksul halkın 
ihtiyaçlarının öncelikle ele alınmasını önerdi.

Uğur Sertaslan ve ekibi günlerdir bu gün 
için çalışıyorlardı.

Oluşturdukları teknik ekip ile Eskişehir 
Ankara gibi önemli yerlerde kentçilik 
çalışmalarını yerinde incelediler.

Projelerine oradan gördüklerini de eklediler.
Sertaslan, uzun zamandır hazırlandığı bu 

görev için usta olmuş.
Sahnede salondakilerle iletişimi, rahat 

davranışları, ilçenin sorunları ile ilgili bilgisi, 
beden dili, konuşma tekniği ile çok başarılı 
bir durum sergiledi.

İlk projelerini açıklayan aday olması bir yan
dan avantaj bir yandan de dez avantaj olabilir. 
Ancak süreç içinde projelere eklenenlerde 
olacaktır sanırım.

Sertaslan’ın Gemlik’in sorunlarını bilmesi 
yanında, çözümler de sunması başarılıydı.

Teknik heyeti, çok güzel bir sunum 
hazırlamışlar.

Dikkatimi çeken önemli projeler içinde kent 
içinde trafiği hafifletecek raylı sistem, kıy ila 
rın yeniden düzenlenmesi, ilçe girişindeki 
yarım kalan Marinanın yeniden tasarımı, dere 
lerin üzerine hayat verilmesi, otopark soru
nunun çözümü, eğitime bakış, 1 yıl içinde kız 
ve erkek öğrenci yurdu sözü, Balıkpazarının 
düzenlenmesi, Yerinde Kentsel dönüşüm, 
eski Hastanenin huzurevi yapılması, Umurbey 
ve Kumla’nın eski evlerinin turizme kazandırıl 
ması, ulaşım sorunu, sokak hayvanları evi, 
işletilmeyen zeytinliklerin belediye eliyle 
işletilmesi, deniz ulaşımı, spor tesisleri, ilçe 
girişinin düzenlenmesi gibi projeler görülme 
ye değerdi.

SuıTa^ıan pnğdıefrriı açfkıaûı.
Sırada diğer adayların ilçeye neler 

yapacaklarını anlatması kalıyor.
Bekleyip göreceğiz'; '

Binaların dış cephelerinin mantolamaj sıvama ve boyasını yapmak için kurulan 
iskelelerin üzerinde güvenliksiz çalışan işçiler cambazları aratmıyor..

Son zamanlarda 
ilçemizde giderek 
artan binaların dış 
cephelerinin man
tolama ve sıvama 
yapılarak yenilen
mesi sırasında ku
rulan iskeleler 
üzerinde çalışan 
işçilerin güvensiz 
çalışmaları yürek
leri ağızlara 
getiriyor.
Hamidiye Mahallesi 
Irmak Sokak 
İbrahim Akıt Cadde- 
si’ndeki çok katlı 
bir iş merkezinin 
dış cephesinin 
sıvama ve 
boyanması için ku
rulan 40 metre 
yüksekliğindeki 
iskelet üzerinde 
çalışan işçilerin 
güvenlik önlemi 
almadan çalışma 
lan çevreden 
izleyenlere korkulu 
anlar yaşatıyor. 
Çevreden geçen 
vatandaşlar, yük-

ws
M

seklerde güveni ik- 
siz çalışan işçilerin 
çalışmalarını cep 
telefonlarıyla 
kamera alıp 
sosyal medyada 
paylaşıyorlar.
En basit bir dikkat
sizlik sonucu yere 
çakılma ihtimali 
yüksek olan bu 
iskeleler üzerinde 
çalışan işçiler

hayatlarından mem
nun olarak işlerini 
sürdürürlerken, 
neden böyle 
güvenlik önlemi 
almadan 
çalışıyorsunuz 
sorularına ise; 
“Biz, başımızda 
kask, belimizde 
iple çalışamayız.” 
yanıtını veriyorlar. 
Onlarca metre yük-

sekiikte cambazlık 
yapan işçilerin 
çalışmalarını gören
ler hayretler içinde 
kalıyor. İşçilerin 
çalıştıkları iş 
merkezinin altında 
ki esnaf ise işçilere 
mantolama kahra 
manian diyorlar. 
Çalışmaların bir an 
Önce bitirilmesini 
istiyorlar.

Su kanallarının toprakla kapanması, yola akan sular parke taşların sökülmesine 
yolların bozulmasına neden olmuş.

~ Ve

Mil MllWll İlil HM İli
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
geçtiğimiz yıllarda 
beton parke 
döşenen Umurbey 
Değirmenyolu 
Caddesindeki 
karayolunda 
yağmurlar 
nedeniyle meydana 
gelen bozukluk 
uzun zamandır 
giderilmiyor.
Zeytin üreticilerinin 
sıkça kullandıkları, 
Umurbey’den 
Orhangazi yönüne 
gideceklerinde 
kullandıkları 
Değirmen Cad- 1 
desindeki parke 
taşlar, bazı bölüm
lerde zeytinlikler
den ve havuzlardan 
akan sular

nedeniyle bozulma 
sı, araçlara tehlike 
yaratıyor.
Belediye tarafından 
yaptırılan yağmur 
oluklarının toprak 
ve çalı çırpı ile 
dolması akan 
suların yollara 
taşmasına ve yer 
yer toprağın 
oturmasına, parke 
taşların çökmesine 
neden oluyor. 
Umurbeyliler 
ve bu yolu kullanan 
araç sahipleri, kış 
iyice bastırmadan 
tamir ekiplerinin 
yoldaki * 
bozuklukları gider
mesini ve kapanan 
su kanallarının 
temizlenmesini 
istiyor. ’ j

Facebook sayfamızi; Gemlik Körfez. Güler Ajans

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

'‘MUSTAFA 
KEMAL”

Bugün Yılmaz 
Özdil’in kaleme 
aldığı “M. Kemal” 
kitabından söz 
edeceğim. Bu es
erin de ortaya çıkı 
şında büyük araştır 
malar yapıldığı belli. 
Yazarlar beğenelim 
beğenmeyelim bir 
eseri meydana ge
tirebilmek için hem 
uzun zaman hem de 
büyük emek harca 
maktadır. Bu ne
denle onlara saygı 
duymak gerekli...
Yılmaz Ozdil bu 

eserinde Mustafa 
Kemal’in tarihsel 
kimliğini pek gün
deme getirmemiş. 

-Eserin genelinde 
Mustafa Kemal’in 
İnsancıl yanının 
işlendiğini görmek

İki Kitap... (2)
teyiz. Kitapta birçok 
konunun yanında 
M. Kemal’in aşkları 
geniş yer tutarken 
evlat edindiği 
çocuklar ve kimlik
leri hakkında kısa 
bilgiler sunulmuş. 
Mustafa Kemal’in 
çevreciliğine yer 
verilmiş, hayvan 
sevgisi de ihmal 
edilmemiş. Kişi 
olarak Mustafa 
Kemal’in giyim ve 
kuşamı kitapta yer 
almakta, akşam 
yemekleri ve içki 
sofralarının nasıl 
bilimsel tartışma 
lara dönüştüğünü 
kısa anılarla dile 
getirilmiş, kahveye 
düşkünlüğü kitabın 
birçok bölümünde 
karşımıza çıkmak 
tadır.

Atatürk’ün güzel 
sanatlara bakışı da 

ele alınmış, tiyatro, 
müzik, sinema vb. 
alanlarda yaptığı 
çalışmalardan 
örnekler sunulmuş 
tur. Sanatçılara 
verdiği değer mil
letvekili ve elçi 
olarak görevlendir 
meşine örnekler 
verilmiş.

Her şeye karşın 
Atatürk’le ilgili bir 
kitabın binlerce 
hatta milyonlarca 
basılıp satılması 
gurur verici ve 
sevindirici bir 
durum... Ancak ki
tapla ilgili olumsuz 
lukları da dile ge
tirmek gerekli.

Kitap için büyük 
reklam kampanya 
lan düzenlendi. 
Halk tv kanalı, Söz 
cü gazetesi her gün 
bıktırıcı reklamları 
sunmaktan geri 

durmadı, Uğur Dün
dar haftalarca Yıl 
maz Özdil’i konuk 
ederek aynı şeylerin 
yinelenmesine aracı 
oldu. Bir aydın ola 
rak yapılanlar beni 
sıktı. Kitabı satın al
madan birinden alıp 
okumaya karar ver 
dim. Çünkü abartıl 
biçimde reklamı 
yapılan kitapları 
kesinlikle almıyo 
rum. Okuduğum za
manda bunca rek 
lam bunun için mi 
diye de sormadan 
edemedim. Evet, 
kitabın Atatürk’ü 
anlatması çok gü 
zel, böyle bir kitabın 
toplum tarafından 
okunması da 
önemli; ama bu 
kadar abartı yersiz 
ve gereksiz... Kendi 
yarattığımız tabu
lara mı tapmamız 
gerekli? Bu reklam
larla ne yapılmak 
istenmiştir anlayan, 
bilen var mı?

Bu kitabı Erol 
Mütercimler’in 
kitabıyla kıyasladı 
ğım zaman arada 
dağlar kadar fark 
olduğunu gördüm.

Bu kitapta 
Atatürk’ün askeri 
kişiliği, devlet adam 
lığı, siyasetçi kişili 
ği pek gündeme 
getirilmemiş, Ata 
türk’ün insan olan 
yanları anlatılmaya 
çalışılmış. Kitap beş 
yüz sayfadan olu 
şuyor. Ancak üç 
yüz elli sayfaya 
sığacak boyutta. 
Birçok yerde parag 
rafları oluşturan 
cümleler alt alta 
yazılarak sanki bir 
manzume havası 
yaratılmış, kısa 
cümlelerle hareketli 
bir anlatım gerçek 
■eştirilmek istenmiş. 
Birçok cümle 
konuşma havasında 
verilerek okuyucu
nun ilgisinin kopma 
ması amaçlanmış. 
Popüler kitap 
olması istendiği ve 
herkesin okuması 
amaçlandığı için 
sayfalarda gözün 
dinlenmesi ve oku 
yucunun sıkılma 
ması için geniş 
boşluklar bırakıl 
mış. Bütün bunlar 
kitabın beş yüz say
faya ulaşmasını 

sağlamış Kitabı 
satın alanlar yüz elli 
sayfalık boş kâğıdı 
da almak zorunda 
bırakılmış. Bu 
durum yayınevinin 
cambazlığı olarak 
düşünülebilir.

Kitapta birçok kü 
çük anıdan bahse 
dilirken okuyucu
nun dikkati canlı 
tutulmuş, Yüzlerce 
belki de binlerce 
kaynağa başvurul 
muş; fakat her ne
dense yazar yarar 
landığı kaynakları 
kitabın sonuna ek
leme gereği duy 
mamış. Kitabı 
okuduğunuz zaman 
belleğinizde ne 
kaldı diye düşündü 
ğünüzde sadece 
belli birkaç nokta 
nın kaldığını 
öğreniyorsunuz.

Benim yargılarıma 
katılmanızı asla is
temem. Mutlaka her 
iki kitabı dâ oku
yarak sonra karar 
veriniz. Bunun için 
biraz emek ve biraz 
zaman ayırmanız 
gerekli. Bol kitaplı 
günler diliyorum.

DEVREN Çarşi merkezde devren satilik
ULIIILN çAY BAHçESj çAY 0CAĞ|

SATILIK 05376422020

DHl Freiflht Bursa'Oaıı 
SunğinekKüiiinlıanesine

İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞ ÜCRET! 
ÖDENMİŞ 200 METREKARE İÇİNDE 

GECEKONDUSU BULUNAN İSLAMKÖY
YAZIROVA’DA ACİL SATILIK ARSA

0 535 21419 07

M Bünyemizde çalışabilecek TIR 
ehliyeti olan şoför aranmaktadır. 

Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.
İletişim Tel: 0224 514 20 21 ı

Gemlik Lions Kulübü uzun yıllardır be
raber projeler eğitim, seminer, sosyal 
sorumluluk projeleri yürüttüğü Gemlik 
Asım Koca bıyık.Meslek Yüksekokulu 
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 
için Sungipek Kütüphanesine deniz 
taşımacılığı ve lojistik ile ilgili gerek yurt 
içinden gerekse yurt dışından DHL 
Bursa sponsorluğunda temin edilen 
kitapları teslim ettiler.
Gemlik Lions Kulübü aracılığı ile kita
plar DHL Bursa iş Geliştirme Müdürü 
Erkan Çelik tarafından Ingiltere ve 
Amerika’dan temin edildi. Gemlik Asım 
Köcabıyık MYO Sunğipek 
Kütüphanesinde Deniz ve Liman 
işletmeciliği Programı öğrencileri ve 
akademisyenlerine kitaplar Gemlik1 
Lions Kulübü yöneticileri ve Erkan Çelik 
târafından tealim edildi. < 7'
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Bursa, dünyanın en safilikli S'îııci kenti
- Dünya genelinde 
Yaşam maliyeti, 
emlak fiyatları, suç,. 
sağlık hizmeti, 
kirlilik ve trafik gibi 
kriterleri baz alarak 
yaşam kalitesi en 
yüksek kentleri be
lirlenen Numbeo'- 
nun 'en sağlıklı 
şehirler1 listesine 
Bursa 5'inci sıradan 
girdi. Suç oranları 
baz alınarak yapılan 
değerlendirmede 
ise Bursa 76.85'lik 
güven endeksi ile 
28'inci sırada yer 
aldı.
Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri 
bir bir hayata 
geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, yatırım 
lannın meyvesini 
toplamaya devam 
ediyor. Tarihi ve 
kültürel miras 
alanında yapılan 

yatırımlarla 
Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası Liste- 
si’ne alınmasını 
sağlayan Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
yaşam kalitesini 
yükseltmeye yöne
lik çalışmaları da 
uluslararası alanda 
meyvelerini veriyor. 
Altyapıdan ulaşıma, 
çevreden spora, 
kentsel dönüşüm 
den tarihi ve 
kültürel mirasa 
kadar her alanda 
önemli projelerin 
hayata geçirildiği 
Bursa, yaşam 
kalitesinde de 
dünya ligine çıktı. 
Her yıl 5 binden 
fazla kenti değerlen 
diren sağlık, suç 
oranı, nüfus, trafik, 
pahalılık gibi kriter
leri kıyaslayarak 
‘yaşam kalitesi en

yüksek şehirler’ 
listesi hazırlayan 
Numbeo internet 
sitesinin 150 şehir 
lik listesine Bursa, 
bu yıl 49’uncu 
sıradan girmişti. Bu 
sıralamada İzmir 
95’inci, Ankara 
121’nci ve İstanbul 
138’inci olmuştu. 
Sağlıkta ilk 5'te 
Numbeo'nun 
sürekli güncellenen 
verilerine daya

narak 199 şehirden 
oluşan dünyanın en 
sağlıklı şehirleri lis
tesini de açıkladı. 
Dünyanın en sağ 
lıkh kenti Tayland'
dan Chiang Mai 
seçilirken, Ingiltere 
Glasgow ikinci, 
Güney Kore Seul 
ise üçüncü sırada 
yer aldı. En sağlıklı 
kentler listesine 
Türkiye'den dört 
şehir girerken,

Bursa 82.94 puanla 
5'inci sırada yer 
aldı. İzmir 72.31 
puanla 56'ncı, Anka 
ra 68.56 puanla 
89'uncu ve İstanbul 
da 67.63 puanla 
94'üncü sıradan 
listeye girdi. 
Türkiye'nin en 
güvenli ikinci şehri 
Suç oranlarına göre 
belirlenen dünyanın 
en güvenilir 
şehirleri listesine 

de Türkiye'den 5 
şehir girdi. Suç 
oranlarına göre 338 
şehrin değerlen 
dirildiği listeye göre 
dünya genelinde 
suç oranın en 
düşük olduğu kent 
Birleşik Arap Emir
liklerinden Abu 
Dabi oldu. Katar 
Doha'nın ikinci, 
Japonya Osaka'nın 
da ikinci sırada yer 
aldığı listede 
Türkiye'den 
Eskişehir 82.63'lük 
güven endeksi ile 
10'uncu sırada yer 
aldı. Listede 76.85 
güven endeksi ile 
28'inci sırada yer 
alan Bursa, 
Türkiye'nin en 
güvenli ikinci kenti 
olurken, İzmir 53, 
Ankara 142 ve İs
tanbul da 217'nci 
sırada yer aldı.

Uludağ kent meyUanına döndü!
Kış turizminin 
gözde mekanların 
dan biri olan 
Uludağ hafta sonu 
binlerce ziyaretçi 
nin akınına uğradı, 
pistler adeta kent 
meydanına döndü. 
Güneşli havayı ve 
hafta sonunu fırsat 
bilen binlerce yerli 
ve yabancı turistler 
pistleri doldurarak 
kayak yapmanın 
keyfini çıkardı. 
Yaklaşan yılbaşı ve 
hafta sonu nedeni 
ile oteller yüzde yüz 
dolarken, Uludağ'da 
yer bulmak 
imkansız hale geldi. 
Yoğunluk nedeni ile 
teleferik ve telesiye
jlerde uzun kuyruk
lar meydana geldi.

Kış turizmin en 
önemli merkez
lerinden biri olan 
Uludağ'da güneşli 
hava ve hafta so
nunu fırsat bilen 
binlerce yerli ve 
yabancı turist akın 
etti. Pistleri doldu
ran vatandaşlar 
kayak kızak ve 
snowboard yaparak 
karın keyfini 
çıkardı.
Yoğun kalabalığın 
olduğu Uludağ 
adeta kent meydanı 
görünümünü aldı. 
Yeni sezonun 
açılmasını ve kar 
kalınlığının kayak 
yapacak seviyeye 
ulaşmasını fırsat 
bilen tatilciler hafta 
sonu tatili Uludağ

da geçirmek için 
teleferik ve telesiye
jler önünde uzun 
kuyrukların 
oluşmasına neden 
oldu. Yaklaşan 
Yılbaşı için 
otellerde yer ayıran 
tatilciler otellerin 
yüzde yüz dolma 

sına neden olurken 
Uludağ'a yer 
ayırtmadan gelen 
vatandaşların yer 
bulması neredeyse 
imkansız hale geldi. 
Kayak yapmanın 
keyfini çıkaran tatil
ciler eğlencenin 
doruklarına çıkar 

ken kayak yapmayı 
yeni öğrenen acemi 
kayakçıların ise yer
lere düştüğü 
görüldü. Günübirlik 
gelen bazı vatan 
daşlar ise kızak ya
parak kartopu 
oynadı. Kalabalık 
gruplar halinde 

gelen tatilciler 
Oteller Bölgesi'ni 
cazibe merkezine 
çevirdi. Ayrıca 
Uludağ'da hava 
sıcaklığı en düşük 
sıfırın altında 12 
derece olarak 
ölçülürken, en yük
sek sıfırın altında 6 
derece olarak ölçül 
dü. Kar kalınlığının 
ise 44 santimetre 
olarak ölçüldüğü 
öğrenildi. Uludağ'a 
gelen bazı tatil 
çiler daha önce 
Uludağ'a hiç 
gelmediklerini ilk 
defa geldiklerini ve 
bundan sonra kış 
tatilini burada 
geçireceklerini 
söyleyerek eğlen 
diklerini belirtti.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

? U t 4$ 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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Naylon poşet uygulaması haşladı
Türkiye'de 1 Ocak 
2019'da başlayacak 
naylon poşetlerin 
ücretlendirmesi sis
temine geçiş süreci 
kapsamında bazı 
zincir marketler, 
alışverişte 
kullanılan barkodlu 
poşetleri kasalarda 
okutmaya başladı. 
Naylon poşetlerin 
ücretlendirmesi sis
temine geçiş süreci 
kapsamında bazı 
zincir marketlerin 
kasalarında 
barkodlu alışveriş 
poşetleri okutul
maya başlandı. 
Geçiş sürecine 
hazırlık için naylon 
poşetler, market 
kasalarında tanesi 
25 kuruştan 
ücretlendirilirken,

oluşan bedel fiş 
kesilirken iade 
ediliyor.

"TÜM SATIŞ 
NOKTALARINDAN 
ÜCRETLİ TEMİN 
EDİLECEK"

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 
yapılan düzenleme 
kapsamında 1 Ocak 
2019'dan itibaren 
plastik alışveriş 
poşetleri, tüm satış 
noktalarından 
ücretli temin edile
cek. Birçok market 
de 1 Ocak'ta 
başlayacak uygula
mada aksaklık 
yaşanmaması adına 
hazırlıklarına hız 
verdi. Bazı zincir 
marketlerde üzerle

rine barkod konulan 
naylon poşetler 
kasalarda okutul
maya başlandı. 
Bursa Tüketiciler 
Derneği Başkanı 
Sıtkı Yılmaz, yap 
tığı açıklamada, 
naylon poşetlerin 
ücretlendirilmesin- 
den ziyade, 
kullanımdan 
kaldırılmasını insan 

sağlığı ve çevre 
açısından destek
lediklerini söyledi 
Yılmaz, tüm tüketi
cilere çağrıda bulu
narak, "Bu 
poşetlerin alınma 
ması, bunun yerine 
bez çanta ya da 
çevre dostu file 
kullanılması 
konusunda tüketici
lerimizin hassas

davranmasını 
istiyoruz." dedi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 
yapılan düzenleme 
kapsamında 1 Ocak 
2019'dan itibaren 
naylon poşetlerin 
ücretlendirileceğine 
işaret eden Yılmaz, 
şöyle konuştu: 
"Bu sistem bazı zin
cir marketlerde 

uygulamaya 
başlandı. Kasada 
okutularak 25 
kuruştan satılan 
poşetlerin ücreti 
fiş kesilirken iade 
ediliyor. Bu bir 
alıştırma, geçiş 
süreci. Yılbaşın 
dan sonra sistem 
işlemeye 
başlayacak ve 
poşetler 
ücretlendirilecek. 
Şimdiden yapılan 
bu ücretlendirmenin 
gözden geçirilme 
sinde yararjvar. 
Tüketicilerimiz 1 
Ocak'a kadar ürün 
alırken poşet ücre
tinin toplam ücret
ten düşürüp 
düşürülmediği 
konusuna dikkat 
etsinler."

fllkollii içkilerin hizmet bedellerinde düzenleme!
Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nca, 
alkollü içkilerde 
tesis kurma, üretim 
ve proje tadilat izni 
bedelleri yeniden 
belirlendi.
Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın, Alkol 
ve Alkollü İçki 
Tesislerinin Haiz 
Olmaları Gereken 
Teknik Şartlar, 
Kurulmaları, 
İşletilmeleri ve

Denetlenmelerine 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
liği, Resmi Gazete 
de yayımlandı. 
Buna göre, yönet
melikteki Kurul 
tanımı "Tarım ve 
Orman Bakanlığı" 
olarak değiştirildi. 
Yönetmeliğe göre 
tamamlanmış

başvurular, ilgili 
mevzuat, toplum 
sağlığı gerekleri, 
işin rasyonel ölçüt
leri, ürün ve 
piyasaya sunum 
kalitesi ve diğer 
ticari değerlen 
dirmeler gözetile 
rek, en geç üç ay 
içinde Kurumca 
değerlendirilerek 
karara bağlanacak. 
Tesis kurma izni 
maktu bedeli bira 

için en az 7 bin 
500 liradan 8 bin 
915 liraya, şarap 
ve aromatize 
şarap için yıllık 20 
bin litre veya 
daha az kapasitede 
en az 2 bin lira 
dan 2 bin 378 liraya 
ve yıllık 20 bin 
litreden daha fazla 
kapasitede en az 5 
bin liradan 5 bin 
943 liraya, aroma
tize şarap bazlı içki 

ve aromatize şarap 
kokteyli için en 
az 25 bin liradan 
29 bin 714 
liraya çıkarıldı. 
Tesis kurma izin 
bedeli, proje kapa
sitesi üzerinden 
yıllık beher bin 
litre başına, bira 
için 7,5 liradan 
8,92 liraya, şarap ve 
aromatize şarap 
için 12,5 liradan 
14,86 liraya, aroma

tize şarap 
bazlı içki ve 
aromatize şarap 
kokteyli için 40,23 
liradan 47,83 lira, 
distile alkollü içkiler 
için 85 liradan 
101,03 liraya yük
seltildi. Başvuru 
sırasında hesa
planan bedelin 
dörtte biri, tesis 
kurma izin belgesi 
verilirken bakiyesi 
tahsil edilecek.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Alains
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1 o 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

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

VAPUR-FERİDOT
Yalova (226) 814 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTODÜS
ULAŞIM

Psmukkal* 512 OO 26
DENİZ UÇAÖI 513 BS 13
Pegasus Alemi* Seyahat 614 53 52
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
80z*r Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Esaday 614 4 6 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocafiı 513 10 68
To m okay Tomografi 513 95 20
Acıbadem 2B0 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

I Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

DAMITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 oo
Akcan Petrol
MAR-PET £13 30 33
Tuncay Otogaz B13 16 4S
Beyza Potrol 613 01 03

Gemlik Karfez
GEM(Lİk'İN.İLK< GÜNLÜK 1İYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6247 

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 CadTBora Sok. No:5/A GEMİIK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEIUİISİBİİİ
VENÜS SİNEMASI
KAFALAR KARIŞIK 

11.15-13.00-15.00-16.45
ŞAMPİYON

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 

HEDEFİM SENSİN 
11.30-14.00-16.30-

19.00-2.15
FATİH İN FERMANI 

DELİLER 18.30-21.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


YİĞİT İNŞAAT

GEMLIK’E HİZMET 
HALKA HİZMET 
HAKKA HİZMET

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

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

SORUNLARI BİLİYOR 
ÇÖZÜMLE GELİYOR...

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

www.y ig iti nsaatgeml i k.com

PROJELERİMİZİ 
KİTAPÇIK HALİNDE 

SUNACAĞIZ

HEP BİRLİKTE
YENİ GEMLİK İÇİN

GEMLIK’E DENEYİMLİ BAŞARILI VE TEMİZ BİR ISIM
-püm aday adaylarına başarılar JiliqoT’um.
GEMLIK’E DOĞRU DOĞRU KAPTAN j^i

MEHMET KAPTAN
AK Parti

Gemlik Belediye Başkan 
ak PARTi Aday Adayı

http://www.y
k.com


• İDRAR TAHLİLİ
• KAN TAHLİLÎ
• RÖNTGEN
• ULTRASON
• UCUZ MAMAGemlikKHrfez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Aralık 2018 Salı wvm.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

• KISIRLAŞTIRMA
HANVET • OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetdinic.com 
H hanvetclinicgemlik © hânvetveterinerdinic 

Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: O 224 513 5152 GEMLİK

İYİ Parti İlçe yöneticilerinin gazetemizi ziyaretinde'yerel seçimler konusu ele alindi

İYİ Parti İlçe Başkanı Birol Mumcu, Genel Merkezleri ile CHP Genel Merkezi’nin 
ilçelerde yapılacak ittifak konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kültür Evi, Taziye Evi
Gemlik Belediyesi son zamanlarda 

Yöresel Demeklere Kültür Evi adıyla 
binalann yapımı için yer veriyor.

Şimdi buna bir de Taziye Evi eklen 
di.

Dün, Belediyeden gelen bir haberde, 
Gençali Mahallesine taziye evi yapı 
lacağı, bunun için Ağrılılar Derneği’nin 
destek vereceği şeklinde bir haber gel 
di.

Dernek başkanı ve yöneticileri yapı 
lacak taziye evinin projelerini incele 
mişler. Devamı sayfa 4’de

İyi Parti İlçe Başkanı Birol Mumcu ve yöne
tim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ettiler. 
İyi Parti İlçe Başkanı Birol Mumcu, “Yerel 
seçimlerde bizim adayımız Adnan Bıyıkh’dır. 
Bu konuda karar verildi. Ancak, açıklamasını 
geriye bıraktık. Çünkü, Genel Merkezimiz ile 
CHP Genel Merkezi ilçelerde yapılacak ittifak 
konusunda görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu 
görüşmelerde bir sonuç alınmazsa Gemlik 
görüşmeler dışında kalırsa, biz ilçe örgütü 
olarak seçimlere hazırız." dedi. 2’de

Engürücük Mahallesinde üzücü olay

Engelli gene 
su deposunda 

ölü bulundu
Engürücük Ma- 
haliesi’nde mey 
dana gelen olay 
da 34 yaşındaki 
görme ve işitme 
engelli İsmail 
Akar, sulama 
havuzunda ölü 
bulundu.Evden 
çıktıktan sonra 
ortadan kaybo 
lan Akar, babası 
ve mahallelinin 
aramalarına 
karşın buluna 
mamıştı. Çarşı 
Camimdeki su
lama suyu depo
sunun kapağını 
açık görünce, 
içinde olabilir mi

diye bakıldığında 
İsmail Akarın 
cansız bedeni 
bulundu.
Haberi sayfa 2’de

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!KAVLAK
K. DOĞANIN HÂZİNESİ J

GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTMIŞLEM E KAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK www; kavla k.com .tr

MRK: Umurfcey Mh. Yalova Yolu Cd. fc Gemlik - BURSA FABRİKA i Uniurbey Mh. Yalova Yolu Cd. Nö:44 Gçmjk- BURSA 
Şube1*tQVILİK.İ5TlKLAİ£AD.Şube 21ÖKSİİEN 68-İSTANBUL YÖNÜŞube3!0KŞİJEN68.riZMİRYÖNÜ^';-

wvm.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.hanvetdinic.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
k.com
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Engürücük Mahallesinde üzücü olay

Engelli gene 
su deposunda 

ölü bulundu

Engürücük Ma- 
haliesi’nde mey
dana gelen olayda 
34 yaşındaki görme 
ve işitme engelli 
İsmail Akar, sulama 
havuzunda ölü bu
lundu.
Uzun zamandır 
gözleri görmeyen 
ve kulakları duy
mayan İsmail Akar, 
evinden çıktıktan 
sonra ortadan kay
boldu.
Babası ve mahalleli 
engelli genci bul
mak için her yerde 
aradılar ancak 
bulamadılar.
Akar zeytinliklerde 
ve çevrede 
aranmasına karşın 
bulunamadı.
Mahalleli gençler
den birinin Çarşı 
Camiindeki sulama 
suyu deposunun 
kapağını açık 
görünce, içinde 
olabilir mi diye 
baktığında İsmail 
Akar’ın cansız be
denini gördü. 
Durum Jandarma 
ve AKAD ekiplerine 
ve itfaiyeye durum 
bildirildi.
Olay yerine giden 
Gemlik Jandarma 
ekipleri, havuzda 
bulunan suyu 
motorlu pompa 
yardımıyla boşalttı. 
Suyun 
boşaltılmasının 
ardından Bursa

AFAD ekipleri 
tarafından İsmail 
Akar’tn cansız de
deni sulama havu 
zundan çıkarıldı. 
Talihsiz gencin 
kapağı açık olan 
su deposuna 
düşerek mi, yoksa 
isteyerek mi su 
deposuna düştüğü 
jandarma 
tarafından 
araştırılacak. 
İsmail Akar’ın 
cesedi ölüm ne
deninin belirlen
mesi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi.
Savcılık olayda su 
deposunun kapa 
ğımn kapatılma 
yarak açık 
bırakılmasında bir 
tedbirsizliğin olup 
olmadığını 
araştırıyor. 
Görme ye işitme 
engelli İsmail Akar 
ın ölümü Engürü 
cük Mahallesinde 
yaşayanları yasa- 
boğdu.

Endonezya Cumhur! 
yeti Başkonsolosu 
Herry Sudradjat, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı zi- 
yaret etti 
Dün, Endonezya 
Cumhuriyeti Başkon 
solosu Herry Sudrad 
jat, Endonezya Cum 
huriyeti Konsolosu; 
Toary Worang ve 
kurum çalışanı 
Hüseyin Kocaturk 
Gemlik’teki yatırım 
imkanlarını 
görüşmek üzere 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım ile 
biraraya geldiler. 
Heyetle beraber 
Bursa Serbest 
Bölge Müdürü 
Tamer Çetin, 
Serbest Bölge İş 
Adamları Derneği 
Genel Sekreteri, 
TOBB Serbest Böl
geler Sektör 
Afecfîsı TemsıYcfcr, 
Serkan Güllü’de 
toplantıya katıldı. 
Heyeti Yönetim Ku
rulu Başkanı Paşa 
Ağdemir, Başkan

İYİ Parti İlçe yöneticilerinin gazetemizi ziyaretinde yerel seçimler konusu ele alındı

IlBWIllIlMllilBlllWlllir
İyi Parti İlçe Başka 
nı Birol Mumcu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri gazetemizi 
ziyaret ettiler. 
Gazetemiz sahibi 
Serap Güler ve So
rumlu Müdürümüz 
Kadri Güler ile 
biraraya gelen İyi 
Partililer, 31 Mart 
günü yapılacak 
yerel seçimler 
konusunda değer
lendirmeler yaptılar. 
Ziyarete. İyi Parti 
İlçe Başkanı Birol 
Mumcu; Başkan ? 
Yardımcısı Bilge 
Dural, Dilek Akseİ, 
Enver Şanlı ve 
Yeter Yılrhaz 
katıldı.
İyi Parti İlçe Başka 
nı Birol Mumcu, 
"Yere/ seçimlerde 
bizim adayımız 
Adnan Bıyıklıdır. 
Bu konuda karar 
verildi.

Vekili Semih Aşkın, 
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım, 
Genel Sekreter 
Agah Arda ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Emre 
Gemicioğlu karşıla 
dı. Firma ziyaret
lerinin ardından 
karşılıklı yatırım 

Ancak, açıklama Serde yapılacak
sini geriye bıraktık, ittifak konusunda 
Çünkü, Genel görüşmelerini

t Merkezimiz ile CHP sürdürüyorlar.
Genel Merkezi ‘ilçe 1 Bu görüşmelerde

imkanlarının değer 
lendirilmesine 
yönelik odayı ziyaret 
eden heyete Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, Gem
lik ve Serbest Bölge 
nin ekonomik yapısı 
ve yatırım imkanları 
hakkında Endonez 
ya heyetine 

bilgiler verdi. 
Karşılıklı görüşme 
lerin ardından 
Gemlik’! hatırla 
tacak bir fotoğraf. 
Başkonsolus Herry 
Sudradjat’a Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir tarafın 
dan verildi.

bir sonuç alınmaz 
sa Gemlik görüş 
meler dışında 
kalırsa, biz ilçe 
örgütü olarak ; 
seçimlere hazıriz. 
Ancak, Genel •; 
Merkezimiz ittifak 
olacağını açıklar ve 
bunun hangi par
tinin çatısı altında 
kurulacağını belir
lerse, biz buna 
uyarız. Aynı duru- * 
mun CHP tarafın : 
dan da uyulmasını 
bekleriz” dedi. ’ ‘
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Seh-i flrus Gecesi yapıldı
Bursa Mevtana 
Kültürünü Tanıtma 
ve Yaşatma Derne 
ği, Gemlik Tasavvuf 
Topluluğu ve Kara 
baş-i Veli Derneği 
ile birlikte organize 
ettiği Şeb-i Arus 
Gecesi büyük ilgi 
gördü.
Gemlik Belediyesi 
tarafindan gelenek
sel hale getirilen 
Hz. Mevlana'nın 
745. ölüm yıldönü 
mü anma etkinlik
leri İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
Müdürlüğü'nün 
katkılarıyla Gemlik 
Spor Salonu'nda 
yapıldı. Karabaş-i 
Veli Tekkesi se- 
mazenlerinin sema 
gösterisinin büyük 
beğeni topladığı 
Şeb-i Arus Vuslat 
törenine, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Yaşar İslam, İlçe 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Müdürü 
Sabri Karaman’in

yanı sıra çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Etkinlikte konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Hz. 
Mevlana Celalettin 
Rumi’nin “Sevgide 
güneş gibi ol, dost 
luk ve kardeşlikte 
akarsu gibi ol, hata 
lan örtmede gece 
gibi ol, tevazuda 
toprak gibi ol, öfke 
de ölü gibi ol, her 
ne olursan ol, ya 
olduğun gibi görün, 
ya göründüğün gibi 
ol” sözünü hatırla 
tarak, “İnşallah her 
birimiz bu altın 
değerindeki öğütle 
re sahip oluruz. 
Rabbi m bizleri iyi
likten ve güzellik
ten ayırmasın.

Ülkemizde ki nice 
Allah dostlarının 
yüzü suyu hürme
tine bizlerden rah
metini ve bereketini 
esirgemesin, gece 
niz mübarek olsun” 
dedi.
Gecede konuşan 
Gemlik Tasavvuf 
Topluluğu Başkanı 
Harun Kaya, Hz. 
Mevlana Celaled- 
din-i Rumi'nin ölüm 
gününe düğün 
günü, Şeb-i Arus 
diyen bir insan 
olduğunu vurgula
yarak, Hz. Mevla 
na'nın iftihar tablo 
su adını verdiği 
yaşam öyküsünün 
tüm dünyaya örnek 
olmuş bilinen ve 
bilinmeyen yanları 
nı anlattı.

Mevlana'yı, "Sevgi 
yi tüm dünyaya 
taşımış, her varlığı, 
her canlıyı, her 
insanı kusurlarıyla 
kabul etmiş, erdem 
li insanın adıdır11 
diye tanımlayan 
Kaya, Mevlana'nın 
beslendiği kayna 
ğın da Kur'an-ı 
Kerim ve Allah'ın 
resulü Hz. Muham 
med olduğunu 
söyledi. Mevlevi 
üstadı Mustafa 
Özbağ da kendine 
has anlatımıyla 
katılımcılara duygu 
dolu anlar yaşattı. 
Gemlik Tasavvuf 
Topluluğu Başkanı 
Harun Kaya ve 
Mesnevi Üstadı 
Mustafa Özbağ'a, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, çiçek ve 
çeşitli hediyeler 
takdim etti. Gem- 
lik'in en genç se- 
mazenlerine İcazet 
Belgeleri'nin verildi 
ği gece sema gös
terimiyle sona erdi.

ViltoSarikafflisSehittwininin 
RuhlanSaJOlsuı

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız, Sarıkamış 
Şehitleri ile ilgili olarak basın açıklaması 
düzenledi. Başkan Yıldız'ın sözleri 
şöyle. “1914 yılında yaşadığımız bu 
üzücü hadisesin tarihimizdeki yeri bir 
Malazgirt kadar bir İstanbul’un fethi 
kadar önem arz etmektedir. 90 bin aske 
rimizin, bir kurşun bile atmadan şehit 
olduğu bu vahim olayda söz konusunun 
vatan olduğunda içlerindeki Allah aşkını 
her şeyin üzerinde tuttuklarını görüy
oruz. Her ne kadar askeri teçhizattan 
kılık ve kıyafetten yoksun görünseler de 
onların üzerlerinde ‘Milli Görüş’ gömle 
ği olduğunu adımız gibi biliyoruz. Onlar, 
sapasağlam milli görüş gömleğini giy
diler ve hiçbir.güç karşısında o gömleği 
çıkarmadılar. Üzerinden 104 yıl geçme
sine rağmen vatanseverlikleri ve 
kahramanlıkları ne bugün unutuldu ne 
de yarın unutulacak. Bizlere bu vatanı 
emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle 
anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet 
olsun.” Şeklinde konuştu.

Kumla Mah. A. Aslan Cad. No: 109

Y A 1 1 J ff
i 11 A 11 I S'1

» (i^sAYVA - KABAK - İNCİR TA>JW 
«İŞKEMBE ÇORBASI 
Igl^gKOL EKSTRA?

SERPME MEZE 
PEYNİR TABAĞI
SALATA Kişi başı * 
ARA SICAKLAR 
Arnavut Ciğeri 
Arnavut Böreği 
ANA YEMEK
Dana Rosto - Püre - Pilav

PİYANİST ÇETİN VE 
FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE

DOYASIYA 
EĞLENCE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

Kültür Evi, Taziye Evi 
Gemlik’in demografik yapısı 1980 lerden 

sonra bozuldu.
Bunda ilçeyi yönetenlerin Gemlik’i turizm ve 

tarım kenti yapmak yerine tercihlerini sanayi 
kenti yapmasıyla başladı.

15-20 binlerde olan nüfusu, sanayi kuruluş 
lannın ilçede fabrikalar açmasından sonra 
hızla arttı.
Bir de buna ilçede liinancılığın ve ona bağlı 

olarak lojistik sektörünün eklenmesi göçleri 
getirdi.

Bugün nüfusu 110 bine yükselen içinde 
yanması güç bir şehir olduk.

Trafik sorunu çözülmeyen, otoparkları yollar 
olan, denizi olduğu halde bir tek plajı bulun
mayan, ovası tahrip edilerek binalarla doldu
rulan, yer gök betonlaşmış, yeşil alanlarına, 
parklarının içine mescitler kondurulmuş, 
asırlardır yaşanan yerleri tehlikeli gösterip, 
kenti dağlara, dik yamaçlara - taşımaya 
çalışan bir zihniyet tarafından yönetilen bu 
kentte şimdi ise farklı bir ayrımcılık yapılma 
ya çalışılıyor.

Bugün Gemlik’te yaşayan nüfusun büyük- 
bölümü Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
insanlarla doldu, ,'y-

Ancak, bu insanlar, bir türlü Gemliklileşemi - 
yoriar.

Kendilerini hala geldikleri coğrafyanırrbir 1
parçası olarak görüyorlar. r;

Gemlikliyim diyemiyorlar.
Ne diyorlar... - .
Erzurumluyum, Giresunluyum, Karslıyım, 

Muşluyum, Ağrılıyım, AdanalIyım, Kastamo 
nuluyum şuralıyım buralıyım diyorlar...

Gemlik’te yerel yönetimler değişik yöreler
den gelen bu insanları Gemlik kaynaştıraca 
ğına ayrımlaştırmak için elinden geleni 
yapıyorlar. --

Gemlik’te yaşayan herbirimiz, zaman dilimi 
içinde yurdun değişik yörelerinden gelerek 
bu topraklan kendine yurt edinmişler.

Burada karınlarını doyuruyor, burada 
yaşamlannı sürdürüyorlar.

Geldikleri yerler değil, yaşadıkları bu 
topraklann insanı olmak ve ortak bir kültür 
yaratmak zorundalar.

Siz bunlara ayn ayrı yerlerde toplar, hatta 
Kültür Evi adı altında mekanlar yaparsanız, 
Gemlik’te doğup büyüdükleri halde, hatta 
kentin yöneticisi oldukları halde, Gemlikli 
olamazsınız. Böyle bir çabanız yok.

Bence yöresel derneklerin (bir çoğu kahve
haneden öteye gitmiyor) ayrı ayrı yerlerde 
olması yerine bir çatı altında toplanıp bir 
yerleşkede bulunması kültürler arası geçiş 
meyi sağlar, Kaynaştırır, ayırmaz.

Şimdi de yeni bir uygulama çıktı. Taziye evi. 
Nedir taziye evi? Ölen bir kişinin ailesinin 
acılan paylaşmak için toplandığı mekana veri 
len ad. Başsağlığı dilenen mekan.

Buna ihtiyaç var mı?
Gençali Mahallesinde taziye evi yapılacak 

mış, bunu da Ağrılılar Derneği yapacakmışl • 
Ne alaka? Bu konuyu ileride yine 
işleyeceğim. '________________

Gençali Mahallesi ne taziye e«i yapılıyor
Gemlik Ağrılılar Kül 
tür Yardımlaşma ve . 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Metin Aslan 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Belediye 
Başkanı Refik. 
Yılmaz'ı, Gençali Ma
hallesine demek ile 
Belediyenin ortaklaşa 
yapacağı Taziye evi 
projesi ele alındı. 
Başkanlık makamın 
da gerçekleşen zi
yarette konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, kültür
lerin gelecek nesillere 
aktarılması için der 
neklerin köprü 
vazifesi gördüğünü 
söyledi.
Dernekler sayesinde 
insanların Anadolu 
kültüründen kopmadı 
ğını, dernekler aracılı 
ğıyla yöresel kültür
lerin yaşatıldığına 
değinen Yılmaz, 
kültürel değerlere 
sahip çıkılması için

Ingiltere’den mastırlı pazarlamacı Eren Mutlu, Gemliklilere ev yapımı burger yapıyor.

BUB6ER EH hizmete açıldı
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi 
Bora Sökak’ta 
“Burger’en” adlı 
yeni bir işyeri 
hizmete girdi. 
Eren Mutlu adlı 
girişimci tarafından 
ev yapımı burger 
satışının yapıldığı 
işyeri, özgün 
dekoratifi ile 
müşterilerinin 
hizmetine açıldı. 
CHP İlçe Başkanı 
Cemil Acar ve 
partililer, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
ile davetlilerin 
katıldığı açılış ilgi 
gördü.
Açılış kurdelesini 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki ve

Gemlik KQrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

■v HAMDI ATEŞ

derneklerin yaşatıl 
ması ve kalkındırılma 
sı gerektiğini vurgu 
yaparak, yöresel 
derneklerin Gemlik’e 
büyük bir değer ve 
katkı sunduğunu be
lirtti. Yılmaz, Gem
lik’teki tüm demekle 
rin, STK’ların sosyal 
ve kültürel projelerine 
her zaman destek 
olduklarına dikkat 
çekerek, “Gençali Ma
hallemizde Ağrılılar 
Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derne 
ğimiz ile müşterek

işyeri sahiplerinin 
yakınları kestiler.
Açılışta konuşan 
Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki, “Yeni 
bir işyerinin Gem
lik’e açılmasını bir 
zenginlik olarak 

yapacağımız taziye 
evinin projesini bir
likte inceledik.
FARKLILIĞIMIZ 
ZENGİNLİĞİMİZDİR 
‘Farklılığımız Zenginli 
ğimizdir’ şiarıyla 
hizmet ve yatınmlan 
miza devam ediyoruz. 
Taziye, vatandaşla 
nmız arasında daya 
nışmayı, yardımlaş 
mayı, aynı acıyı 
paylaşmayı sağlayan 
çok değerli bir sosyal 
buluşmadır. Binlerce 
yıllık bu geleneğin 
kalıcı olmasını

görüyorum. Bol 
kazançlar getirme 
sini diliyorum’’ 
dedi.
Mastırlı
Pazarlamacı olan 
işyeri sahibi Eren 
Mutlu, Gemliklilerin 
kaliteli ve huzur 

sağlamak adına AK 
Belediyeciliğin 
uygulandığı birçok il
imizde ve ilçemizde 
taziye evleri yapılıyor. 
Bu gibi mekânlar 
toplumumuzun zen
gin Iiğini yansıtıyor. 
Bizi erde bu değerleri 
geleceğe taşımak için 
çabalıyor, hizmet ve 
yatırımlar ile vatan 
daşlarımızın gönlüne 
girmeyi amaçlıyoruz. 
Kültürel zenginliğimiz 
olan derneklerimize 
desteklerimiz devam 
edecek” dedi.
Ağnlilar Kültür 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Demeği 
Başkanı Metin Aslan 
da, “Belediyemizin ve 
derneğimizin müşte 
rek çalışmasıyla, 
Ağrılı hemşerileri 
mize modem bir 
taziye evi yapacağız. 
İlçemize ve hemşeri 
/erimize hayırlı olsun” 
dedi.

içinde vakit 
geçireceği, 
karınlarını ev 
yapımı burger ile 
doyurabileceği 
farklı bir işyeri 
açtıklarını, burgeri 
nin tadına 
bakmalarını istedi.

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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GEMLİKSPOR KENDİNİ FAZI A SIKMADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci yarının ilk 
maçına çıkan Gem
likspor, liderliğin 
verdiği rahatlıkla 
kendini fazla sıkma 
dı. Kırmızı Beyazlı 
lar konuk ettiği 
Panayırspor’u her 
iki yanda attığı 
gollerle 2-0 
yenmeyi başardı. 
Birinci Amatör 
Küme 4. Grup lideri 
Gemlikspor, Süper 
Amatör Kümeye 
yükselebilmek için 
ner maçına gali
biyet için çıkıyor. 
Karşılaşmaya hızlı 
başlayan ve oyunu 
rakip sahaya yıka 
rak öne geçme 
sayısını bulmak için 
gol arayan kırmızı 
beyaziıîar, rakibin 
dirençli karşılık ver
mesiyle uzun süre 
rakip kalede etkili 
olamadı.
Maçın 20. Dakika 
sında kullanılan 
köşe atışında kal
eye gönderilen topa 
son dokunan Yıldı 
ray Gemlikspor’u 1- 
0 öne geçiren golü 
ağlarla buluşturdu. 
Öne geçtikten son 
ra oyunu rölantiye 
alan kırmızı beyazlı 
lar, kalesinde 
gördüğü pozisyon
larla zor anlar 
yaşamaya başladı. 
Rakip kalede net 
gollük pozisyonu 
bulamayan Gemlik
spor, farkı açamaz 
ken ilk yan soyun 
ma odasına 1-0 
önde gitmeyi 
başardı.
İkinci yanya farkı 
açmak için hızlı 
başlayan Gemlik
spor 46. Dakikada 
skoru 2-0’a getirdi. 
Topla ceza

sahasına giren 
Uğur çaprazdan 
vurduğu şutla topu 
ağlarla buluşturarak 
farkı ikiye çıkarta 
rak rahatladı. 
İki tarafında gol 
bulma çabalarında 
kaleciler gole izin 
vermeyince Gemlik

spor istediği 3 
puanı 2 golle alarak 
şampiyonluk yol
una devam etti. 
Grup lideri Gemlik
spor gelecek hafta 
deplasmanda en 
zorlu takipçisi 
Yenişehir Çeltikçis- 
por ile şampiyonluk 

mücadelesine 
çıkacak.

SAHA: Gemlik Çim 
HAKEMLER: 
Muammer Sarıdağ 
7, Yakup Demir 7, 
Soner Turgut 7, 
GEMLİKSPOR: 
Soner 6, Emre Uslu 

5, Fırat 5, (Emrah 2) 
Murat 5, Ersin 5, 
Dinçer 5, Emre 
Çeken 5, Uğur 6, 
Yıldıray 6, N,hat 5, 
Emirhan 3, (Tansel 
3, Muhammet 2) 
PANAYIRSPOR: 
Osman 4, (Emrecan 
2) Ersin4, Recep 3,

(Oğuz 2) Yılmaz 4, 
Sinan 4, Kader 3, 
Kenan 4, 
Muhammet 4, 
Emre 2, (Volkan 2) 
Bilal 5, Yusuf 4,

GOLLER: Dk. 20. 
Yıldıray, Dk. 46.
Uğur, (Gemlikspor)

Çotanakspor: 2 Çağlayanspor: 1
Çotanakspor, 1. 
Amatör küme 
maçında Gemlik 
Suni Çim Saha’da 
Çağlayanspor’la 
karşılaştı.
Karşılaşma Çotanak 
spor’un son 
dakikada attığı golle 
2-1 sona erdi. 
Maç iki takımında 
karşılıklı ataklar ve 
yoğun defans 
anlayışıyla başladı.

Çotanakspor birbiri 
ardında bulduğu 
poziyonları gole 
çeviremedi.
Çağlayanspor’un 
atağında ceza 
sahası içerisinde 
yapılan faul sonucu 
Çağlayanspor 
penaltı kazandı. 
Penaltıda topun 
başına geçen 
Hasan aşırtma bir 
vuruşla topu ağlara

gönderdi, 
ikinci yarının 20. 
dakikasında 
Çotanakspor’un 
antrenörü Cem 
Uçar’ı yoğun 
itirazları sebebiyle 
tribüne gönderdi. 
Çotanakspor 80. 
dakikada ilk golünü 
buldu. Serbest 
vuruşta barajdan 
seken topu Selim 
kafayla tamamla-

yarak takımının ilk buluşturdu, 
golünü ağlarla 90+3rte ise

Çotanakspor, 
kontra atak 
yakaladı. Muratsan 
Süren’in pasında 
topla buluşan ilhan 
sağ çaprazdan 
mükemmel bir 
vuruşla topu ağlara 
göndererek skoru 
belirleyen golü 
attı. Maç Çotanak 
spor’un 2-1 
üstünlüğüyle 
sona erdi.
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Serbest Kürsü
(İrer KONAK (D Tarih öğretmeni

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY

...1930 lu yıllar.
Cumhuriyet kurulalı 
yedi yıl olmuş... Ardı 
ardıra devrimler 
yapılıyor... Halifelik 
kaldırılmış, eğitim ve 
öğretim birleştiril 
miş, yabancı okullar 
Milli Eğitim Bakanlığı 
miza bağlanmıştı. * 
Tekke, zaviyeler 
kapatılmış, çağdaş 
ve laik ilkeler 
doğrultusunda 
eğitime geçilmişti.

Tekke ve zaviyeler 
de yuvalananların 
çıkarlarına dokunul 
muştu. Buralarda yu
valananlar gizlilik 
içinde çalışmalarını 
sürdürüyor, yapılan 
devrimlere karşı 
çıkmak için hazırlık 
lara başlamışlardı...

Nakşibendi Tarikatı 
şeyhi Esat Efendi İs- 
tanbul-Erenköy’deki 
köşkünde müritler, 
halifeler yetiştiri 
yordu... Bunları 
Anadolu’nun değişik 
yörelerine göndere 
rek hazırlıklar 
içindeydi devrimlere 
karşı çıkmak için... 
En önemli mürid- 
lerinden biri olan 
Manisa Askeri Has
tanesi imamlığından 
emekli İbrahim 
Efendi’ydi. Manisa 

ve çevresine 
gönderilmişti. Ara 
sıra kendisine para 
da yollanmaktaydı.

Manisa-Muradiye 
Camiinde 
görevlendirilmişti. 
Özellikle gençleri, 
esnaf ve zanaat 
çıraklarını, darlık 
çeken esnaf ve 
yoksulları, yakın 
çevredeki köylüleri 
etkilemeye çalışıyor 
du. Tarikatına 
katılanlara gönderi 
len paralardan da 
vermekteydi...

1928 de yapılan 
Anayasa değişikli 
ğinde “Devletin dini 
Islamdır” maddesi 
çıkarılmıştı. Bu yeni
lik bir takım gerıci- 
dinci çevreleri 
tedirgin etmişti. Bu 
çevreler taraftarlarını 
arttırmak, zamanı 
gelince harekete

Cumhuriyeti yıkmak, 
yenilikleri ortadan 
kaldırmak için fırsat 
kolluyorlardı...

Müridlerden biri de 
Girit’li bir göçmen 
olan Derviş 
Mehmet’ti... Bir 
toplantıda kendini 
“Mehdi” ilan etmişti. 
İnançlarına göre 
“Mehdi” dünyanın 

herhangi bir yerinde 
görülünce eylem, 
kalkışma başladı de
mektir. Sancak 
çıkarılacak, altına 
sığınmayanlar kafir 
ilan edilecek, kanları 
helal olacaktı.

Eylem için İstan
bul’daki liderleriyle 
yoğun bir 
haberleşme, ilişki 
kurularak hazırlıklar 
yapıldı. Kaldıkları 
köylerde uyuşturucu 
sigara içerek ve 
zikirler çekilerek iler
lemeye başladılar. 
Mehdiye kurşun 
işlemez, ölmez 
olduğuna inanıyor 
lardı... Çevreye de 
böyle yaydılar.

23 Aralık 1930... 
Sabah namazından 
önce Menemen’e 
geldiler. Çarşı için
deki camiye gittiler. 
Namaza gelen az 
sayıdaki insanları da 
korkutarak, propa
ganda yaparak, karşı 
çıkanları tehdit ede 
rek kendilerine 
katılmaya zorladılar. 
Camideki yeşil san 
cağı alarak Belediye 
Meydanına gelerek; 
“-Şapka giymek 
günahtır, artık 
zındıkların borusu 
ötmeyecektir. Şeriat 

devleti kurulacak” 
diyerek havaya ateş 
etmeye başladılar, 
önce Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Fahri” dağılmalarını, 
evlerine gitmelerini” 
öğütledi. “Derviş 
Mehmet” -Ben şeriat 
ilan ettim, çekil 
karşımdan” diyerek 
onu tehdit etti. Tek 
başına olan Yüzbaşı 
Menemen’in hemen 
dışında konuşlanmış 
olan 43. Piyade 
Alayı’ndan yardım 
istedi. Kışlada acemi 
askerleri eğiten 
yedek subay 
Asteğmen Mustafa 
Fehmi Kubilay’a 
birliğiyle hareket 
etmesi emri verildi. 
Tabancasını bile al
madan, manevra 
mermileri bulunan 
birliğiyle hareket etti. 
İsyancılara silahla 
rım bırakmalarını, 
teslim olmalarını 
istedi. Kardeş kanı 
dökülsün istemiyor 
du. Öğütlerini din
lemediler...
Cumhuriyet subay 
larına kin ve nefret 
duyan Derviş 
Mehmet Kubilay’ı 
silahıyla vurdu. 
Yaralanmıştı... Zor
lukla camiye gitmeye 
çalıştı. Birliği ateş 
açtı... Mermileri kuru 
sıkıydı... “Bakın! 
Mehdi’ye kurşun 
işlemiyor” diyerek 
halkı kandırdılar... 
Bir adamıyla Kubi 
lay’ın başını taşa 
dayadı... Henüz 
canlıydı Kubilay. 
Torbasından çıkardı 
ğı testere ağızlı bağ 

bıçağıyla başını 
gövdesinden ayırdı. 
Sancağın tepesine 
bir iple başını 
bağladılar. Çarşı 
bekçilerinden Hasan 
ve Şevki isyancılara 
engel olmaya 
kalkıştılar, onları da 
şehit ettiler.

Az sonra alaydan 
yetişen makineli 
tüfek birliği 
komutanı “Teslim 
olun” uyarısında bu
lundu. Uyarıları din
lemediler, 
kendilerine kurşun 
işlemediğini iddia 
edenler üzerine ateş 
açıldı. Derviş 
Mehmet ve iki adamı 
anındâ öldüler. Öte 
kiler çil yavrusu gibi 
dağıldılar.

Bu olayı duyan ve 
çok üzülen Atatürk 
27 Aralık 1930 da 
Genel kurmay 
Başkanlığına gönder 
diği mektupla kısaca 
şöyle diyordu: 
“Büyük ordunun 
karaman genç 
subayı, Cumhuriye 
tin değerli öğretmeni 
Kubilay Bey, temiz 
kanıyla Cumhuri 
yetin ölümsüzlüğünü 
tazelemiş, güçlen 
dirmiş olacaktır”

Şehit edildiğinde 
henüz 24 yaşında 
olan Mustafa Fehmi 
Kubilay, Bursa 
Öğretmen Okulu’nu 
bitirdikten sonra 
1926 da Aydın'da 
öğretmenliğe 
başlamış, 1929 da 
askerlik görevine 
başlamıştı. Evli ve 
bir çocuk babasıydı. 
Menemen’de toprağa 

verildiler iki bekçi 
şehitle birlikte. 
Ayyıldız Tepe’deki 
anıtlarında şunlar 
yazılıdır.
“İnandılar, 

dövüştüler, öldüler.
Bıraktıkları 

emanetin bekçisiyiz”
Bu olay, devrimlere 

başkaldıranların saf 
ve temiz vatandaşla 
rımızı hangi yöntem
lerle kandırıp, acı 
sonuçlara neden 
olduklarım göster
mektedir.
Cumhuriyetimize ve 
temel niteliklerine 
içten bağlı bir Türk 
gencinin, öğretme 
nin, subayının görev 
bilincine, üstün ce
saretini gösteren, 
ders alınması 
gereken çok acı bir 
olaydır.

KAYNAKLAR
1- Turgut Özakman, 

Cumhuriyet-Türk Mu
cizesi 2. Kitap, Syf 404- 
409 Bilgi Yayınevi, 27. 
Basın 2010

2- Hasan İzzettin Di
namo, Kutsal Barış, 6. cilt

3- Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi, Atatürk Kültür ve 
Tarih Yüksek Kurumu, 2. 
Cilt
4-Şevket Sürreya Ay

demir Tek Adam, 3. Cilt, 
Syf 401-402-Remzi 
Kitabevi

5- Lord Kinross, 
Atatürk-Bir Milletin 
Yeniden Doğuşu, Syf686- 
687, Sander Kitabevi

6- Andrew Mango, 
Atatürk-Modern 
Türkiye’nin Kurucusu, 
Syf 545-547 Remzi 
Kitabevi

DEVRFN QARŞ! MERKEZ’DE DEVREN SATILIKULiımn ÇAY BAHÇESj çAY 0CAğ| Kar geliyor-
SATILIK 0 537 642 20 20
a______ İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞ ÜCRETİ
PRf II Iİ ÖDENMİŞ 200 METREKARE İÇİNDE
Mil II İR GECEKONDUSU BULUNAN İSLAMKÖYUnl lllll YAZIROVA’DA ACİL SATILIK ARSA
------- 0 535 21419 07

OA[Hd Bünyemizde çalışabilecek TIR 
yUrilll ehliyeti olan şoför aranmaktadır.

RDRIlIVftD Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.
MlRnllUn İletişim Tel: 0224 514 20 21

Meteoroloji tarafından yayınlanan son 
verilere gore hava sıcaklığı 8-12 derece 
arasında azalacak. Özellikle salı ve çar 
samba günleri yurt genelinde kar yağışı 
bekleniyor.Yem haftanın hava durumu 
raporu belli oldu. Türkiye yeni haftada 
Balkanlar üzerinden gelen so ğuk ve 
yağışlı havanın etkisine girecek. Meteo
roloji tarafından yapılan açıklama ya 
göre iç ve doğu bölgelerinde hava sıcak 
tıkları 8-12 derece arasında azalacak. 
SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKATİ 
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede 
azalmasıyla gecenin en düşük 
sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın 
altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın 
altında 9 dereceye kadar düşeceği tah
min ediliyor. Bursa'da salı günü karla 
karışık yağmur, çarşamba günü ise kar 
yağışı bekleniyor. • .
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Seuıliffiniz diziler için artık ücrel »fleyeceksiniz!
2019 yılında reyting 
rekorları kıran 
birçok dizi, artık 
dijital platformlarda 
ve ücretli izlenecek. 
2019 yılına girmeye 
sadece sayılı günler 
kala bomba bir 
iddia ortaya atıldı. 
Medya kulislerinden 
sızan yeni bilgiye 
göre, 2019 yılından 
itibaren birçok dizi 
artık ücretli 
izlenecek onlarca 
dizi ise ekrandan 
kalkacak.

HAREKETE 
GEÇTİLER

Dizi sürelerinin 
giderek artması ve 
her gün her kanalda 

birden fazla dizinin 
yayınlanması 
üzerine medya 
patronları düğmeye 
bastı ve ortak karar 
almak için bir araya 
geldi.

HER KANALIN 
GÜNLÜK SADECE 
BİR DİZİ 
YAYINLAMA HAKKI 
OLACAK

Yine 2019 yılının 
başında uygula
maya geçeceği 
iddia edilen 
haberlere göre her 
kanalda sadece bir 
dizi yayınlanacak. 
Yani her kanal 
kendi belirlediği dizi 
dışında başka

KALKACAKhiçbir diziyi aynı 
gece art arda 
yayınlayamacak. 
Her kanalın günlük 
sadece bir dizi 
yayınlama hakkı 
olacak.

2019’DA BİRÇOĞU 
YAYINDAN

Ortaya atılan bomba 
iddialardan dikkat 
çeken bir diğerine 
göre de dizilerin bir 
çoğu 2019 yılının 
ocak ayından 
itibaren bir bir 
ekrandan

kaldırılacak.

İZLEYİCİ BELİRLİ 
BİR ÜCRET 
KARŞILIĞINDA 
İZLEYEBİLECEK

2019 yılından 
itibaren her kanalın 
ücretli platformu 

olacak ve sevdiği 
diziyi takip etmek 
isteyen izleyici 
kanala üye olup be
lirli bir ücret 
karşılığında diziyi 
izleyebilecek.

KANALLARDA EN 
FAZLA BİR DİZİ 
OLACAK

Eğer medya 
patronlarının 
masasında olan bu 
anlaşma 
onaylanırsa izleyici 
ücretsiz kanallarda 
en fazla günde bir 
dizi izleyebilecek. 
Diğer diziler ücret 
karşılığında 
izlenebilecek.

Beşmen yayımlandı! yeni lıanknotlar atlinır.
İmzalan güncel
lenen III. tertip 20 
TL banknotlar 24 
Aralık'ta piyasaya 
sürülecek.
Merkez Bankası, 
III. tertip 20 TL 
banknotların 24 
Aralık'tan itibaren 
tedavüle 
verileceğini 
açıkladı.

24 ARALIK 2018'DE 
DOLAŞIMA 
GİRECEK
III. tertip 200 TL, 10

TLveöTL 
banknotların 27 
Mart 2017'de; 
100 TL ve 50 TL 
banknotların ise 
17 Temmuz 2017 
tarihinde tedavüle 
çıktığı hatırlatılan 
Merkez Bankası 
duyurusunda, 
20 TL'lik 
banknotların ise 
24 Aralık 2018'de 
dolaşıma gireceği 
aktarıldı.

YENİ

BANKNOTLAR... 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan

açıklamaya göre 
yeni banknotlarda 
sadece imza

değişikliği olacak. 
Paraların üzerindeki 
imzalar TCMB

Başkanı Murat 
Çetinkaya ile bir
likte Başkan 
Yardımcısı Uğur 
Namık Küçük'e 
ait olacak.
İmzalar dışında 
paranın boyutları, 
ön ve arka yüz 
kompozisyonları ile 
genel nitelik ve 
görünümleri I. ve II. 
tertipleriyle tama
men aynı. I., II. ve 
III. tertip banknotlar 
birlikte tedavülde 
kalacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513-12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513-13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR-FERİBOT

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAÖI 013 66 13
Peoaaus Atanla Seyahat 0140302
METRO , 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
BOzar Turizm 012 1O 72
Kanberofilu-Esaday 614 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

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

DAĞITICILAR |

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 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

Akcan Petrol
MAR-PET î? 33
Tuncay Otogaz B13 i e 46
Boyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6248 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 

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

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllnliiiuM
VENÜS SİNEMASI
KAFALAR KARIŞIK 

11.15-13.00-15.00-16.45
ŞAMPİYON

11.30-14.00-16.30-
19.00*21.15

HEDEFİM SENSİN
11.30-14.00-16.30-

19.00*2.15
FATİH İN FERMANI 

DELİLER 18.30-21.00

5133321

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

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA ve KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98
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24 milyon lira harcanarak yapılan, bölgenin en moden pazar yeri diye pazarlanan binalarda sıkıntılar bitmiyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

Sanatçı müsveddeleri
Türkiye’de milyonların sevgilisi olan 

iki mizah ve tiyatro sanatçımız Metin 
Akpınar ve Müjgat Gezen, geçtiğimiz 
günlerde Halk Tv.de yapılan bir söyle 
şideki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın hışmına uğradı.

Cumhurbaşkanı milyonların sevdiği 
sanatçıları "Sanatçı görünümü altındaki 
müsveddeler” dedi ve savcıları göreve 
çağırdı. Ertesi gün savcılar polis gönde 
rerek iki sanatçı sabahın erken saatinde 
Adliyeye götürerek ifadeleri alındı. Yurt 
dışına çıkma yasağı kondu, her hafta 
karakola gidip imza atacaklar. Dev. 4’de

Gemlik Belediyesi tarafından 25 mil 
yon lira harcanarak yaptırılan kapalı 
Pazar yeri, açılışından 2 yıl geçme
sine karşın yürüyen merdiveni yürü 
müyor, kafeteryası çalışmıyor^ asan
sörü işlemiyor, kapıları düzgün açılmı 
yor, tavanlarından sular akıyor, elekt 
rikleri sık sık kesilerek karanlıkta 
kalınıyor. Kapalı Pazar yerinin eksik
liklerinin ne zaman tamamlanacağı 
bilinmiyor. 2 yıldır noksanları tamam
lanmayan pazar yeri yapılan yüksek 
maliyetine karşın tamamlanmaması 
sıkıntılar yaratıyor. Haberi sayfa 2’de

HEM, “Sıfır Atık 
Projesi" Başlattı

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 
1 Ocak tarihinden sonra başlayacak 
olan naylon torbaların para ile satılacağı 
nedeniyle, “Fileler" adlı bir proje uygu
lamaya başladı. Haberi sayfa 4’de

■ İ
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Yılmaz, “Sertaslaii bizim projelerimizi çalmış"
Feyzi Sarı kaya '

Gemlik Belediye 
Başkanı GemlikLife 
canlı yayında 
“Gemlik Soruyor 
Başkan Cevap 
lıyor” programına 
katıldı.
Programda çarpıcı 
açıklamalarda bulu
nan Yılmaz, “CHP 
adayı Uğur Sertaslan 
projelerimizi 
aşırmış” diyerek 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Uğur 
Sertaslan’ı eleştirdi. 
GemlikLife Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Serkan Kaynar’ın 
moderatörlüğünü 
yaptığı canlı yayın 
programı geçen 
hafta hizmete giren 
Cemil Meriç Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
Canlı yayında Gemlik 
halkın sorduğu soru 
lara yanıt veren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 90 
ayda Gemlik Beledi 
yesi tarafından 
yapılan projeleri 
değerlendirdi.

“CHP adayı 
bizim projelerimizi 
aşırmış!”

Cumhuriyet Halk

Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın kendi 
projelerini çaldığını 
ifade eden Yılmaz; 
“Geçtiğimiz Pazar 
günü Sertaslan’ın 
açıkladığı projelerin 
yarısından fazlası 
bizden aşırma pro
jeler. Çalınan 
projelerden ilki ma
rina projemiz, zaten 
biz marina projemizi 
başlattık hem 
Kumla’da hem de 
Kurşunlu’da. Olta 
balıkçılığı için teras 
yapacağız demişler, 
biz zaten bunu 
büyükşehir 
belediyemiz ile bir
likte 3 ay önce ahşap 
iskeleleri ihale ettik. 
Ancak katılan firma 
olmadığı için yeni 
den ihale yapılacak. 
Narh’da, Karaca 

ali’de, Kumla’da ve 
merkezde toplam 
sayısı 12-13’ü bulan 
ahşap iskele ya paça 
giz olta balıkçıları 
için. Mesela Balıkpa 
zarı mahallesinde 
tarihi dokuyu 
canlandırma demiş 
sayın Sertaslan, biz 
zaten tarihi dokuyu 
ortaya çıkardık ve 
çıkarmaya da devam 
ediyoruz. Balıkpazarı 
Camii’nin etrafını 
tamamen açtık ki 
tarihi doku ortaya 
çıksın diye. Yine 
Moda Sokak’ta iki 
tane tarihi hangar 
var onların etrafını 
kamulaştırdık zeytin 
müzesi yapmak için. 
Ayrıca bu hangar 
larınyanı başındaki 
Paşa Konağı’nı 
restore ettik. Atatürk 
İlkokulu yanındaki 
yeri tarihi dokuya 

benzer şekilde 
restore edip aile 
sağlığı merkezi 
yapıyoruz. 
Balıkpazarı 
Hamamı’m restore 
ettik. Yalı Konâğı’nı 
restore ettik tarihi 
doku ortaya çıktı. 
Bunlar bizim pro
jelerimiz. Umurbey 
evleri tarihi doku 
demiş, biz zaten 
orada tarihi dokuyu 
ortaya çıkardık. Ter
mal Tesis üzerinde 
çalışıyoruz zaten 
inşallah yaptıracağız. 
CIUS AVM binasının 
belediye binası olma 
kararını biz zaten 
aldık onu uygula
maya koyacağız. 
Cumhuriyet Ma haile
si ’ndeki dik ya
maçlardan yürüyen 
merdiven indireceğiz 
demiş, bizim orada 
asansör projemiz 

var, 8 ay öncesinde 
yaptık, projesini de 
arkadaşlarımız çizdi, 
sadece ihale etmesi 
kaldı. Cumhuriyet 
Mahallesi’nde oturan 
vatandaşlarımız, 
hemen taksi durağı 
nın arkasına geldik
leri zaman, oradan 
asansörle sahile 
inebilecekler. Hay
van yetiştiricileri için 
Muratoba Mahalle 
si’nde hayvan 
barınağı yapılacak 
denmiş, orada biz 
hayvan pazarı yaptık, 
wc, duş alanı yaptık, 
zaten orada 
çalışmamız devam 
ediyor zaten onu biz 
yapacağız.” diye 
konuşup sonuna 
“Yaparsa sadece Ak 
Parti yapar CHP 
sadece lafını yapar" 
dedi

Neden kültür 
merkezinin adı 
Cemil Meriç oldu?

“Şuan yayını 
yaptığımız yer 
daha Önceden 
düğün salonu olarak 
kullanıh yordu.
Biz düşündük ki 
buranın açık 
alanında düğünler 
yapılabiliyor. Ancak 
Gemlik’in yürüme 
mesafesinde tiyatro, 

konferans, seminer 
ve daha bir çok 
etkinliğe ev sahipliği 
yapabileceği bir 
kültür merkezi yok. 
O yüzden bizde bu 
eksikliği gidermek 
için şuan bulunduğu 
muz bu kültür 
merkezini inşa ettik. 
Böylesine güzel 
Gemlik’e yakışan 
kültür merkezi 
mizin adını da 
kültürümüze 
hizmet etmiş bir 
insanın ismini ver
meyi uygun gördük. 
Felsefede, sosyolo
jide, tarihte ve ede
biyat alanında 
ülkemize 12 eser 
kazandırmış bir isim 
olan Cemil Meriç is
mini verdik.” diye 
cevaplandırdı.
Öte yandan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz'ın 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ı hedef 
alarak yaptığı bu 
açıklamaların 
tamamına Sertas 
lan'ın cuma günü 
yine GemlikLife 
ekranlarında 
yayınlanacak 
KULİS programında 
yanıt vermesi 
bekleniyor.

24 milyon lira harcanarak yapılan, bölgenin en moden pazar yeri diye pazarlanan binalarda sıkıntılar bitmiyor

IWmfciWllliliM
Gemlik Belediyesi 
tarafından 25 mil 
yon lira harcanarak 
yaptırılan kapalı 
Pazar yeri, açılışın 
dan 2 yıl geçmesine 
karşın yürüyen mer
diveni yürümüyor, 
kafeteryası çalışmı 
yor, asansörü 
islemiyor, kapıları 
düzgün açılmıyor, 
tavanlarından sular 
akıyor, elektrikleri 
sık sık kesilerek 
karanlıkta kalınıyor. 
7 Şubat 2014 tari
hinde temeli atılan 
10 Ocak 2017 tari
hinde yerleri ihale 
edilen ve aynı ay 
hizmete açılan 
kapalı pazar yerinde 
sorunlar bitmiyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından işletil 
mesi Gemlik Esnaf

ve Sanatkarlar 
Odasına verilen 3 
bloktan oluşan ve 
sah ile cumartesi 
günleri hizmet 
veren kapalı pazar 
yerinde 125 köylü > 
esnafı bu soğuklar 

da pazar yerinin üst 
katında açıkta kışın 
donarak, yazın ise 
güneşte yanarak 
mal satmaya 
çalışıyor.
Bölgenin en 
modern Pazar yeri 

olarak tanıtımı yapı 
lan pazar yerinin 
hizmete açılmasın 
dan 2 yıl geçmesine 
karşın Yürüyen 
merdiveni yürümü 
yor, kapıları çalış 
mıyor, tavanların 

dan yağmur suları 
akıyor, asansörü 
çalışmıyor, elektrik 
şebekesi yetersiz. 
geldiğinden sık sık 
kesintiler yaşam 
yor, hizmet v 
vermiyor.

Cumartesi günü 
açılan pazar 
yerinden yer alan 
esnaf, aynı gün 
Çukurbahçe civarın 
da pazar açılması 
nedeniyle iş 
yapamıyor.
Dün yağan sağanak 
yağışlar nedeniyle 
kapalı pazar yerinin 
birçok yerinde 
pazarcı esnafının 
tavandan akan sular 
nedeniyle tente 
açtığı gözlendi.
Kapalı Pazar yerinin 
eksikliklerinin ne 
zaman tamamla 
nacağı bilinmiyor. 
2 yıldır noksanları 
tamamlanmayan 
pazar yeri yapılan 
yüksek maliyetine 
karşın tamamlan 
maması sıkıntılar 
yaratıyor.
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teaft a b il n mMi masun!
Bursa narkotik 
polisi uyuşturucu 
madde kullanan bir 
şahsı takibe alıp 
torbacılarına ulaştı. 
Ekipler zehir 
tacirliği yapan 4 
kişiyi gözaltına aldı. 
Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri madde 
bağımlısı olduğu 
tespit edilen bir 
şahsı yakalayarak 
ifadesine başvurdu. 
Üzerinden bir mik
tar uyuşturucu 
madde çıkan şahıs 
ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı.

Kahvehaneıle fenalaşarak oldu
İnegöl de çay içme 
ye gittiği kahvede 
fenalaşarak yere 
düşen Ümit Kork- 
mazer (39), götürül 
düğü hastanede 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla

Ekipler şahsın 
peşini bırakma 
yarak fiziki takibe 
devam etti. Yapılan 
çalışmaların 
ardından şahsa 
uyuşturucu satan 
torbacılârı tespit 
eden ekipler zehir 
tacirliği yapan 4 

madı. Olay, Osmani 
ye Mahallesi Dere 
Sokak'taki kahvede 
meydana geldi. Evli 
ve 2 çocuk babası 
Ümit Korkmazer, 
çay içmek için 
kahveye gitti. Kork

kişiyi gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınan M.Y, A.Ö, 
H.F. ve E.A. isimli 4 
şahsın ev ve araba 
larında yapılan ara
malarda 66 gram 
metamfetamin, 45 
gram esrar, 6 adet 
ecstasy tablet, 

mazer, kahvede otu 
rurken bir anda 
fenalaşarak yere 
düştü. Ümit Kork
mazer, ihbarla olay 
yerine sevk edilen 
sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin 

satışa hazır,halde 
paketlenmiş 
bonzai ve kokain, 
uyuşturucu 
paketlemeye 
yarayan kilitli 
şeffaf poşetler, 
uyuşturucu 
ticaretinden elde 
edildiği tahmin 
edilen bir miktar 
para ve 2 hassas 
terazi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
şahıslarda M.Y. ve 
A.Ö. çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanırken, E.A. 
ile H.F. adli kontrol 
şartıyla serbest 
kaldı.

ardın dan İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
ye alındı.
Korkmazer, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

zanlıflannislıia savunma!
Bursa'd a aralarında I I
yaşanan tartışma .
sonucunda ağabeyi [ 
ni göğsünden bıçak 
layarak öldüren 
zanlı, pişman oldu 
ğunu, kazayla cina «E 
yeti işlediğini söyle 
di. Zanlı, emniyetteki Jia
işlemlerinin WifcgT -AKLI
ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Alacahırka Mahallesi 1. Döner 
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, alkollü olduğu iddia edilen Münir S., 
sabah saatlerinde kardeşi Mümün S.'nin 
evine gitti. Aralarında ailevi problemler 
olduğu öğrenilen ağabey ve kardeş, 
Mümün S.'nin eşi ve çocuğunun yanında 
tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesiyle Münir S. ve Mümün S. 
arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede 
sonrasında Mümün S., ağabeyi Münir 
S.'yi ekmek bıçağıyla göğsünden 
bıçakladı. Kanlar içinde kalan Münir S. - 
evin ortasında yere yığıldı. Ağabeyini 
bıçaklayan Mümün S.'nin eşi durumu 
sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambu
lansta yapılan ilk müdahalenin ardından 
Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 
Münir S. kurtarılamadı. İşlemlerin ardın 
dan adliyeye sevk edilen Mümün S., "Ne 
den yaptın" diye soran gazetecilere, 
"Pişma mm kazayla oldu, istemeden 
oldu" dedi. Daha sonra ekip otosuna 
bindirilen Mümün S. adliyeye sevk edildi.

PİYANİST ÇETİN VE

Pilav
AYVA - KABAK - İNCİR TATLISI 
İŞKEMBE ÇORBASI Jb .jfefc 
AİKOL EKSTRA *.

Kumla Mah. A. Aslan Cad. No: 109 
Tel Î 0 M4 533 0.0 06 GEMLİK

SERPME MEZE 
PEYNİRTABAĞI 
SALATA Kişi başı
ARA SICAKLAR 
Arnavut Ciğeri 
Arnavut Böreği
ANA YEMEK
Dana Rosto - Püre -

FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ 

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE

DOYASIYA 
EĞLENCE
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Güne Bakış
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 1 Ocak tarihinden sonra başlayacak olan naylon 

torbaların para ile satılacağı nedeniyle, “Fileler” adlı bir proje uygulamaya başladı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sanatçı müsveddeleri...
Türkiye de sanata ve sanatçıya bakış açısı bü.
Devletin en yüce makamında oturanlar böyle derken, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal, sanatçılar 
için ne demiş bakın: "Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, 
bakan olabilirsiniz... Hatta Cumhurbaşkanı ola
bilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”

"Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan 
sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.”

Sanatçı uyaran, eleştiren, gerektiğinde yol gösteren, 
kendi ağlarken gülen, toplumun göz bebekleridir.

Sanatkarlar muhaliftir.
Muhalliflikleriyle dikkat çekerler, uyarırlar. 
Bizim Cumhurbaşkanımız muhalifliği hiç sevmiyor. 
Biat eden, kendini eleştirmeyen kişiler istiyor.

Toplumu da bu yönde oluşturmaya çalışıyor.
Çevresinde de eleştirenler olmadığı için yaptığı 

hataları göremiyor.
Kralların, hükümdarların, padişahların, sultanların, 

diktatörlerin çevrelerini dalkavuklar, saray soytarıla 
nları, yağcılar çevirir.

Her yaptıklarının güzel olduğunu, doğru olduklarını 
söylerler... El pençe divan dururlar çevrelerinde.

Bu nedenle gözlerine perde iner, hataları göremez 
ler.

Muhaliflerinin cezalandırılmalarını isterler, taham 
mülsüzleşirler.

Bir zamanlar AKP’li bir belediye başkanı parklara 
konan heykellere bakıp; "Tükürürüm ben böyle 
sanatın içine” demişti.

Cumhurbaşkanımız da bir yontucunun yaptığı bir 
heykele "Ucube” demişti.

Unutuldu mu?
Unutulmaz.
Sanatkar azarlanamaz, hedef tahtasına konmaz, yurt 

dışına çıkışı yasaklanmaz.
Karakollara gidip imza vermezler.
Bunlar ayıptır.
Ne demiş Gazi Paşa, “Sanatkar eli öpülecek kişidir.” 
Anlayana...
KARAKOLDA İFADE VERDİK
Dün sabah telefonuma gelen bir mesaj sonucu 

karakola uğradım.
İmzalanacak bir belge olduğunu sandım.
Meğer değilmiş.
Basın Savcılığından gelen bir emir ile ben ve eşim, 

“Yargılamayı etkileme teşebbüsümden dolayı ifade 
verecekmişizl

Konu neymiş diye merak ederken, görevli polis 
kardeşimiz evrakları okudu.

Anladım.
"22 Kasım günlü gazetemizde yazdığım, "Savcılık 

Refik Yılmaz’ın ifadesini alacak” başlıklı haber ve 22- 
23 Kasım günleri yazdığım aynı konulu köşe yazıla 
rımda yargılanması başlamayan, ifadesi bile daha 
alınmayan Refik Yılmaz konulu haber ve yazılarımı 
savcılık 'Adli Yargılanmayı etkilemeye teşebbüs” 
saymış.

Konu, Belediyenin arsalarının satışını yargının 
bozması, arsaların ihale yoluyla satılmasının istenme 
siydi oysa. Şikayet konusu Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın kamuyu zarara sokma, görevini yapmama 
iddiasıyla hakkında işlem yapılması istemekti.

Şikayetçi ise eski MHP ilçe Başkanı Osman Durdu 
idi.

Danıştaya açtığı davada, Bakanlığın sorgulama yapıl 
maması kararını bozmuş, yargılama yolu açılmıştı.

Gelinen noktada bizler görevini yapan gazeteciler 
idik. Doğru haber yaptık. Yargıyı etkilemediğimizi, 
görevimizi yaptığımızı söyledik.

Gazeteci olmak böyle bir şey iste. 
Saray soytarısı olmak değildir gazetecilik.

HEM, “Sıtır Jink Pıajesl” aa$latn
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 
sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde oluşan 
atıkları kontrol altına 
almak ve gelecek ne
sillere daha temiz ve 
yaşanabilir bir dünya 
bırakmak adına 
hayata geçirdiği 
Cumhurbaşkanının 
eşi Emine 
Erdoğan’ın hi
mayelerindeki “Sıfır 
Atık Projesi” kapsa 
mında Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
çalışmalarına başladı. 
Alışverişlerde 
müşterilerin file, bez 
torba kullanımına 
yönlendirilmesi 
amacıyla yürürlüğe 
girecek Atık Yönet 
meliği kapsamında, 
naylon poşetlerin 
marketlerde ve 
mağazalarda 1 Ocak 
2019' den itibaren 
ücretli olacağı 
açıklanmıştı.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi de Sıfır Atık 
Projesine kayıtsız 
kalmayarak, İlk 
çalışma olan “Fileler” 
adlı projeye, Kurum 
Müdür Adnan 
Uluğ’un desteği, 
Müdür Yardımcısı Nil- 
gün Sevinç ve Şiş 
Örücülüğü öğretmeni 
Canan Karakaş’ ın * 
öncülüğünde çalışma 
lara start verildi. 
Naylon poşetlerin yer 
almadığı dönemlerde 
kullanılan file çanta

lar, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü’ 
nün projesi ile tekrar 
hayat buldu.
Şiş Örücülüğü kur

siyerlerinin modem 
çizgileriyle birleşince 
ortaya çok güzel 
ürünler çıktı.

Kardeş Şehir Nea Kios’a ziyarete giden Giritliler ve Rumeli Türkleri Derneği Başkanı 
Ahmet Ahmet Çakmak, Gemlik’ten göç edenlerle buluştu.

Nea Kios’ta anlamlı Buluşma
Gemlik Giritliler ve 
Rumeli Türkleri 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
yeni yıl nedeniyle 
gittiği kardeş 
şehrimiz Nea 
Kios’da Gemlik’ten 
göç eden rum aile 
lerden 2. kuşak 
mübadil (göçmen) 
Mihalisi adlı 
fırıncı ile 
biraraya geldi. 
Nea Kios belediye 
başkanınıh 
ziyareti nedeniyle 
Yunanistan’a giden 
Ahmet Çakmak 
burada Gemlik’ten 
1922 yılında göç 
eden Rum asıllı 
Osmanh vatandaş 
larının çocukları ve 
torunlarını 
ziyaret etti. 
Bunlardan biri de 
Gemlik’te yaşarlar 
ken fırıncılık yapan 
babası gibi fırıncı 
olan Mihalisi ve 
oğlunun fırınına 
giden Çakmak,'!'

kendisini tanıtarak 
Gemlik’ten (Kios) 
sohbet ettiler.
Çakmak Mihalisi 
Ailesini Gemlik’e 
davet etti.
Ahmet Çakmak 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "İki 
ülkenin insanları 
göçler nedeniyle 
büyük üzüntüler 
yaşadılar.
Bizler babalarımız

dan Girit’ten göç 
ederken yaşadık 
lan sıkıntıları ve 
.acıları anlatarak 
büyüdük. 
Aynı şekilde 
Gemlik’te doğan 
rum asıllı Osmanh 
vatandaşları da, 
Yunan işgalinden 
sonra can kor 
kuşuyla doğup 
büyüdükleri 
topraklardan ana

vatanlarından Yu
nanistan’^ göç 
etmek zorunda 
ka lmışlar onlar 
acılar yaşamışlar. 
Şimdi barış zamanı, 
dostluk kardeşlik 
zamanı.
Halkların birbir 
lerine düşmanlığı 
yoktur. Biz bunu » 
sağlamaya

, çalışıyoruz.”, , : ( 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Psikologum 
Diyor ki! CEMUKSPOR: 64 BURSASPOR: U
Durusıla Kahraman 
Psikolog-Aile Danışmanı 

Instaargm: oşikoloadjırusilakahraman 
Çağımızın Tehlikesi "Bilgisayar Oyunu 

Bağımlılığı" ve Ailelere Öneriler 
Yaşadığımız yüzyılda ilerleyen teknoloji ile 

birlikte bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri 
teknolojik araçlar hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası oldu. Gelişen bu teknoloji kullanımı 
artık bağımlılık düzeyinde. Maalesef son za
manlarda teknoloji bağımlılığın en can yakan 
türü çoğunlukla çocuklann yasadığı "oyun 
bağımlılığı" oldu. Dünya Sağlık Örgütü bil
gisayar oyunu bağımlılığını artık bir hastalık 
olarak tanımladıklannı açıkladı ve bu duruma 
'Oyun Rahatsızlığı'adını verdi. Fakat ülkemiz 
de aileler bu konuda yeterince bilinçli değil ve 
önlem alma konusunda yetersiz kalıyor. 
Öncelikle çocukta oyun bağımlılığı olduğunu 
nasıl anlanz? Çocuğun aile bireylerine ve 
arkadaşlarına olan ilgisinin azalması, oyun 
oynayamadığı zamanlarda oluşan sinirlilik 
hali, depresyon ve yapacak bir şey bulamama 
durumu, psikolojik problemler, ani öfke nö
betleri, her geçen gün artan oyun oynama 
süresi, çocuğun okula derslere karşı istek 
sizliği ve derslerde aşın düşüş, sorumsuzluk 
ve oyun oynarken diğer zamanlara oranla 
aşın mutlu ve istekli görünmek gibi belirtiler 
yaşanırsa ailelerin harekete geçmesi gerekir. 
Aynca eklemlerde oluşan kas ağrıları, gözler 
de yanma, yeme bozuklukları da dikkat edilme 
si gereken belirtiler arasındadır. Peki bu 
bağımlılığın oluşmasındaki nedenler neler? 
Sosyal nedenler; her evde bilgisayar bulunma 
durumu ve ailelerin çocukları dışarıdaki 
tehlikelerden korumak adına sosyalleşme 
yöntemi olarak bilgisayar kullandırması ve 
bunun tam tersi etkisi sosyalleşememe duru
munun ortaya çıkması. Fiziksel nedenler; bil
gisayar oyunu oynanırken haz veren dopamin 
hormonunun salgılanmasının artması ve 
kişinin oynadıkça daha çok keyif alması. Ruh
sal nedenler; öz güven sorunu yaşama, 
sosyal ilişkiler kuramama, depresyonla bir
likte gelen boşlukta hissetme duygusu. 
Alınacak Önlemler! Doğru önlem alabilmek ve 
bunun kalıcı olmasını sağlamak adına önce
likle bağımlılığa sebep olan etkenleri bilmek 
ve bunlan ortadan kaldırabilmek gerekir.En 
önce yapılması gereken çocuğu başından 
savmak adına asla bilgisayara yönlendirme 
mektir. Bunun yanında yasaklar koymak asla 
çözüm değildir. Çocuğa durumun ciddiyetinin 
anlatılması, bunu kabul etmesini sağlamak te
davi için oldukça önemlidir. Çocuğun bu 
oyuna neden ihtiyaç duyduğu öğrenilerek 
çözüm yolu belirlenmelidir. Bu sebepler 
çoğunlukla öz güven eksikliği, sosyal fobi, 
aile içi iletişimsizlik, yetersizlik, değersizlik 
hissi olabiliyor. Çocuğun sosyalleşmesini 
sağlamak, arkadaşları ve aile bireyleriyle daha 
çok vakit geçirmesin ortam hazırlamak, oyun 
saatlerinde zamanla'azalan bir düzenleme 
yapmak ve onun yerini başka bir aktivite ya 
da sporla desteklemek, bilgisayarın ve oy
nanan oyunların düzenli olarak denetlenmesi, 
gerekirse bazı internet sayfalarına şifre koy
mak, çocuğu evde uzun süreler yalnız 
bırakmamak, çocuğu sosyal ortamda destek
lemek ve öz güveninin gelişmesini sağlamak 
alınacak önlemler arasındadır, önemli nokta
lar biri de son zamanlarda adını sıkça duydu 
ğumuz çocukları ölüme sürükleyen oyunların 
haber amaçlı adının verilmesini durdurmak ve 
istemsiz yapılan oyun reklamının çocukta 
uyandıracağımerakı engellemek adına bu 
oyunlardan olabildiğince az bahsetmektir.

Gemlikspor basket
bol takımı Küçük 
Erkekler kate
gorisinde evinde 
konuk ettiği 
Bursaspor’u yene 
rek ilk yarı maçla 
rını tamamladı. 
Maça Kaptan Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih 
Burak SAĞLAM ve 
Arda DOĞAN 
beşiyle başlayan 
temsilcimiz, ilk 
periyoda çok hızlı 
ve etkili başladı ve 
19-4 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta atılan 
karışıklı basketler 
ile devre arasına 
temsilcimiz 
32-17 önde girdi. 
Üçüncü periyotta 
bütün oyuncular 
süre aldı ve başa 
baş geçen mü
cadele sonucunda 
mücadele hız 
kesmedi ve Gemlik
spor 44-32 final 
periyoduna önde 
girdi. Final periyo
dun da tecrübesiyle 
oyun hakimiyetini 
elinde tutan ve 
Cemil'in hızlı

hücumları ile farkı 
açan temsilcimiz 
maçı 64-44 kaza
narak ilk yarıyı gu
rubunda 2.olarak 
tamamladı. Gemlik 
Spor ıvı*aç rvâurüsu, 
Kaptan Özgür 
GÜLER, Cemil 
AYDIN, Emirhan 
ÇAKAL, Salih 
Burak SAĞLAM, 
Arda DOĞAN, 
Enfal IŞIK, Yiğit 
AĞALAR, Emir

Sultan 
OSMANOĞLU, Emir 
Efe SOYUGÜZEL, 
Beren BALABAN, 
Ahmet Ege GÜL, ve 
Yusuf KILIÇ.
Geıîîı'iK'spöf Dâsnet- 
bol şube sorum
lusu ve antrenörü 
İbrahim Tokgöz, 
"Küçük Takım ola 
rak ilk devre maçla 
rını çok iyi oyun ve 
skorlar ile tamam 
ladık. Son maçımız

Bursa üa hava kirliline önlem uyarısı!
Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Rengin 
Demiröz, Bursa'da 
sanayi ve ulaşım 
kaynaklı var olan 
hava kirliliğinin 
mevsim itibariyle 
ısınmanın da ilave 
olmasıyla sağlığı 
tehdit edici boyut
lara ulaştığını be
lirterek, "Özellikle 
çocuklar, hastalar, 
yaşlılar ve tüm 
BursalIların daha 
fazla sağlık riskler
ine maruz bırakma 
mak için hava kirlili 
ği derhal çözülmesi 
gereken sorun 
olarak kabul edilip, 
gerekli önlemler 
alınmalıdır" dedi. 
Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Rengin 
Demiröz, Bursa'nın 
havası ile alakalı 
basın toplantısı 

düzenledi. Bursa'da 
sanayi ve ulaşım 
kaynaklı var olan 
hava kirliliğinin 
mevsim itibariyle 
ısınmanın da ilave 
olmasıyla sağlığı 
tehdit edici boyut
lara ulaştığını ifade 
eden Demiröz, "Ha 
va kirliliğinin boyu 
tu bilimsel verilere 
gerek kalmaksızın 
solunduğunda 
anlaşılıyor. Temiz 
hava solumak, kirli 
havanın sebep 
olduğu hastalıklar

da Bursaspor’u 
yenerek devre 
arasına iddiamızı 
sürdürerek girdik. 
Sezon öncesi ve 
sezon içerisinde 
çok iyi idmanlar 
yaptık ve bunun 
neticesinde 7 maç 
ta 6 galibiyet aldık. 
Oyuncularımı bu 
performanslarından 
dolayı kutluyorum. 
Hem takım oyunu 
hem de özgüvenleri 
ile maçın kontrolü 
nü elimizde tut
maya çalışıyoruz. 
Bizi başarılı kılan 
en büyük etkenimiz 
aile sevgisi ile 
takım ruhunu 
pluşturmamızdır. 
İnşallah devamını 
da getiririz. 
Hedefimiz olan 
"SKOR İÇİN DEĞİL 
SPOR İÇİN OYNU 
YORUZ" sloganını 
ilçemiz adına Gem
lik Gençliği olarak 
gurur ile taşıyoruz. 
Basketboldan daha 
fazlası Gemlikspor 
Basketbol Ailesi 
olarak herkesi 
sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum" 
dedi.

aylarında gerek 
doğal gaz fiyatla 
rındaki artışlar, 
gerekse yardım 
amaçlı kömür dağı 
tılması sonucunda 
doğal gazdan 
uzaklaşıp, kömür 
kullanımı artmıştır. 
Sanayide ve evsel 
kullanımda başta 
kömür olmak üzere 

dan korunmak tüm 
vatandaşların temel 
hakkıdır. Ancak 
kararlı ve halk 
sağlığının önemsen 
diği bir iradeyle bu 
yaşamsal temel hak 
BursalIlara 
tanınmış olacaktır. 
Bursa'nın havası 
nın yaz ve kış 
aylarında kirli 
olduğunu Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğı'nın ölçüm ista
syon farındaki 
resmi veriler ortaya 
koymaktadır. Kış

fosil yakıtların 
kullanımının artma 
sı hava kirliliğini 
daha da arttırmıştır. 
Kömür kullanımını 
azaltmak adına 
yapılması gereken
ler vardır. Kömür 
yardımı değil doğal 
gaz kullanımına 
yönlendirecek 
düzenlemeler ve 
destek söz konusu 
olmalıdır. Şehirlere, 
kalitesiz kömür 
lerin girişi denet 
lenerek engellen-. 
melidir" dedi.
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Başka» llıtas'taa > ti’we seminer salonu
Geçtiğimiz yıl ' 
hayatını kaybeden 
sosyolog, yazar ve 
toplum felsefecisi 
Prof. Dr. Hüsamet
tin Arslan için 
öğretim üyesi 
olduğu Uludağ 
Üniversitesi'nde 
(UÜ) seminer sa
lonu oluşturuldu. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın şahsi 
olarak finanse ettiği 
salonun açılışı, yine 
Başkan Aktaş ve 
UÜ Rektörü Prof.Dr. 
Yusuf Ulcay tarafın 
dan gerçekleştirildi. 
Fen Edebiyat Fakül
tesi Sosyoloji 
Bölümü, Prof.Dr. 
Hüsamettin Arslan

Seminer Salonu’na 
kavuştu. Teşrifatı 
modern donanımla 
yapılan salonun 
açılışına, akademis 
yenler ve bölüm 
öğrencileri de 
katıldı.
Büyükşehir Bele 

diye Başkanı Alinur 
Aktaş, alanında bili
nen ve renkli isim
lerden biri olan 
Prof.Dr. Hüsamettin 
Arslam’ı gıyabında 
tanıdığını ifade etti. 
Prof.Dr. Arslan’ın 
geçen yıl geçirdiği 

kalp krizi sonu
cunda vefat ettiğini 
hatırlatan Başkan 
Aktaş, yaşanan bu 
hüzünlü olayın 
ardından merhum 
adına bir seminer 
salonu yapılması 
teklifini aldığını 

ifade etti. Gelen 
talebi hemen onayla 
eliğim ve bunun üz
erine gerekli düzen
lemelerin yapıldığı 
nı kaydeden Baş 
kan Aktaş, “Semi
ner salonundan 
özellikle misafir 
öğrencilerin yarar 
■andığını duyunca, 
çok sevindim. 
Hocamı tekrar rah
metle anıyorum. 
Bugün sembolik 
olarak bir araya 
gelelim, onun adına 
kurdele keselim 
istedik. Belki rakam 
sal olarak büyük 
gözükmeyebilir 
fakat işlevsel olarak 
hayırlı bir işe aracı 
hk etmek beni ziya 

desiyle memnun 
etti, duygulandırdı” 
dedi.
Başkan Aktaş, 
açıklamasının 
ardından UÜ Rek
törü Prof.Dr. Yusuf 
Ulcay’la birlikte kur
dele keserek salonu 
resmen hizmete 
aldı. Başkan Aktaş, 
açılışın ardından 
yapılan düzenleme 
lerle ilgili inceleme 
lerde bulundu. Rek
tör Prof.Dr. Ulcay, 
Başkan Aktaş’a 
günün anısına 
Prof.Dr. Hüsamettin 
Arslan’ın ‘Twitma
nia, Etnomania, 
Şiddetmania’ isimli 
kitabını hediye 
edildi.

Sanlık çalışanlarına promosyon müjdesi!
Bursa'daki ilçe 
sağlık müdürlükleri, 
aile sağlığı merkez
leri, 1 12 komuta 
kontrol merkezi ve 
acil sağlık hizmet
leri istasyonlarında 
çalışanları il
gilendiren pro

mosyon kampanya 
sıyla ilgili açıklama 
yapan Sağlık Sen 
Bursa Şube Başka 
nı Gökhan Yünkül, 
"Yıllarca alınan pro
mosyonlar kurumla 
rın ihtiyaçları için 
harcandı. Memur-

Sen'in yetkili olması 
ile beraber bu konu 
gündeme getirildi. 
Daha sonra promos 
yoniarın tamamı 
çalışanlara ödendi. 
Yetkili sendika 
olarak katıldığımız 
promosyon 

ihalelerinde önceli 
ğimiz çalışanların 
lehine olan şartların 
ve ödemenin 
olmasını sağlamak 
tır. İhale sonucunda 
çalışanlarımızın 
hem en yüksek mik
tarda promosyon 

almasını hem de 
bankacılık 
işlemlerinin çalışan 
lehine olmasını 
sağladık. Sağlık 
Müdürlüğü ve 
bağlı kurumlar 
için yapılan ihalede 
de 3 yıllığına tek 

seferde peşin 
ödeme ile 2 bin 
425 lira ödenecek. 
Promosyon 
anlaşmasının 
tüm çalışanlarımıza 
hayırlı olmasını 
dilerim" 
dedi.

DFVREN ÇARŞI MERKEZ’DE DEVREN SATILIKMLBI1U1 ÇAY BAHÇESİ ÇAY OCAĞI
Facebook

SATILIK 0 537 642 20 20
yine skanflaila 

suçlanıyor!
İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞ ÜCRETİ 0İTİIIV ÖDENMİŞ 200 METREKARE İÇİNDE Alil II IH GECEKONDUSU BULUNAN İSLAMKÖY vni IMII YAZIROVA’DA ACİL SATILIK ARSA 

“----- 0 535 21419 07

0 AE jlD Bünyemizde çalışabilecek TIR
yUıUll ehliyeti olan şoför aranmaktadır.

■nauiVAA Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti. 
jiPillIlin İletişim Tel: 02'24 514 20 21 ;

Facebook, "kullanıcıların kişisel veri
lerinin, rızalarıalınmadan diğer büyük 
şirketlerle paylaşıldığı” iddialarını 
yalanladı. Facebook Gizlilik ve Kamu 
Politikası Direktörü Steve Satterfield, 
yaptığı açıklamada, Microsoft, Amazon, 
Netflix v*e Spotify gibi şirketlerin, 
kullanıcılarının kişisel verilerini istismar 
etmesine izin verilmediğini belirtti. 
Satterfield, Facebook'un, farklı cihazlar 
ve platformlarda kullanılmasına olanak 
sağlanması adına diğer şirketlerle 
birtakım ortaklıklar kurulduğunu vurgu
layarak, "Facebook'un ortakları, 
insanların gizlilik ayarlarını görmezden 
gelmiyor, böyle yaptıklarına dair bir ön
erme yanlış.1»” ifadesini kullandı
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Milyonlarca 
çalışanın yakından 
takip ettiği 2019 yılı 
asgari ücret zammı 
belli oldu. Buna 
göre yeni yılda as
gari ücret 2 bin 20 
TL olarak açıklandı. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun, 
2019'da uygu
lanacak asgari 
ücreti belirleyecek 
son toplantısından 
karar çıktı. Yeni 
rakamı, komisyo 
nun son

toplantısının 
ardından Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt 
Selçuk duyurdu. 
2019'da asgari ücret 
net 2 bin 20 lira 
olarak açıklandı.

EVLİ VE 3
ÇOCUKLU İÇİN 2 
BİN 155 TL 
Toplantı sonrası 
açıklamada bulunan 
Bakan Selçuk, "1 
Ocak 2019'dan

______ lüP

itibaren geçerli as
gari ücret brüt 2 bin 
558 lira, net 2 bin 20

TL olarak 26,5 olarak
belirlenmiştir. Böyle artırılmıştır. Bu 
asgari ücret yüzde rakam bekar

çalışanlarımız için 
geçerli olan 
rakamdır. Evli ve 3 
çocuklu olan için bu 
rakam 2 bin 155 TL 
olmuştur. Karar as
gari tespit korniş 
yonunun oy birliği 
ile alınmıştır." dedi 
Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün 
Atalay ise yapılan 
zamdan memnun 
olduğunu belirte 
rek, "Bu ücret 
kabul edilebilir bir 
ücret" dedi

Komisyonda kabul edildi! Paralar iade edilecek
Karayolları Trafik 
Kanunu ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, TB 
MM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
kabul edildi. Araç 
sınıflan itibarıyla 
geçiş yasağına 
rağmen 15 Temmuz 
Şehitler ve Fatih 
Sultan Mehmet 
köprülerinden 
geçenlere kesilen 
idari para cezaları 
uygulanmayacak, 
ödeyenlere iade 
edilecek.
Trafik cezalan 
2019'da 
artırılmayacak. 
Görevi sona erecek 
YSK üyelerinin 

süreleri 1 yıl 
uzatılacak. Boğaziçi 
sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesi 
içerisinde belir
lenen alanlarda yer 
alan taşınmaz ma
likleri de yapı kayıt 
belgesinden yarar
lanacak.
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nunda, Karayolları 
Trafik Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapıl 
masına Dair Kanun 
Teklifi kabul edildi. 
Teklife göre, 
Karayolları Trafik 
Kanununda yer 
alan cezalar 
2019'da artırılma 
yacak, cezalara

yeniden değerleme 
oranı uygulanmaya
cak.
Boğaziçi Ka- 
nunu'nda tanımla 
nan Boğaziçi sahil 
şeridi ve öngörü 
nüm bölgesi 
içerisinde belir
lenen alanlarda yer 
alan taşınmaz ma
likleri de yapı kayıt 
belgesinden yarar
lanacak. Teklif, 
Boğaziçi sahil

şeridi ve öngörü 
nüm bölgesine ait 
kroki ile sınır ve ko
ordinat listesinde 
değişiklik yapıyor. 
Sarıyer, Beykoz ve 
Üsküdar'daki bazı 
bölgeler bu kap
sama dahil ediliyor. 
Araç sınıfları 
itibarıyla geçmesi 
yasak olmasına 
rağmen 2 Kasım 
2016'dan bu mad
denin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar 
15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü ile Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüsü'nden 
geçenlere idari para 
cezası uygulanma 
yacak. Verilmiş 
cezalar tebliğ 
edilmeyecek, tebliğ 
edilenlerin tahsila 
tından itiraz ve 
açılmış davalardan 
feragat edilmesi 
kay d ly la vazgeçile
cek. Maddenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten önce 
yapılan tahsilatlar, 
28 Şubat 2019'a 
kadar başvurulması 
halinde 29 Mart 
2019'a kadar ret ve 
iade edilecek.

SÜRE UZATIM 
14 ilde büyükşehir 
belediyesi ve 27 
ilçe kurulmasına 
dair kanun 
kapsamında, tüzel 
kişiliği kaldırılan 
köylerde, emlak 
vergisi, Belediye 
Gelirleri Kanunu 
uyarınca alınması 
gereken vergi, harç 
ve katılım paylarına 
ilişkin istisna süresi 
ile bu yerlerde içme 
ve kullanma suları 
için ücretin en 
düşük tarifenin 
yüzde 25’ini geçme 
yecek şekilde belir
lenmesine ilişkin 
uygulama süresi 31 
Aralık 2022'ye ka 
dar devam edecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORİİSİT

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

110
155
156

513 10 55

513 12 06
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM
P»mukk»le 
DENİZ UÇAÖI 
P«O«»u» Akml» Seyahat 
METRO

HASTANELER
Devlet Heetenesl 5

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 24 67
51? 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
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

186
513 45 03
514 00 95

513 13 53

513 11 33
513 10 95

524 85 86
51310 92

RELEDİYE
Santral 
Başkanlık

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

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa
Mudanya 
Yenlkapı , 
Yalova 
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR-FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eeklhlaar (262) 65S 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto- 261 54 00
bû8 Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR î
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29

513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6249 

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)

niıısiHai
VENÜS SİNEMASI

KAFALAR KARIŞIK 
11.15-13.00-15.00-16.45

ŞAMPİYON
11.30-14.00-16.30-

19.00-21.15
HEDEFİM SENSİN
11.30-14.00-16.30-

19.00-2.15
FATİH İN FERMANI 

DELİLER 18.30-21.00

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAATYİĞİT

2019 PR0SM0SY0N SEZONUNU BAŞLATTIK
THERMOFi

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 
Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 
v-i www.yigitinsaatgemlik.com

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No: 5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

çeşitlerimizi görmeden 
KARAR VERMEYİN

»i

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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7. • KISIRLAŞTIRMA
HANVET t OPERASYONLAR

CLINIC www.hanvetclinic.com
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GemlikKSrfez
G E M L İK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Aralık 2018 Perşembe wwAV.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

El hanvet cl ini cg emlik ® hanvetveterinerclinic 

AsımKocabıyık Merkez Camii Karşısı

Tel: 0 224 513 5152 GEMLİK

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi dün 0.50 ve 1,7i olarak düzenlenen planları M çıkararak i kat yapılaşmayı onadı

İnini nlnnlaıında mnlln sın
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KUZEY PLANLARINDA 
MUTLU SON

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Meclisi’nde bir süre frene basılan Gem
lik Kuzey Planları görüşmesi ele alınarak 
sonuçlandı.

7 yıldır bu bölgede arazileri olan 
vatandaşların beklediği Kuzey planla n, 
Gemlik Belediye Meclisinde ele alınarak 
1/5000 ölçekli uygulama imar 
planlarında olduğu gibi kabul edilmiş, 
tapuları dağıtılmıştı.

Ancak, bu planlarda kat yükseklikleri 
düşük tutulmuştu. Dünkü Mecliste 
emsal 1.20 olarak kabul edilerek kat 
sayısı 5 e yükseltildi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde kabul 
edilen küzey imar 
planlarının kat 
artışını öneren 
karan, Bursa Bü 
yükşehir meclisin 
de dün görüşü 
lerek kabul edildi. 
Bir süredir gün
deme alınmayan 
ve arsa sahip
lerinin tepkisine 
neden olan kuzey 
planları emsal 
artışları maliklerin 
yoğun girişimleri 
sonucu, AKP İlçe 
Başkanı Yaşar 
İslam ve Bursa 
Milletvekili Zafer 
Işık ile yapılan

görüşmelerden 
sonra dün gün
deme alındı. Daha 
önce 0.50 ve 0.75 
olan emsal artışla 
rı 1.20 olarak 
kabul edildi. 
Böylece daha 

önce sağlam ze
minde 2.5 ve 3.5 
kat imar izni veri 
len arsalara 5 kat 
konut yapılabile 
cek. Büyükşehir 
Meclisi’nin kararı 
Gemlik’te sevinçle

karşılandı.
Kuzey Planlan 
Whatsapp gru 
bundan yapılan 
yüzlerce payla 
şımla vatandaşlar 
emeği geçenleri 
kutladılar.
Büyükşehir mecli 
sinde Gemlik 
merkez Planları, 
kuzey planla 
rından ayrıldı. 
8 yıldır beklenen 
kuzey planları 
Gemlik’in sağlam 
zeminlerde ilçenin 
Küçük Kumla 
Mahallesi’ne 
doğru yeni 
yapılaşmayı 
sağlayacak.

http://www.hanvetclinic.com
wwAV.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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a Ağdemir ve Çakır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile biraraya geldi

1$ dünyası Bursa'da buluştu
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
SO), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Türkiye 
Bankalar Birliği. 
(TBB) tarafından 
düzenlenen ‘Reel 
Sektör ve Finans 
Sektörü Diyalog 
Güçlendirme Toplan 
tısı’na ev sahipliği 
yaptı. Toplantıya 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Paşa Ağdemir, 
Ticaret Borsası’nı 
temsilen ise Borsa 
Başkanı Özden 
Çakır katıldı.
TOBB ve Türkiye 
Bankalar Birliği ile 
BTSO ve Bursa 
Ticaret Borsası 
işbirliğiyle düzenle
nen toplantıya, 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TBB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin 
Aydın, BTSO Yöne
tim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Bursa Ticaret Borsa 
sı Yönetim Kurulu 
Başkanı Özer 
Math’nın yanı sıra iş 
dünyası temsilcileri 
ve bankaların üst 
düzey yöneticileri 
katıldı.

“REEL VE FİNANS 
SEKTÖRÜNÜN 
BİRLİKTE 
MÜCADELESİ 
GELECEK İÇİN 
ÖNEMLİ”
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkanı İbrahim 
Burkay, sektörlerin 
kritik bir dönemeçte 
olduğu bir süreçte 
üretimin, sanayinin, 
ticaretin ve ihracatin 
merkezi Bursa’da 
önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yaptıkla 
rını söyledi. İbrahim 
Burkay, ‘‘ülkemizin 
kalkınma hedeflerin 
de iki önemli dinami 
ği oluşturan reel 
sektörümüz ile fi- 
nans sektörümüzün 
içinde bulunduğu 
muz zorluklara karşı 
birlikte mücadelesi, 
günü kurtarmanın 
yanında, geleceğe 

de yere sağlam 
basan adımlarla yürü 
memiz için önemli 
bir fırsat. TOBB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu ’na ve 
TBB Başkanı Sayın 
Hüseyin Aydın ile 
sektör temsilcilerimi 
ze teşekkür ediyo
rum” dedi 
“KESİNTİSİZ 
BÜYÜYEN 
TÜRKİYE” 
Başkan Burkay, reel 
sektörün başta işlet 
me sermayesi’olmak 
üzere, ticaret, ihra
cat, ithalat, yatırım 
ve teminatlarında 
ana finansman kay 
nağı olan bankaların 
firmaların gelişimi ve 
istikrarlı yapıya 
kavuşmalarında en 
önemli role sahip 
olduğunu vurguladı.

Girişimciler için tah
sis edilen her kayna 
ğın ve desteğin Türki 
ye’ye üretim, istih
dam ve ihracat o 
larak döneceğini 
ifade eden Burkay, 
“Bu önemli buluşma 
ların 9 yıl boyunca 
kesintisiz büyüyen 
Türkiye ekonomisi 
nin yeni bir ivme 
yakalaması için de 
önemli bir imkan 
sağlayacağına 
inanıyorum” dedi. 
HİSARCIKLIOĞLU’ 
NÜN’ KÖNÜŞfi/lASf 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Ana 
dolu’da gerçekleş 
tirdikleri diyalog 
toplantılarının 
lO.’sunu Bursa’da 
organize ettiklerini 
söyledi. Reel sektör 
ve finans sektörü 
buluşmasının tarihte 

bir ilk olduğunu vur
gulayan Hisarcıktı 
oğlu, “Bu diyalog 
toplantıları ile iş dün 
yamız olarak sıkıntı 
lan doğrudan banka 
ların üst yöneticileri 
ne iletiyoruz. Banka 
larımızın reel sek
törümüzün dertlerini 
dinlemek için sahaya 
inmesi çok önemli. 
Bu toplantılarla reel 
sektör ve finans sek
törü birbirini daha iyi 
anlayacak; birlikte 
ortak çözümler ürete 
cek. Her iki sektörün 
güçlenmesine ihtiya 
cimiz var."dedi.
“BU TEKERLEK 
BU TÜMSEKTE 
KALMAYACAK” 
Oda ve borsalar 
olarak hükümete 
ilettikleri 4 sek
tördeki vergi 
indirimlerinin 

hayata geçtiğini 
anımsatan Hisarcık 
lıoğlu, “Hüküme 
timiz böylelikle 
ekonomideki ilk 
pozitif adımı atmış 
oldu. Kısa çalışma 
ödene ği aktif hale 
getirildi. Ödeme 
sıkıntısına giren 
SGK mükelleflerinin 
60 aya kadar 
borçlannı vadelendi 
rilmesi imkanı 
çıktı. Konut kredisi 
faizleri düşürüldü. 
Uzun süredir takip 
ettiğimiz, ‘Alacak 
Sigortası’ devrim 
niteliğinde.
Bu uygulama 1 
Ocak 2019 tarihi 
itibariyle yürürlüğe 
girecek. Tüm bu 
önlemler piyasaya 
moral verirken, 
ticareti destekle 
mektedir. Bu 
çalkantalı süreci 
geride bırakacağız. 
Ülkemizin temelleri 
sağlam. Son 25 yılda 
çalkantılı dönemleri 
yaşadık. Bu tekerlek 
bu tümsekte kalma 
yacak.” ifadelerini 
kullandı. GTSO 
Yönetimkurulu 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ile Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır toplantı 
da biraraya geldiler.

H H İYİ Parti Gençlik Kolu başkanlığına İrem Nur Bayrak getirildi

İYİ Parti Gençlik Kolu kuruldu
İYİ Parti Gemlik 
ilçe Gençlik Kolu 
kuruldu. 
“İYİ Gençlik” Gem
lik İlçe Başkanlığına 
getirilen İrem Nur 
Bayrak, mazbatasını 
Gençlik Kolları Bur 
şa il Başkanı Onur 
Özmen'den aldı. 
İl Teşkilatında 
gerçeklen törende 
konuşan Onur 
Özmen, İYİ Parti'nin 
bir kadınlar 
hareketi olduğunu 
hatırlatarak, “Genel 
Başkan imiz Sayın 
Meral Akşener’in de 
dediği gibi; 
medeniyet yolunun 
taşlarını cesurlar 
döşer; bizler de 
genç-yaşh, kadın- 
erkek el ele bu 
cesurlar hareketine

tüm gücümüzle . 
destek olacağız. 
Çalışacağız ve 
başaracağız. Arka 
daşımız İrem Nur 
Bayrak'a ve çalışma 
arkadaşlarına 
çıktıkları yolda 
başarılar dilerim"

dedi.
Güzel dileklerinden 
dolayı Özmen'e 
teşekkür eden I. Nur 
Bayrak, tüm ekibi 
ile İYİ Parti'nin başa 
rısı için ter döke
ceklerini söyledi. 
İYİ Gençler daha 

sonra İl Teşkilatında 
ilk toplantısını 
gerçekleştirerek, 
yürütülecek çalış 
malar ve izlenecek 
yöntem hakkında' 
bilgi alışverişinde 
bulundular.
İYİ Parti Gemlik İlçe

Gençlik Kolları 
yapılandırması şu 
şekilde oldu: 
Gençlik Kolları 
Başkanı İrem Nur 
Bayrak, 
Abdullah Şen - 
Sekreter, Mehmet 
can Özçiftçi

Teşkilatlandırmadan 
Sor. Başkanı, 
Yardımcısı Tugay 
Fidan - Ar-Ge'den 
Sor. Bşk. Yrd, 
Senem Yavuz - 
İnsan Kaynakları ve 
Sos. Pol. Sor. Bşk.
Yrd):
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lursa'ılamstur«ımnecttwltl Bisiklei Hırsm
BURSA'da, polisin 
düzenlediği uyuştu 
rucu operasyonuna 
gözaltına alınan 8 
şüpheliden adli 
yeye sevk edilen 
6'sı, tutuklandı. 
Diğer 2 şüphelinin 
işlemlerinin 
sürdüğü bildirildi. 
İl Emniyet Müdürlü 
ğü Narkotik Suçlar 
la Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin düzenlediği 
operasyonda, 8 kişi 
gözaltına alındı. 
Şüpheliler, K.Ç., 
M.B., B.G., B.Y., 
S.H., Z.Ö., M.H. ve

Bursa narkotik 
polisi uyuşturucu 
madde kullanan bir 
şahsı takibe alıp 
torbacılarına ulaştı. 
Ekipler zehir tacirli 
ği yapan 4 kişiyi 
gözaltına aldı.

S.T.'nin üzerinde, 
araçlarında ve ev
lerinde yapılan ara
malarda paketlen 
miş toplam 98 gram 
esrar, bir miktar 
kokain, bir miktar 
metamfetamin, bir 
miktar ecstasy hap, 
esrar öğütmede

Bursa Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri madde 
bağımlısı olduğu 
tespit edilen bir 
şahsı yakalayarak 
ifadesine başvurdu. 

kullanılan plastik 
materyal, uyuşturu 
cu madde paketle
meye ve kullanı 
mına yarayan 
çeşitli malzemeler, 
1 tabanca ve bu ta
bancaya ait şarjör 
ile 8 adet 7,65 mm 
mermi, 1 adet av

Üzerinden bir mik
tar uyuşturucu 
madde çıkan şahıs 
ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
Ekipler şahsın 
peşini bırakma 
yarak fiziki takibe 

tüfeği ve bu tüfeğç 
ait iki şarjör ile 
şarjöre basılı 15 
kartuş ele 
geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. Mahke* 
meye çıkarılan 
K.Ç., M.B., B.G., 
B.Y., S.H. veZ.Ö. 
'uyuşturucu veya 
uyarıcı madde 
ticareti yapmak' 
suçundan tutuklan 
dı. S.T. ve M.H.'nin 
ise işlemlerinin 
sürdüğü bildirildi.

Kameraya Yakalandı

İnegöl de, işyerinin önüne bırakılan elekt 
rikli bisikletin çalınma anı, kameralara an
bean yansıdı.
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Cad
desi üzerinde faaliyet gösteren kuru temi
zleme işyerinin önünde bulunan işyeri 
sahibi Cuma Abidin'e ait elektrikli bisiklet, 
bir kişi tarafından çalındı. İşyeri sahibi 
Abidin, bir süre sonra bisikletin yerinde 
olmadığını fark ederek, çevredeki güven
lik kameralarını inceledi. Kayıtlardan 
bisikletinin çalındığını gören Abidin, em
niyet ekiplerine haber verdi. Ekipler, 
hırsızı arama çalışmaları başlattı.

devam etti. Yapılan 
çalışmaların ardın 
dan şahsa uyuştu 
rucu satan torbacı 
lan tespit eden 
ekipler zehir tacirli 
ği yapan 4 kişiyi 
gözaltına alındı.

PİYANİST ÇETİN VE

Dana Rosto - Püre - Pilav

ETKumla Mah. A. Aslan Cad. No: 109

IBAIİK

SERPME MEZE 
PEYNİR TABAĞI 
SALATA Kişi başı 
ARA SICAKLAR 
Arnavut Ciğeri 
Arnavut Böreği 
ANA YEMEK

FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ 

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE

DOYASIYA 
EĞLENCE

KABAK - İNCİR TATLIW *
P İŞKEMBE ÇORB 
fc ^l_KOL EKSTRA
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Kadri GÜLER V 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 1.Meslek Komitesi toplantısında önemli konular ele alındı

KUZEY PLANLARINDA MUTLU SON
Baştan beri yanlış yapıldığını yazdık.
Gemlik’in konut yapımında büyümesi Küçük 

Kumla’ya doğru olarak gelişmesi 1970’lerin 
sonunda kabul edilmişti.

Dar gelirliler 1970’lerin sonlarında bu böl 
gede 10 tane yapı kooperatifi kurarak konut 
sahibi olmak istediler.

Bugün, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 
Toplu Kardeşler, Karayolları, Eğitimciler, Kör
fez, Günaydın Toplu Konutları vb. o yıllarda 
kurulan kooperatiflerce yaptırıldı.

Daha sonra müteahhitler bölgede inşaat 
çılığa başladı.

Yine o yıllarda zemin etüdleri diye birşey 
olmadığı için bazı yapılar bozuk zemin üze 
rinde yapıldığı için, kaymalar sonucu yan 
yattı, çatlamalar meydana geldi, kimisi (Kör
fez Yapı Koop. gibi) uzun yıllar bekledi, kazık 
sistemi ile zemin iyileştirilmesi yapıl diktan 
sonra konutlara girildi.

Gemlik 1980’lerin Gemlik’i değil.
Açılan yeni fabrikalar ilçeyi sanayi kenti 

yaptı.
Serbest Bölge ve limancılık ise nüfus artışı 

nı kamçıladı.
Biranda 30 binlerde olan Gemlik’in nüfusu 

her geçen yıl artarak bu gün 110 bine yüksel 
di. 2010 yılında CHP’li Gemlik Belediyesi do 
ğan ihtiyaç üzerine Manastırdaki mevcut yapı 
taşmanın üzerlerinde, Küçük Kümla’ya doğru 
600 hektarlık.bir alanın imara açılmasına 
karar verdi.

Biz bu alana Kuzey Planları diyoruz.
Ancak Refik Yılmaz’ın Belediye Başkan ‘,, 

vekilliğine gelmesinden sonra,'rezerv alan 
lan öne çıkarması, bu alanların imara aç mak . 
için politika değiştirmesi, Kuzey Planla n bek
lemeye alındı.

Tam 7 yılbeklendi.
Anayasa Mahkemesi’nin Orman vasıflı alan

larda (Rezerv alanlar) imara açılmayı iptal 
etmesi, 7 yıldır bekleyen Kuzey Plan lan 
muhalefet partileri CHP ve MHP’nin ısrarlı tu
tumu, AKP’nin de sonradan katılımı ile ele 
alındı. Gemlik Belediye Meclisinden ve Bursa 
Büyükşehir Meclisinden geçerek, tâpuıân 
dağıtıldı.

Ancak, bu bölgenin yapılaşması 1/5000 
Ölçekli imar planlannda düşük tutulmuştu. 
Kat artışı istemleri için verilen sözler de yeri 
ne getirildi. Ve Kuzey Planlarındaki emsal 
oranları 0.50 ve 0.75 den Gemlik Belediyesi 
’nce 1.20 ye yükseltildi.

Gemlik Belediye Meclisi’nin aldığı karar 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

Ne hikmetse, bu karar mecliste gündeme bir 
türlü alınmadı, imar komisyonunda birileri 
frene bastı.

Kuzey Planlarında arazisi bulunan vatan 
daşlar, sosyal medyada birleşti, Whatsapp 
grubu oluşturdu, AKP’li meclis üyeleri ve ilçe 
Başkanı Yaşar İslam ile ve Milletvekili Zafer 
Işık’la geçtiğimiz günlerde birkez daha bi- 
raraya geldiler.

Verilen sözler tutuldu ve dün Büyükşehir 
Belediyesi meclis gündemine alınan Kuzey 
Planlan 1.20 emsal ile geçti.

Bu işin baş takipçileri olan Gürkan Sait Ünal 
ve Berber Çan’a, Engin’e, Ceyhan’a B.Ş.B 
meclisi üyeleri Emin Kantur’a ve diğer emeği 
geçenlere teşekkür borçluyuz. Bu konuda 
Gemlik’teki siyasi partiler birlik oldular. Her 
zaman bu birlikteliği görmek isteriz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 1. 
Meslek Komite toplan 
tısında Gemlik ile il
gili önemli konular 
görüşüldü.
1. Meslek Komitesi 
toplantısına, komite 
Başkanı Hasan Işçen 
Üyeler, Abdullah 
Kavlak, Ayşe Güney 
ve Kalite ve Akreditas 
yon Sorumlusu Pınar 
Akın katıldı. Komite 
Başkanı Başkan 
Hasan Işcen yaptığı 
konuşmada 
Gemlik’in Şehir içi 
ulaşım sorunu 
çözülmesinin zorunlu 
hale geldiğini, cadde 
ve sokakların aydınla 
tılması sorununun 
çözülmesi gerektiğini 
belirtirken, “Dörtyol 
girişi araç trafiğine

açılmalıdır. Kente ge
lenler şehre nereden 
girileceğini kanştıyor 
lar" dedi.
Ayşe Güney, Zeytinin 
başkenti Gemlik’te 
üyelere teorik ve 
pratikte zeytinyağı 
tadım eğitimi veril 
meşini önerdi.
Güney şöyle 
konuştu:

“Dünyada zeytinyağı 
mızın markalaşması 
için üretmeli, üre
timin her prosesini 
takip etmeliyiz”

ZEYTİNYAĞI İÇİN 
LABORATUVAR 
KURULSUN

Zeytinyağı işletme 
sahibi Abdullah

Kavlak ise; “Zeytin 
yağının Ph değeri 
dışındaki K1, delta 
vb. değerlerini 
ölçmek için zeytinya 
ğı analiz laboratuvan 
gerekli. Bu konuda 
Gemlik Ticaret 
Borsasıyla ortak 
çalışma y apmalı 
yız.” şeklinde 
konuştu.

U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri duayen hayırsever 
işadamı Asım Kocabıyık’ı ölümünün 6. yıldönümünde unutmadılar..

ftsım hcabımt mean basımla anım
Gemlik Asım Koca 
bıyık MYO öğretim 
elemanlarrve 
öğrencileri Asım 
Kocabıyık’ı Edirne 
kapı Mezarlığında' 
nda mezarı başında 
andılar. Düzenlenen 
anma törenine Gem 
lik Asım Kocabıyık 
MYO kurucu müdü 
rü Prof. Dr. Abdür- 
rahim Korukçu, 
Borusan Kampüs 

Koordinatörü 
Müdürü Serdar 
Özkaleli, Yük
sekokul Sekreteri 
Hasan Şahin, 
Öğretim Elemanları 
ile Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
çalışanları, öğrenci 
leri, Gemlik Asım 
Kocabıyık Mezunlar 
Derneği yönetici
leri, Gemlik Denizci
lik Topluluğu 
üyeleri katıldılar. 
Mezarı başında 
yapılan anma töre 
ninde Prof. Dr. Ab- 
durrahim Korukçu 
Asım Kocabıyık’ın 
hayatı hakkında

bilgi vermesinin 
yanında, Asım Koca 
bıyık’ın Türkiye’de 
Borusan Holding ile 
yaptığı yatırımlar, 
Gemlik’ te yaptığı 
yatırımlar yanında 
Afyon, Gemlik, Ko
caeli ve İstanbul’da 
yaptırdığı okullar ile 
eğitime ve birçok 
kültür sanat etkin
liklerine verdiği 
desteklerden 
bahsetti.
Serdar Özkaleli 

i yaptığı konuşma 
sında, Asım Köcabı

, yık’ın "Bu mem
lekete gönül bor
cum var. Hayatım

boyunca bunu öde
mek için çalıştım." 
sözünü öğrencilere 
hatırlattı.
Mezarı başında dua 
eden öğrenciler yap 
tıkları okul ve sağla 
dıkları imkanlar için 
Asım Kocabıyık 
ailesine teşekkür 
lerini ilettiler. Asım 
Kocabıyık’ın mezarı 
başında yapılan 
anma töreni ardın 
dan aynı mezarlıkta 
Edirne kapı Şehitli 
ğinde mezarı bulu
nan İstiklal Marşı 
yazarı mız Mehmet 
Akif Ersoy’un da 
mezarını ziyaret ede

rek dua ettiler. 
Anma töreni ardın 
dan Önce Sultanah
met Cami, Ayasofya 
Müzesi, Yerebatan 
Sarnıcını ziyaret 
eden öğrenciler 
ardından Borusan 
Holding Genel Mer 
kezi olarak kullanı 
lan ve aynı zaman 
da Çağdaş Sanatlar 
Galerisi ve Müze 
olarak da kullanılan 
Perili Köşkte 
öğrencileri misafir’ 
ettiler ve rehberler 
ilâ Perili Köşkte 
sergilenen eserler. 
hakkında öğrencile 
re bilgi verildi.

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIMIZ NÜFUS 
CÜZDANLARIMIZI KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR.

RABIATURAN-ELİFKEZBANTURAN '• i

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİKSPOR: 66 CAN ALTINTIG: 52
Gemlikspor 
Basketbol takımı 
Yıldız Erkekler kate
gorisinde Kestel 
deplasmanında 
Can Altıntığ Sporu 
52-66 yenerek, 
yedi maçta beşinci 
galibiyetini aldı. 
Maça Kaptan Emre 
MUTMAN, Tamer 
ŞİMŞİR, Emre 
TURAN, Ali 
GÜLENÇveOnur 
M.GÜREL beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotta 
rakibine karşı 
üstünlük kurarak 
oyun hakimiyetini 
eline geçirdi ve 
periyodu 13-24

U16 YILDIZ TAKIM

CAN ALTINTIG 52
GEMLİKSPOR 66

önde tamamladı. 
İkinci periyoda 
hızlı hücumlar ile 
başlayan temsil
cimiz Emre ile üst 
üste basketler bu
larak farkı açtı ve 
devre arasına 
19-39 önde girdi. 
Üçüncü ve 
dördüncü periyot
larda da temsil
cimizin üstünlüğü 
devam etti ve Gem
likspor sahadan 
52-66 galip ayrıldı. 
Gemlikspor Maç 
Kadrosu, Kaptan 
Emre MUTMAN, 
Emre BAHAR, Emre 
TURAN, Emre 
E.ÇAKIROĞLU, Ali

GÜLENÇ, Onur Mert 
GÜREL, Nusret 
Taha ERTÜRK, 
Tamer ŞİMŞİR, 
Yusuf Osman 
İMAN, Muhammed 
Veysel ERKARA, 
Tunahan SAĞLAM 
ve Ata Utku 
ATALAY.
Gemlikspor basket
bol şube sorumlusu 
ve antrenörü 
İbrahim TOKGÖZ 
"Yıldız takımımız 
oynadığı yedi maçın 
beşini kazanarak 
gurubunda üçüncü 
sıradadır. 6 kate
goride aslanlar gibi 
mücadele eden ve 
tamamının Gemlik

Gençliğinden oluş 
tuğu takımlarımızın 
aldığı birbirinden 
başarılı sonuçlar, 
Gemlikspor Basket
bol Ailesini olarak 
bizleri çok memnun 
etti. Yaklaşık 90 
sporcu ile sezona 
devam ediyoruz. 
Bize destek olan 
ailelerimize ve 
basketbol severlere 
galibiyetleri 
armağan ediyoruz. 
Basketbolden 
daha fazlası Gem
likspor Basketbol 
Ailesi olarak 
herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlıyo 
rum" dedi.

tt
II V

Uluiag Unhıersltesi'ni seçen ogreıciler Hursa ftnacat
V

Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi'ni 
2019-2020 eğitim 
öğretim yılında 
tercih edecek en 
yüksek puanlı 
5'er öğrenci aylık 
500 TL burs 
almaya hak 
kazanacak. 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin 
2015 yılında 
başlattığı 'Burs 
Kampanyası' 
2019 yılında 
devam edecek. 
Eğitim için Bursa 
Uludağ Ûniver 
sitesi'ni tercih 
eden başarılı 
öğrenciler, aylık 450 
ile 600 TL arasında 
değişen burslara 
kavuşacak. BUÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 2019- 
2020eğitim öğretim 
döneminde burs 
kampanyası için

firmalarla protokol 
imzalamayı 
sürdürüyor. 
Kampanyaya son 
destek EmseyHos- 
pital Hastanesi'n- 
den geldi. Hastane 
ile imzalanan pro
tokol sayesinde 
2019-2020 eğitim 
öğretim döneminde 
Tıp Fakültesi ve 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi'ni tercih 
eden ve yerleşen en 
yüksek puanlı 5'er 
öğrenciye aylık 500 
TL burs verilecek. 
Eğitim süreleri 
boyunca bursları 
devam edecek

öğrencilerden en az 
2,75 gano ve sınıf 
tekrarı yapmama 
şartı aranacak.

"İlk 5 üniversite 
arasına girdik"

Törende konuşan 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, üniver
sitelerin kalkınması 
ve kaliteli eğitim 
verebilmesi için 
fiziki yatırımlardan 
farklı konuların da 
büyük önem 
taşıdığına işaret 
etti. Öğrencilerin 

tercih aşamasında 
üniversitelerin ken
disine sunabileceği 
her türlü katkıyı 
araştırdığını vurgu
layan Rektör 
Ulcay; "Sınavdan 
iyi puan alan ve 
tercih noktasına 
gelen öğrenciler, ilk 
önce üniversitenin 
kendisine 
katabileceği artı 
değerleri sorgu
luyor. Bizim yaptığı 
mız burs kampan 
yası öğrencide ve 
ailesinde olumlu 
bir algı oluşturuyor. 
Başarılı 
öğrencilerin eğitim 

için üniversitemizi 
tercih etmesi, 
eğitim kalitemizin 
daha da yukarılara 
çıkması için ciddi 
bir tetikleme 
oluşturuyor. 
Başarılı öğrenci, 
başarılı 
akademisyen, 
kaliteli bir alt yapı 
ve modern eğitim 
imkânları üniver
siteleri Türkiye 
ve dünya sırala 
masında üst se
viyelere çıkarmak 
için ciddi bir imkân 
sağlıyor. Bu 
kampanyamıza 
destek olan tüm 
kurum ve 
kuruluşlara 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu. 
EmseyHospital 
Hastanesi Genel 
Müdürü Prof. Dr. 
Hayrettin Yekeler 
ise Bursa Uludağ 
Üniversitesi'nin 
gerçekleştirdiği 
burs kampanyasını 

takdirle 
karşıladıklarını 
söyledi. Başarılı ve 
zeki öğrencilerin 
her üniversite için 
büyük önem 
taşıdığına işaret 
eden Prof. Dr. 
Hayrettin Yekeler; 
"Üniversitelerin 
yanı sıra sağlık sek
törünün de bu 
öğrencilere ihtiyacı 
var. Sektörümüz 
için hayati bir önem 
taşıyor. Bizlere bu 
imkanı sunan Rek
törümüz Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay'a ve 
dekanlarımızı 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.
BUÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Ekrem Kaya ve 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nurcan 
Özyazıcıoğlu da 
burs protokolüne 
destek veren tüm 
firmalara teşekkür 
etti.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan liselere giriş ve 
üniversite sınavına 
hazırlanan gençlere 
eğitim desteği 
sağlamak amacıyla 
düzenlenen Gemlik 
Karacaali Eğitim 
ve Motivasyon 
Kampı'nda eğitimler 
sürüyor.
Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen ve 
Haziran ayına kadar 
devam edecek

olan Karacaali 
Eğitim ve 
Motivasyon 
Kampı'nın bu 
haftaki konukları

İnegöl Naire 
Çikayeva Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
oldu. Eğitimin ilk 
gününde Uludağ

Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Akif Hayta, 
temel gençlik 
dönemi soruları ve

cevaplan, kaygı ve 
depresyon, kimlik 
sorunları, kültür ve 
değer sorunları, 
okuma, yazma ve 
düşünme, etkili 
kitap okuma ve 
değerlendirebilme, 
okuduğunu 
yorumlama ve 
yazabilme üzerine 
gençleri bil
gilendirdi. Eğitimin 
ikinci gününde de 
uzman eğitimci 
Leyla Asan, 
problem çözme 
teknikleri, sınav 
kaygısı, motivas 
yon, zaman 

yönetimi ve 
etkili ders 
çalışma teknikleri 
üzerine eğitim 
verdi.
Her dönemde 
75 öğrenci ve 
toplamda 1200 
gence ulaşacak 
eğitimlere katılan 
gençler kamptaki 
boş vakitlerini de 
okçuluk, dart, 
masa tenisi, 
satranç, mangala, 
badminton, plaj 
voleybolu ve plaj 
futbolu gibi 
etkinliklerde 
değerlendirdi.

Uludağ'da kar kalınlığı (liderek anıyor!
Türkiye'nin kış 
turizminde en 
gözde ve en önemli 
mekanlarından biri 
Uludağ'da kar 
kalınlığı 50 santime
treye ulaşırken 
hava sıcaklığı da 
eksi on derece 
seyrediyor.

Kış turizminin en 
gözde ve en önemli 
mekanlarından biri 
Uludağ'da yılbaşına 
ve sömestr tatiline 
sayılı günler kala 
kar kalınlığı 50 san
timetreye ulaştı. 
Bununla birlikte 
hava sıcaklığı da

eksi 10 derece de 
seyrediyor. Fakat 
soğuk havayı aldırış 
etmeyen tatilciler 
pistlere akın etti. 
Hafta içinde de 
yoğunluk yaşanan 
Uludağ'da vatan 
daşlar manzaranın 
keyfini çıkartıyor.

Facebook sayfam.z : Gemlik - Güler Ajans

DEVREN ÇARŞ’ merkezde devren satilik .. |■»■MI çAY BAHçESj çAY 0CAĞ|

SATILIK 0 537 642 20 20

-------------- İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞ ÜCRETİ 
PATH IV ÖDENMİŞ 200 METREKARE İÇİNDE 
AUİ İl in gecekondusu bulunan Islamköy 
VHI lllll YAZIROVA’DA ACİL SATILIK ARSA 

-------- - 0 535 21419 07

CİHAR bünyemizde çalışabilecek TIR yUrUn ehliyeti olan şoför aranmaktadır.
■nsuiVAn Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.
HİyyillUn lletişimTel: 0224 51420 21

instanrâıiı'tian
radikal yenilik!

Sosyal ağ Instagram'a gelen son gün- •- 
cellemeyTe artık kullanıcılar DM üzerin 
den sesli mesajlarını da gönderebile
cek. Instagram'a gelen sesli mesaj 
özelliği ile 1 dakikaya kadar olan sesli 
kayıtlar paylaşılabilecek.
Sosyal ağ Instagrarn'a sesli mesaj gön
derme özelliği eklendi. Platformun 
mobil uygulamasına gelen son gün-ı 
celleme sayesinde artık kullanıcılar, bir
birlerine ses dosyası biçiminde 
mesajlar gönderebilecek.
Yeni özelliğe Instagram'ın direkt mesaj 
(Direct message, DM) bölümünden 
ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, DM üzerinden 
1 dakikaya kadar sesli mesajlarını 
paylaşabiliyor. Instagram'ın sözkonusu .< 
ou güncellemesi, iOS ve Android için 
kullanın^ sunuldu.
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Yurt dışından netiHlecefc ürünlere neni ücret!
"Ticari ithalat 
maksadı dışında" 
yurt dışından getir
ilecek television, 
radyo, cep telefonu 
gibi görsel veya 
işitsel yayınları ala
bilen cihazlar için 
2019'da bir defaya 
mahsus bandrol 
ücreti alınacak. Bu 
ücretler televizyon 
için 8-80 euro, 
radyo için 1-2 euro, 
video için 18 euro, 
cep telefonları için 
20 euro, bilgisa
yarlar için 10 euro

karşılığı Türk lirası 
olarak belirlendi.
"Ticari ithalat 
maksadı dışında" 
yurt dışından geti 
rilecek televizyon, 
radyo, cep telefonu 
gibi görsel veya 
işitsel yayınları ala
bilen cihazlar için 
2019'da bir defaya 
mahsus bandrol 
ücreti tahsil edile
cek. Konuya ilişkin 
Cumhurbaşkanı 
Kararı Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Buna göre, ticari

veya işitsel yayın 
lan alabilen cihazlar 
için bir defaya mah
sus ve 2019 yılı için

ithalat maksadı 
dışında yurt 
dışından getirilecek 
televizyon, radyo,

video, uydu alıcı 
cihazları ve birleşik 
cihazlar ile bunların 
dışındaki görsel

geçerli olmak üzere 
bandrol ücreti alın 
masına karar veril 
di. Söz konusu 
ücretler, oto tele
vizyonu için 8 euro, 
51 ekrana kadar 
televizyonlar için 10 
euro, 52-67 ekranlar 
için 16 euro, 68-85 
ekranlar için 22 
euro, 86-116 ekran
lar için 34 euro, 117- 
148 ekranlar için 40 
euro, 148 ekran ve 
üstündekiler için 80 
euro olarak belir
lendi.

Olcu aletlerine ilişilin yentücreıler itllMl
Ölçü ve ölçü alet
lerinden alınacak 
muayene ve damga 
lama ücretleri 
yeniden düzen
lendi.
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının Ölçü 
ve Ölçü Alet
lerinden Alınacak 
Muayene ve Damga 
lama Ücret Yönet 
meliğinde Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği, 1 Ocak 
2019'da yürürlüğe 
girmek üzere Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, muaye 
ne ve damgalama 
ücretleri, uzunluk 
ölçüleri için 58 
kuruş-1,2 lira, 

hacim ölçekleri için 
1 lira-39,5 lira, kütle 
ölçüleri için 1,9-74,2 
lira olarak uygu
lanacak. Şişelerde 
beher kalıp için ise 
muayene ve 
damgalama ücreti 
587,1 lira olacak. 
Otomatik olmayan 
tartı aletlerinde 
muayene ve damga 
ücretleri 262,6 li
raya kadar 
çıkarken, otomatik 
tartı aletlerinde bu 
rakam 256,5 lira ile 
427,5 lira arasında 
değişecek.
Hareket halinde bu
lunan yol araçları 
için otomatik tartı 
aletleri (aks 
kantarları) için söz

konusu ücret 287,4 
lira, yük ve sarnıçlı 
vagonlar için 18,3 
lira ve ölçü olarak 
kullanılan taşıtlar 
(vagonetler) için 
12,9 lira olarak be
lirlendi. Hububat 
muayene aletleri 
için söz konusu - 
ücret 2 kilograma 
kadar olanlarda 10 
lira, 2 kilogramdan 
fazla olanlarda ise 
15,1 lira olarak 

uygulanacak. 
Söz konusu yönet
melikte muayene ve 
damgalama ücret
leri gaz sayaçları 
için sınıfına göre 10 
lira ile 81,4 lira, su 
sayaçları için anma 
debisine göre 1,9 
lira ile 11,1 lira, 
elektrik sayaçları 
için ise 5,7 lira ile 
44 lira arasında 
değişecek. Areome
trelerde ise söz 

konusu ücret 7,1 
lira olacak. Tak
simetrelerin 
muayene ücret 
leri 68,4 lira 
Taksimetreler 68,4 
liraya, naklimetreler 
de 20,9 liraya 
muayene edilecek 
ve bu cihazların 
damgaları verile
cek. Su satış 
pompalarının 
muayene ve damga 
ücretleri 27,7 lira 
olarak belirlenirken, 
akaryakıt, LPG, süt 
ve diğer ölçme 
sistemleri ya da 
sayaç larının ücret
leri 53,6 lira ile 
161,6 lira ara 
sında değişecek. 
Sıkıştırılmış ve 

sıvılaştırılmış 
doğalgaz 
sayaçlarının 
muayene ve 
damga ücretleri 85 
lira olacak.
Motorlu taşıt lastik
lerinin hava basıncı 
ölçümünde 
kullanılan cihazların 
muayene ve damga 
ücreti 13,9 lira 
olarak belirlenir 
ken, tamir ve ayar 
istasyonlarının 
ücretleri 139,3 lira 
ile371,9 lira 
arasında değişecek 
Egzoz gazı ölçme 
cihazları için belir
lenen muayene ve 
damga ücretleri 
57,5 lira ile 153,3 
lira arasında olacak
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

RESMİ DAİRELER BENİZ OTOBÜSÜ

■i ULAŞIM
Pamukkalo 
DENİZ UÇAĞI 
Pagaşus A km la Seyahat 
METRO;, 
Aydın Turizm

Kamil Koç ' 61

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29

TAKSİLER .

Körfez Taksi 
Çınar Taksi . .. 
Güven Taksi. 
Gemlik TâksI' 
Manastır Taksi

5İ3 18 21
513 24 67
5.13 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Nld. 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 Q7
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1Ö 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

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)

DAMITICILAR

GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz
Akçagaz.
Total gaz
Akcan Petrol 
MAR-PETi 
Tuncay Otogaz 
Bayza Patrol

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 61
513 80 00
514 88 70

Gemlik Körfez
; YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 6250 
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)

HİKSİİlAN
VENÜS SİNEMASI
KAFALAR KARIŞIK

11.15-13.00-15.00-16.45
ŞAMPİYON

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15

HEDEFİM SENSİN
11.30-14.00-16.30-

19.00-2.15 
FATİH İN FERMANI ?

• DELİLER 18.30-21.00;

5133321

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

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

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

2019 PROSMOSYON SEZONUNU BAŞLATTIK

1
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MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN 

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
No: 5/A GEMLİK 

Tel: O 224 513 96 83

http://www.yigitinsaatgemlik.com


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

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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CLINIC wwwJianvetdinic.com

Bl hanvetclinicgemlik © hanvetveterinerclinic
Asım Kocabıyık Merkez Camii Karşısı
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GTSO’nun 2019 yılının tahmini bütçesi 2.233.320 lira, Ticaret Borsası’nın 1 milyon 400 bin lir?-

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 2018 yılının son olağan meclis toplantısı yapıldı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 
2019 yılında da aynı başarıyı yakalayacağımızdan hiç şüphem yok. 2019 yılında daha büyük projelerle hizmet odaklı çalışmaya 
devam etmeliyiz.” dedi. Gemlik Ticaret Borsası’nın 2018 yılı son meclis toplantısı Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş’un 
katılımıyla yapıldı. Toplantıda alınan kararlardan en önemli ise 2019 yılında borsa olarak eğitime verilecek katkı oldu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ülkesine Değer Katan 
Bir İşadamı Asım Kocabıyık 

Bugün ölümünün 6. yılında mezarı 
başında anılacak olan duayen Işadam 
lanmızdan merhum Asım Kocabıyık, 
ülkesine değer katan önemli bir 
Cumhuriyet adamıydı.

1924 yılında Afyon ’un Tazlar Köyün 
de dünyaya gelen Asım Kocabıyık, 6 
yaşında köyünden çıkarak, ailesi İle 
birlikte İstanbul’a göç ederler.

O günler cumhuriyetin kurulduğu 
yen! yıllardı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, ile r 
Gemlik Ticaret 
Borsa sı ’mn yapı 
lan Meclis toplan 
Ularında daha 
önce meclis
lerinde görü 
şulen 2019 yılı 
tahmini bütçeleri 
kabul edildi.
GTSO’nda yapılan

meclis toplantısın 
da konuşan 
Oda Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
2018 bütçesini 
hedeflediklerinin 
üzerinde kapattık 
larını söylerken, 
Ticaret Borsa t 
sı’nın Meclis 
toplantısına $ 
katılan Kaymakam

Gürbüz Karakuş, 
GTB’sının ilçeıifh ’ 
'emniyeti ve j « 

. güvenliği için, | J, 
' alınan Dronelefile 
bir çok suçlunun 
yakalandığını, 
Türkiye’de bir itki 
başlattıklarını 
söyledi. Festivale l 
katkıları için 
teşekkür etti.

GTSO’nun 2019 
yılı tahmini 
bütçesi 2 milyon 
233 bin 320 
lira, Ticaret 
Borsası’nın 
2019 yılı tahmini 
bütçesi ise 
1milyon 400 
bin Hra olarak 
kabul edildi. ‘ 
Haberi sayfa 2’de

' GÜNLÜK 300 TON
YAĞLIK ZEYTİN İSLEME KAPASİTESİ

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

-.YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!
KAVLAK

DOĞANIN HÂZİNESİ I
MARMARA BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜKv--------------------- ---------- --------------- „

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
MRK :UmurbeyMh, Yalova Yolu Cd.N:42 Gemlik-BURSA FABRİKA :UmurbeyMh, Yalova Yolu Cd.No:44 Gemlik-BURSA İP 0224|^^
Şube 1: GEMLİK İSTİKLAL CAD, Şube 2: OKSİJEN 68-İSTANBUL YÖNÜ Şube 31 OKSİJEN 68 -İZMİR YÖNÜ M

wwwJianvetdinic.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2019 yılı tahmini bütçesi 2 milyon 233 bin 320 lira kabul edildi ]

GTSO'da 2018'in 
son meclisi yapıldı 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 2018 
yılının son olağan 
meclis toplantısı 
gerçekleşti.
Toplantının ana 
maddesi 2019 yılı 
gelir gider bütçesi 
oldu.

YILDIRIM

BAŞARILI BİR YIL 
GEÇİRDİK

Toplantının açılışı 
Meclis Başkanı 
Hasan Yıldırım 
tarafından yapıldı. 
Yıldırım konuşma 
sında “-Başarılı 
bir yıl geçirdik. 
Bütçemiz bekledi 
ğimiz oranların üze 
rinde gerçekleşti.

Bunun için tüm 
üyelerimize ve 
yönetim kurulu 
muza teşekkür 
ederim.
Umarım yeni yıl 
da da aynı başarıyı 
yakalarız.” dedi.
Açılış konuşmasının 
ardından Hesapları 
İnceleme Komisyo 
nu’nun raporu 
ince tahmini gelir 

gider bütçesi 
incelenerek Oda 
meclisinde kabul 
edildi.

AĞDEMİR BÜTÇE 
HEDEFİNİ AŞTIK

Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Paşa Ağdemir, ise 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi

“Başarılı bir bütçe 
dönemi geçirdik. 
Hedeflerimizin üze 
rinde bir oranla 2018 
yılını kapattık. 2019 
yılında da aynı başa 
nyı yakalayaca 
ğımızdan hiç şüp 
hem yok. 2019 
yılında daha büyük 
projelerle hizmet 
odaklı çalışmaya 
devam etmeliyiz.

Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ederim.” dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
2018 yılının son 
toplantı sim 2019 
yılı tahmini gelir 
gider bütçesi 
nin 2 milyon 
233 bin 320 lira 
olarak kabul 
edilmesiyle kapattı.

GTB’nın 2019 tahmini bütçesi 1 milyon 400 bin lira..

Gemlik Ticaret Borsa 
sı’nın 2018 yılı son 
meclis toplantısı 
olan Gemlik 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş’un katılımı 
ile Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
başkanlığında 
toplandı.
Toplantıda konuşan 
Kaymakam Karakuş, 
“Ticaret Borsası 
olarak geçtiğimiz 
sene ilçenin gelişme 
si ve tanıtılması 
konusunda Festi
valde verdiğiniz 
maddi ve manevi 
destekler, asayiş ve 
güvelik konusunda 
yaptığınız destekler 
için siz Borsa Meclis 
üyelerine teşekkür 
ederim. Borsa olarak 
almış olduğunuz 
Drone’lar ile 
Türkiye’de ilk

havadan asayiş 
uygulamasına . 
başlayan ilçe 
olduk. Dronelar 
sayesinde bir çok 
suçluyu yakaladık ve 
bunlar sîzlerin 
sayesinde oldu. 
Hepinize teşekkür 
ediyor ve yeni yılın 
sîzlere sağlık, huzur 
ve bol kazanç getir 

meşini diliyorum” 
dedi.
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
konuşmasında 
“Ekonomik olarak 
zor geçen bir yılı 
daha geride bira 
kıyoruz. Benim 
dileğim, 2019 yılı 
hoşgörü ve 
sevginin arttığı, 

ülkemizin ve mil
letimiz için güzel 
bir yıl olmasıdır. 
Bu duygu ve düşün 
çeler ile meclis 
olarak yaptığınız 
çalışmalar için 
sizlere ve perso 
netimize ayrı ayrı 
teşekkür ediyor 
ve Yeni yılınızı en 
içten dileklerimle

kutluyorum.” 
dedi.
Borsanın 1 yıllık 
yapılan faaliyetleri 
hakkında görüşülen 
toplantıda, yönetim 
tarafından titizlikle 
hazırlanan 
2019 yılı bütçesi 
görüşüldü ve bir 

> önceki yıla göre 
yüzde 10 artış ile

1.400.000 lira 
belirlenen 2019 
yılı bütçesi oy 
birliğiyle kabul 
edileli.
Eğitime tam destek 
Toplantıda alman 
kararlardan en 
önemli ise 2019 
yılında borsa olarak 
eğitime verilecek 
katkı oldu.
İlçemizde ikamet 
etmiş ve üniver 
sitelerin lisans 
düzeyin de okuyan 
maddi durumu 
iyi olmayan ve 
belirlenen kriterlere 
uygun öğrencilere 
burs verilmesine 
karar verildi.
İlçemizde bulunan 
ortaöğretim okulla 
rımn ihtiyaçları 
doğrultusunda gelen 
projelere destek 
verilmesi planlandı.
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Gemlik'te nöbet 
esnasında telefonla 
konuştuğunu 
gördüğü erin < 
kafasına kompozit 
başlıkla vurarak 
ölümüne sebebiyet 
verdiği gerekçesiyle 
tutuklanan ast
subay başçavuş 
için mütalaa 
açıklandı. Duruşma 
savcısı komutanın 
10 yıla kadar hapis 
cezasını ve Türk 
Silahlı Kuvvet
lerinden uzaklaştırıl 
masını istedi. 
Olay, Gemlik de 
meydana gelmişti. 
Astsubay Başçavuş 
Osman Hancı vatani 
görevini yapan er 
Gökhan Kılıç'ın (20) 
nöbet sırasında 
telefonla konuştuğu 
nu gördü. Hancı 
Kılıç'ın başına 
miğferle vurdu ve 
Kılıç birkaç saat 
sonra rahatsızla 
narak hastaneye 
kaldırıldı. Burada 
yapılan muayen

esinde, beyin 
kanaması geçirdiği 
tespit edilen Kılıç, 
ameliyata alınsa da 
tedavi gördüğü 
yoğun bakım 
ünitesinde 54 gün 
süren yaşam mü
cadelesini kaybetti. 
Soruşturma 
kapsamında Kılıç'ın 
başına miğferle 
vurup, ölümüne 

neden olduğu öne 
sürülen Astsubay 
Başçavuş Osman 
Hancı, gözaltına 
alındı. Hancı, ifade 
sinde, "Kompozit 
başlığı yerinden 
çıkarmadan yavaş 
ça. kafasına sürt
tüm" dedi. Osman 
Hancı, sevk edildiği 
adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuk

lanarak, cezaevine 
konuldu.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde, 
'ölüme neden 
olmak' suçundan 
hakkında 12 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle dava 
açılan tutuklu sanık 
Osman Hancı'nın 
davası karar 
aşamasına geldi.

Duruşmaya sanık , 
Osman Hancı, 
avukatı Reşit Azmi 
Bilgin, ölen Gökhan 
Kılıç'ın eşi Belma 
Kılıç, babası Halis 
Kılıç, avukatları 
Mustafa Göktürk 
Karaca ve yakınları 
katıldı. Duruşmada 
söz alan Belma 
Kılıç, "Bu olaydan 
dolayı çok büyük 
manevi acılar 
yaşadım. Sanığın 
en ağır şekilde 
cezalandırılmasını 
istiyorum" dedi. 
TSK'dan 
çıkarılmasını 
talep etti 
Cumhuriyet Savcısı, 
sanık Hancı'nın 
nöbet sırasında 
Gökhan Kılıç'ın 
omzunda bulunan 
çapraz vaziyette 
tutuğu namlusu 
aşağıya doğru 
bakar şekilde 
tüfeğinin dipçik 
kısmında kompozit 
başlığın asılı 
gördüğü, cep 

telefonuyla 
görüşmesine 
kızdığı, kompozit 
başlığını alıp, 
kafasının sol 
tarafında vurarak 
ölümüne neden 
olduğunu, otopsi, 
adli tıp kurumu 
raporları, dinlenen 
tanık ifadeleri üzeri 
ne, 1632 sayılı 
Askeri Ceza Ka
nunun 118/4 mad
desi uyarınca 10 yıl 
hapis cezasına 
çarptırılmasını, 
hapis cezası 1 
yıldan fazla olması 
nedeniyle TSK'dan 
çıkarılmasına, 
kararla birlikte tu
tukluluk halinin 
devamına karar ver
ilmesini istedi. 
Sanık avukatı, 
savunma için süre 
talep etmesi üzer
ine, mahkeme 
heyeti, duruşmayı 
karar verilmek 
üzere 5 Şubat tari
hine erteledi.
Bursa Hakimiyet

SERPME MEZE $ PİYANİST ÇETİN VE
PEYNIRTABAGI
SALATA Kişi başı >
ARA SICAKLAR
Arnavut Ciğeri
Arnavut Böreği
ANA YEMEK
Dana Rosto - Püre - Pilav

FASIL GRUBU 
SAİM VE SAZ 

ARKADAŞLARI 
EŞLİĞİNDE

DOYASIYA 
EĞLENCE

AYVA - KABAK - İNCİR TATLISI J
İŞKEMBE ÇORBASI * 

iMkOL EKSTRA ;

* Kuntla Mah. A. Aslan Cad. No: 109 
^ Teİ: 0 M4 533 00 06 GEMLİK
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Güne Bakis
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ülkesine Değer Katan Bir 
İşadamı Asım Kocabıyık <

Babası Ahmet Kocabıyık, İstanbul’a geldi 
ğinde, seyyar manifaturacılıkyaparakköy 
Terde ve il merkezinde öğrendiği ticaret tec 
rübesini, İstanbul’da büyümek istiyordu.

Babası Ahmet Kocabıyık, kurduğu İstikbal 
Ticaret A.Ş.ye yüksek öğretim eğitimi al
makta olduğu oğlu Asınfı şirketin yönetim 
kuruluna alarak Ticareti öğrenmesini is
terdi. Asım Kocabıyık babasına yardım için 
çocukluğunda çiyı ve pekmez sattığını 
anlatır. „ , .

Demir-çelik ithalatı ve tarım urunlen ıhra 
çatı yapan şirket ile Borusan’ın da temeli 
atar.

Ticaretteki bilgisini geliştiren Asım Koca 
bıyık daha sonra ithaTat işine girişir, ardın 
da küçük, küçük imalat sektörüne girer.

Jstanbul gibi ticaretin merkezi olan bir 
şehirde Cumhuriyetin kendisine ve ülke
sine kazandıklannı görür, mesleğinde iler 
leyerek yurduna destek olmak ister.

Eski sıkıntılı köy günleri geride kalmıştır 
artık. O cumhuriyetin ülkesinin büyümesi 
için var gücüyle yeni birşeyler yapmak için 
çabalar.
1958 yılında borü imalatına başlan Birçok 

ürünün yurt dışından getirildiği yıllardır o 
günler.

İstanbul Safaköy de 4 dönümlük bir 
arazide kurulan boru fabrikası, yıl 1964 de 
geldiğinde yeterli olmaz, bu kez Pendik’te 
su borusu imalatı fabrikası ile açar.

Artık sektörde önemli bir liderdir Boru- 
san.

Bizlerle tanıştığı yıl ise 1985’lere gider.
Merhum eski Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanlarından Tevfik Solaksubaşı, Asım 
Bey’in İktisat Fakültesinden sınıf 
arkadaşıdır.

İstanbul ve İzmit civarında sanayi kuruluş 
lan o yıllarda çok büyüdüğü için daha 
geniş yerlere ihtiyaç olduğundan, Orhanga 
zi çevresinde yer ararken Tevfik Solaksuba 
sı nın önerisiyle bugünkü Borusan Fabrika 
lannın olduğu yer, Daniş Ekim’den satın 
alınır. Gemlik’teki Fabrikanın açılışını o 
günlerin Cumhurbaşkanı olan Süleyman 
Demirel yapar.

Borusan A.Ş. artık Türkiye’nin değil, 
dünyanın bilmen bir boru markasıdır.

Boru fabrikasını Fransızlarla yabancı or
takla Borusan Mannesmann kurulur. Boru
san Makine aana sofTraıarı borusan 
Lojistik, Borusan Limancılık, fabrikaları ku
rulur. 14 şirketi yönetir. Duayen kurucu 
olarak sektörü profesyonelce yürütecek 
çocuklarına ve yöneticilerine bırakır.

Girişimlerine Borusan Oto aracılığı ile 
BMW, Rolls Royce. Land Rover marka oto
mobillerin temsilcilikleri alınır.

Borusan yurt dışına ihracaat lider olur. 
aBü efe TâDrıKa Kuruıür Ve uluslararası 
taahhüt işlerine girilir.

Borusan Asım Beyin sağlığında Türkiye 
nin lider sanayi kuruluşlarından biri olur.

Asım Bey her yıl ramazan aylannda Gem
lik'e gelerek iftar yemekleri verirdi.

Beni de davet ederlerdi.
Orada yaptığı konuşmaları unutmam.
Gemlik’e ve yurduna büyük hizmetler vere 

rek ömrünü huzur içinde tamamladı.
Gemlik Borusan llköğretim.Qkulu, Ema 

tullah Hatun Camii, Uludağ Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okullarının yapımı, Kültür 
Merkezi yapımı, ölmeden önce Merkez 
Asım Kocabıyık Camiinden temelinin 
atılması ilçeye büyük değerler kattı.

O’nun en büyük özelliği bir cumhuriyet 
işadamı olması yanında bir Atatürk 
sevdalısı olmasıdır.

ölmeden önce söylediği “Bu memlekete 
hizmet borcum var. Onu ödemeye 
çalışıyorum. ” demişti.

Cumhuriyetimizin 1. kuşak işadamı Asım 
Kocabıyık1/ 88yaşında kaybetmiştik.

Gemlikliler olarak onu ölümünün 6.yılında 
minnet ve saygı ile anıyoruz. Ruhu şad 
olsun.

BTSO 45. Ekonomiye Değer Katanlar kategorisinde Gemlik’e ödül geldi

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın bu 
yıl 45. ncisi düzenle
nen Ekonomiye 
Değer Katanlar 
ödül töreni yapıldı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Bursa Valisi 
Yakup Canpolat, 
Bursa Milletvekilleri 
Hakan Çavuşoğlu ve 
Efkan Ala, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
ile Türkiye Bankalar 
Birliği Başkanı 
Hüseyin Aydın’ın 
katıldığı ödül 
töreninde ilçemiz 
demir çelik geri 
dönüşüm sektö 
ründe lider olan 
Karataş Şirketler 
Grubu adına 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhittin 
Karataş’a çevre 
sektör lider ödülü 
Bakan Ersoy ve 
BTSO Başkanı 
Burkay tarafından 
verildi.
Törende konuşan 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı İbrahim Burkay, 
“Bu meclis çatısı 
altında gönüllülük 
esasıyla gerçekleştir 
diğimiz hizmetler 
doğrultusunda 
Bursamıza ve ülke

mize değer katan çok bir geleceği hep
önemli çalışmalara 
imza atmaya devam 
edeceğiz. Ortaya 
koyduğumuz örnek 
birlik ve beraberliğin 
devam etmesini dili 
yorum. Ülkemizin 
istikbali ve milletimi 
zin refahı için güçlü

birlikte inşa a 
edeceğiz” dedi. 
Törende gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, 
ihracaat, vergi özel 
ödülleri ve sektör 
liderleri kategori
lerinde 59 ödül 
sahibini buldu.

Zübeyde Hanım 
Anaokulu ve 
Okul Aile Birli 
ği’nin desteğiyle 
yardım kampan 
yası başlatıldı. 
Duyarlı öğrenci 
velileri ve 
Gemlik halkının 
katılımlarıyla 
toplanan giyim 
ve kırtasiye 
yardımları Hatay 
İli Kırıkhan İlçesi 
Çataltepe Köyü 
İlkokulu Anasınıfı 
öğrencilerine 
ulaştırıldı. 
Sınıf öğretmeni 
Dilek Eşiyok, 
öğrencilerinin 
sevincini paylaşa 
rak duygu dolu

Gemlik K

anlar yaşadık 
larını belirtirken, 
katkıda bulunan

Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Şenel Çağlayan’a,

tüm hayırseverlere, Okul aile Birliği

Başkanı İnci 
Aydın’a ve Birlik 
üyelerine teşekkür 
etti.

ABONE OLDUNUZ MU?
' abone ÖLun okuVÖn okutun
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Gemlikspor basket
bol A Takımı büyük 
erkekler kate
gorisinde ikinci 
devre maçlarına 
başladı. İlk maçta 
deplasmanda 
yendiği kardeş 
kulüp Bursa Basket 
Takımını evinde 
konuk etti. Maça 
İbrahim TOKGÖZ, 
Koray GÜNEŞ, 
Hasan DERE, Olcay 
OBUZ ve Sinan 
ATALAR beşiyle 
başlayan temsil
cimiz, ilk periyotta 
istediği oyunu bir 
türlü oynayamadı 
ve genç rakibinin 
etkili savunmasına 
karşılık sayı üret
mekte güçlük çek
erek, 15-20 rakibin 
üstünlüğü ile 
tamamlandı. İkinci 
periyodun başında 
farkı çift sayılara 
taşıyan Bursa Bas
ket, periyodun 
sonlarına doğru 
oyun disiplininden 
kopunca, temsil

cimizin hızlı 
hücumları karşısın 
da zor anlar yaşaya 
rak farkın erimesine 
neden oldu ve 
devre arasına 34-37 
önde girdi. Üçüncü 
periyodun hemen 
başında Gemlikspor 
oyun üstünlüğünü 
ele aldı ve Olcay'ın 
hızlı hücumları ile 
önce öne geçti, 
ardından pota 
altında Sinan'ın çok 
etkili hücumlarına, 
Hasan ve Koray İkil

isi ile savunmada 
rakibine üstünlük 
kurarak bu periyot 
ta ürettiği 30 sayı ile 
farkı açtı ve final 
periyoduna 64-49 
önde girdi. Final 
periyodunda oyun 
hakimiyetini elinde 
bulunduran Gemlik
spor, Ali ve Uğur 
İkilisi ile rakibine 
baskı kurarak sayı 
imkanı vermedi. 
Pota altında Barış 
ve Erhan'ın gayret
leriyle oyun kont 

rolünü elinde bu
lunduran temsil
cimiz, farkın kapan 
masına izin vermedi 
ve maçı da 79-62 
kazandı. Maçta 
Sinan ve Olcay 
attıkları 27 şer sayı 
ile takımına gali
biyeti getirirken, 
Hasan 9 sayı ve 
kaptan İbrahim 16 
sayı ile maçı tamam 
ladılar. Gemlikspor 
basketbol şube so
rumlusu ve antrenö 
rü İbrahim TOKGÖZ

"Gerek A Takımımız 
ile gerekse altyapı 
takımlarımız ile se
zona çok iyi hazır 
tandık ve bunun se
meresini de oynadı 
ğımız güzel oyunla 
rın neticesinde 
aldığımız galibiyet 
ler ile perçinliyoruz. 
90 lisanslı oyuncu
muz ve toplamda 
150 çocuğumuz ile 
idmanlarımızı ve 
maçlarımızı centil
mence ve ilçemiz 
gençliğini en iyi 
şekilde temsil ed
erek maçlarımızı 
oynuyoruz. Yandaş 
bir nesil değil, aklı 
selim, centilmen, 
eğitimli, sportmen, 
çağdaş ve mantı 
ğıyla hür iradesini 
kullanabilen akılcı 
bir gençliğin 
yetişmesi için çaba 
sarf etmekteyiz. Bu 
uğurda yıllarımı 
verdiğim oyuncula 
rımın, okudukları iyi 
üniversiteler 
sonrasında, çok iyi 

mevkilerde görev 
yapmaları beni son 
derece onure et
mektedir. Hedefim, 
tüm Gemlik 
Gençliğine, basket- 
bolcu kimliklerinin 
yanı sıra, çok iyi 
eğitim almış ve 
ülkesine hizmet 
eden çağdaş, 
demokratik ve 
cumhuriyete bağlı 
gençler olarak 
yetişmelerine 
destek olmaktır. 
Ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
"Ey yükselen 
yeni nesil! Gele 
cek sîzindir. 
Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu son
suza kadar yaşa 
tacak olan sizler 
siniz." anlayışı ile 
yolumuza devam 
ediyoruz.Basket- 
boldan daha Fazlası 
Gemlikspor Basket
bol Ailesi olarak 
herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlıyo 
rum" dedi.

SPOR SALONLARI ELDEN GEÇİYOR
'Sporla gelişen 
Gemlik, sağlıklı 
yetişen nesiller’ 
hedefiyle spor 
alanında birbirinden 
önemli yatırımlara 
imza atan Gemlik 
Belediyesi, ilçede ki 
spor salonlarında 
başlattığı yenile 
me çalışmaları 
kapsamında Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Spor Salonu 
ile Lale Kemal Kılıç 
İlkokulu Gazi Spor 
Salonunu tadilattan 
geçirerek modern 
bir görünüme 
kavuşturdu. 
Belediye Fen işleri 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yürütü 
len çalışmalarla her 
iki spor salonu da 
zemininden 
aydınlatma sistem
lerine kadar ye
nilenerek detaylı bir

bakımdan geçirildi. 
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ve 
Lale Kemal Kılıç < 
ilkokulu Spor 
Salonlarının genç
lerin daha modern 
koşullarda spor 
yapmalarını sağla 

mak için yenilene 
rek yeniden hizme
tine sunulduğunu . 
söyledi. 90 Aylık 
hizmet süresi 
boyunca özellikle 
eğitim ve spor 
yatırımlarıyla ilçeye 
sınıf atlattıklarını 
vurgulayan Başkan 
Yılmaz, “Açık ve 
kapalı spor 
alanlarımız, spor 

tesislerimiz, mini 
futbol, basketbol, 
voleybol ve hah 
sahalarımız, tenis 
kortlarımız, yüzme 
havuzumuz ve diğer 
sportif branşlarda 
hizmet veren tesis
lerimiz ile gençle 
rimizin hizmetin 
deyiz. İşimiz 
gücümüz Gemlik, 
işimiz gücümüz 

hizmet" dedi. 
Gençlerin en güzel 
şekilde yetişmesi, 
donanımlı, birikimli 
ve vizyon sahibi 
bireyler olması için 
eğitimden spora 
kadar kentin her 
köşesinde hizmet 
atağının devam 
ettiğini kaydeden 
Başkan Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Özdilek 
KızA.I.H.L 
bahçesinde 
yaptırılan Semanyr 
Erdoğan Kapalı 
Spor Salonunun 
açılışa hazır hale 
geldiğini belirterek, 
Ocak ayının ilk 
,haftasında genç
lerin hizmetine 
sunulacağını 
söyledi. Gençlere 
yapılan yatırımın 
doğrudan geleceğe 
yapıldığına vurgu 

yapan Başkan 
Yılmaz, 1200 
öğrencinin eğitim 
gördüğü 11 Eylül 
İlkokulu bahçesinde 
yapımı devam eden 
Nairn Süleymanoğlu 
Spor Salonu 
inşaatının hızla 
tamamlandığını 
açıkladı. Geçtiğimiz 
hafta da Şükrü 
Şenol İlkokulunda 
yaptıkları Abdullah 
Tayyip Olçok Spor 
Salonunu gençlerin 
hizmetine 
sunduklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, Gemlik’i bir 
spor kenti haline 
getirmek ve yeni 
sportif başarılar 
elde etmek için 
gerekli tesisleşme 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi..

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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BURSAMflG-DERKONGRESIMIYfiPTI
î Öyle tor ki

Öyle zor ki
Kırık bardaktan bir yudum çay 
içmek
Demlemişsen hele geceyi

Kör duvara yaslanıp
Günah çıkarmak gibi nüzullü 
yarına ibadetin
Çökersin eski konak misali asırlık 
topraklara

Kem gözlü
Hayaller kurarsın
Nazarı atıp tavan arasına kozalara 
sarılırken ömrün

Ey! Ölüme gebe iklim
Var git
Buz tutmuş coğrafyaların karnını 
ısıt

Mundar bir eylemin
Şubat sonuyum
Bırak kış kalsın

Mistik bir sükût eyle ahir zaman 
türkülerine
Nefsine uyku düşsün karanlığın 
Gök gölgelerine sarı Isın çay Karası 
Kırılsın efkârım

Öyle zor ki
Kırık bardaktan bir yudum çay 
içmek
Demlemişsen hele geceyi...

BURSA MAG-DER 
Pazar günü Kongre 
sini gerçekleştirdi. 
Geçmiş Yönetim 
Kurulu harici 
Adayın bulunmadı 
ğı kongre yüksek 
katılımla yapıldı. 
Tek liste ve açık oy
lama ile yapılan 
kongre sonrası 
Yusuf Yumru tekrar 
yönetim Kurulu 
Başkanlığına 
seçilirken, Yusuf 
Aygül, Başkan 
Yardımcılığına 
seçildi. Yumru ku
rucusu olduğu 
derneğin üçüncü 
kez başkanlığına 
getirilmiş oldu.
Yumru seçim 
sonrası yaptığı 
açıklamada, “Yöne
tim kurulumuz 
adına bizleri tekrar 
göreve getiren 
gönüllü Arkadaş 
/arımıza teşekkür 
ederiz. Bugün yeni 
bir dönemin başlan 
gıcını başlatmış 
bulunmaktayız. 
Ülkemizi etkiliyen 
ekonomik sıkıntılar 
maalesef Derneği 
mizide olumsuz 
şekilde etkilemeye 
devam etmektedir. 
Sabit gelirimizin 
olmamasına rağ 
men tamamen 
sponsorluk kaynak 
larıyla on yıldır

hizmet vermeye 
çalışıyoruz. Yöne
tim kurulumuzun ilk 
işi ekonomik 
sorunlarımızdan 
kurtaracak projeleri 
hayata geçirmek 
olacaktır. Bugüne 
kadar hizmetlerimi 
zin ve faaliyetlerimi 
zin hiç birinden 
ücret almadık 
bugünden sonrada 
Afetler konusun
daki çalışmalarımız 
v'c laaiiycuurimiZi 
ücret almadan 
devam edeceğiz. 
Gemlik Halkından, 
Odalarımızdan, 
Sanayi Kuruluşla 
rımızdan Yerel 
yönetim ve Kamu 
kuruluşlarımızdan 
tamamen halkımız 

yararına çalışan 
derneğimize destek 
olmaları konusunda 
özverili davranma 
larını bekliyoruz.” 
dedi
Yumru açıklamaları 
nın devamında 
Yerel seçim öncesi 
Siyasi Partilerede 
seslenerek pro
jelerinin ilçemizin 
afet risklerini göz 
önünde bulundura
cak şekilde olması 
ycfckıiğiûi Afetlerin 
siyaset üstü oldu 
ğunu, Afet olması 
durumunda her 
hangi bir siyasi par
tinin değil hepi 
mizin etkilenece 
ğininin unutulma 
ması gerektiğini 
söyledi.

Bursa Mag-Der 
yönetim kurulu lis
tesi ve görev 
dağılımı 
YUSUF YUMRU 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI 
YUSUF AYGÜL 
YÖNETİM KURULU 
BAŞİYRD 
YAHYA ÖZDEMİR 
GENEL SEKRETER 
FERİHA ÇAKIR 
GENEL SEKRETER 
YRD. MAKSUDE 
ÇOŞKUN SOSYAL 
PROJELER SO
RUMLUSU 
OSMAN ÇAM . 
SOSYAL MEDYA 
SORUMLUSU 
HASRET KARADA 
LOJİSTİK SORUM
LUSU 
EMRAH İĞDIR 
LOJİSTİK SO
RUMLU YRD. 
H. GÖKHAN YETER 
EĞİTİM VE TAT
BİKAT SORUM
LUSU.
TARIK KATIRCI 
EĞİTİM VE TAT
BİKAT SORUMLU 
YRD. ERDAL 
TOKER SPORTİF 
FAALİYETLER SO
RUMLUSU ERDAL 
TOKER SPORTİF 
FAALİYET 
LER SORUMLUSU 
MAKSUDE 
ÇOŞKUN SOSYAL 
FAALİYETLER 
SORUMLUSU

DFVREN ÇARŞI MERKEZ’DE DEVREN SATILIK u»ıiLn çAY BAHçES| çAY OCAĞI

SATILIK 0 537 642 20 20

________ İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞ ÜCRETİ PHTIIİU__ ÖDENMİŞ 200 METREKARE İÇİNDE
Mil II İR GECEKONDUSU BULUNAN İSLAMKÖY VIII lllll YAZIROVA’DA ACİL SATILIK ARSA
--------  0 535 21419 07

QAEAD Bünyemizde çalışabilecek TIR 
yUlUn ehliyeti olan şoför aranmaktadır.

ADIIIIVAD Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.
MMİiUII İletişim Tel?0224 514 20 21

Bıırsa'da "Depresyonu 
yenen molekül 

arastırması"na ödül
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp .• 
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan 
Çavun, Doktordu b Awards 2018 Türki 
ye'nin Sağlık Ödülleri'nin "Yılın Ar- 
Ge/İnovaşyon Uygulaması" dalında 
birinciliğe layık görüldü.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, 17 kategoride verilen "Doktorclub 
Awards 2018>T ödülleri belli oldu. *
Toplam 15 bin hekim üyenin oyları 
sonucunda, "Gly-GIn'in depresyonda 
kullammr.konulu araştırmasıyla Tıp 
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan 
Çavun, "Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri" 
başlığı altında verilen "Yılın Ar-Ge/Ino- 
vasVon Uygulaması? dalında birinciliğe 
layık görüldü.
Çavun, ödülünü, İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bahaüddin Çolakoğlu'ndan aldı. 
Törende konuşma yapan Çavun, "çağın 
en büyük vebası" olarak tanımlanan de
presyona bir umut olabilmek adına 10 
yıldır çalışmaların devam ettiğini ve 
deney hayvanları aşamasının tamamlan 
dığı belirtildi. rtvı v.1 :
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Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!
Aydın'ın Kuşadası 
ilçesinde açık olan 
otellerin tamamında 
yılbaşı gecesi için 
doluluk oranı yüzde 
100'e ulaştı. Rezer
vasyonlarda, 
Balkan ülkelerinden 
gelecek turistlerin 
yeni yıl için Kuşada 
sı'na büyük ilgi 
gösterdiği görüldü. 
Kuşadası, 
yılbaşında Balkan 
ülkelerinden gelen 
turistler ile çevre il 
ve ilçelerden gele
cek olan tatilcilerin

akınına uğrayacak. 
Yılbaşı'gecesi açık 
olacak olan otellerin 
tamaniı doluluk 
oranlarına ulaştı. 
Oteller de yılbaşı 
programları için 
tüm hazırlıklarını 
tamamladı. Ancak 
hem yılbaşı tatilinin 
kısa olması hem de 
maliyetlerin yüksek 
olması nedeniyle 
otel ve restoranlar, 
yıl düzenledikleri 
gala gecesi ve 
eğlencelerde yerel 
sanatçıları tercih

Kuşadası Beledi 
yesi tarafindan İs
mail Cem ve Dost 
luk Meydam'nda

Yeni Türkü konseri 
organize edildi. Yeni 
yıla girilmesine 
sayılı günler kala

etti. Yılbaşında otel 
ve restoranlara 
gidemeyecekler de 
düşünüldü.

ilçedeki oteller, 
alışveriş merkezleri 
ve eğlence mekan 
lan ise rengarenk 
ışıklandırıl dı, 
yılbaşı ağaçları 
kurulup, 
süslendi.
KUŞADASI'NA 
DAVET
Kuşadası Otelciler 
ve Yatırımcılar 
Derneği Başkanı 
Tacettin Özden, 
yerli ve yabancı 
tatilcilerin birlikte 
yeni yılı karşılaya 
cağını belirtti.

Poşet kanunu esnetildi!
Çevre ve Şehircilik ?' aldığı bazı poşet
Bakanı Murat Ku 
rum, ”1 Ocak'tan 
itibaren manav, şar 
küteri ve ekmek 
reyonunda 
poşetler ücretsiz 
olacak" dedi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat 
Kurum, 1 Ocak 
2019 itibarıyla 
başlayacak 
plastik alışveriş 
poşetlerinin üc 
retli olarak temin 
edilmesine ilişkin 
uygulamanın usul 
ve esaslarını 
açıkladı. Kurum, 
aralarında meyve, . - 
kargo ve kuru 
temizleme 
poşetlerinin yer

gruplarının 
ücretlendirmeye 
tabi olmayacağını 
bildirdi.
Çevre Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle 
kaynakların verimli 
yönetimi ve plastik 
poşetlerden kay
naklanan çevre 
kirliliğinin önlen
mesi amacıyla plas
tik poşetler, 1 Ocak 
2019'dan itibaren 
satış noktalarında 
kullanıcıya veya 
tüketiciye ücreti 
karşılığı verilecek. 
Bakan Kurum, plas

tik poşetlerin satışı, 
beyanı, geri 
kazanım katılım 
payı tahsili ile 
izleme, kontrol ve 
denetimine ilişkin 
hususların 
düzenlendiği plas
tik poşetlerin 
ücretlendirilmesine 
ilişkin usul ve 
esasları hakkında 
bilgi verdi. 
Kurum, bir pet 
şişenin bin yıl, cam 

şişenin 4 bin yıl, 
metal kutunun 10 
yıl, plastik poşetin 
400 yıl ve pillerin 
ise 300 yılda 
doğaya karıştığını 
belirterek, "Plastik 
poşetlerin yapıları 
gereği sadece 
yüzde 1'i geri 
dönüştürülebiliyor. 
Bir plastik poşetin 
geri dönüşümü ise 
yeni bir tane üret
mekten daha

pahalıya geliyor." 
dedi.
Türkiye'de plastik 
poşet kullanım 
miktarının yıllık 
yaklaşık 30-35 mil
yar adet olduğunu 
vurgulayan Kurum, 
Türkiye'de bir 
kişinin yılda orta
lama 440 adet plas
tik poşet kullan 
dığını söyledi. 
Çevre Kanunu'na 
eklenen plastik 
poşetlerin 
ücretlendirilmesi 
yoluyla bu kullanım 
miktarının 
azaltılmasını 
amaçladıklarına 
dikkati çeken 
Kurum, 
"Yılbaşından 

itibaren market, 
mağaza gibi satış 
yerlerinde taşıma 
amaçlı kullanılan 
plastik poşetlerin 
25 kuruş ücretle 
satılmasına yönelik 
düzenlemeyle kişi 
başı plastik 
kullanım değerini 
önümüzdeki yıl so
nuna kadar hali 
hazırdaki değer 
olan 440 adetten 
90'a indirmeyi 
planlıyoruz. 2025 
yılında ise bu 
değeri 40 adete 
kadar düşürüp, 
diğer bir ifadeyle 
yüzde 90 oranında 
azaltmayı hedefti 
yoruz." diye 
konuştu.
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BİZİMIrEYAŞAMAYA 
DEVAM EDİYOR.
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CC Güzel ülkemizde 

günün şartları ne olursa olsun 

yapacağı işin önünü arkasını 
iyice araştırarak çalışanın, 

yılmadan başarıyı arayanın ve 

en önemlisi, gerekli eğitimi 
edinerek, işini ciddiye alanın 

başarı şansı çok yüksek, 
hatta mutlaktır

))

Aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde 
kurucumuz Asım Kpcabıyık’ı 

saygı ve özlemle anıyoruz.

&BORÇELİK / ^BORUŞAN / MBORUSAN 

ym LOJİSTİK / MANNESMANN
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Aralık 2018 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

HANVET •OPERASYONLAR
CLINIC www.hanvetdinic.comH hanvetclinicgemlik ® hanvetveterinerclinic

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

Biri Kuveytli diğeri Mısırlı iki işadamı 130 dönümlük alanda yaklaşık 80 kişinin arsalarını alıp konut yapmak istiyor.

WftWMllillklllllllMlI
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Arap sermayesi 
Gemlik’e gelir mi?

Gemlik kuzey Planlarının onay 
lanması, tapularının alınması ardın 
dan 2.5 ve 3 kat olan konut yüksek 
tiklerinin 4-5 kata yükseltilmesin
den hemen sonra, bir arap ortaklı 
ği ilçemizde bin 500 konut yapmak 
için mal sahipleriyle biraraya geldi. 
Biri Kuveytli diğeri Mısırlı olan 
arap sermayedarlarının dünyanın 
çeşitli ülkelerinde yatınmları 
olduğu anlatıldı. Devamı 6’da

İlçemizin Küçük 
Kumla yönünde ima 
ra açılmasını sağla 
yan Kuzey Plan 
larının Bursa Büyük 
şehir Belediyesince 
emsal artışların 
1.20 ye yükseltilme
siyle bölgede arap 
işadamları bin 500 
dairelik konut yap
mak için yer sahip
leriyle görüşmek 
için Gemlik’e geldiler. 
Haberi sayfa 2’de

Dr. Adnan Bıyıklı’nın Belediye başkan adaylığı açıklandı

İYİ Fani CHP ile ittifak yapmayacaK
31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimlerde Gemlik’te İYİ Parti’nin CHP ile it
tifak yapmayacağı, adaylarının Adnan Bıyıklı olduğu düzenlenen tanıtım toplan 
tısında açıklandı. İlçe Başkanı Birol Mumcu, "Partimiz Gemlik’te hiçbir parti ile iş ve 
güç birliği yapmayacaktır. Adayımız Dr. Adnan Bıyıkh’dır.” dedi. Haberi sayfa 2’de

771““

IKAVLAK11DOGANjN HÂZİNESİ 

______ GÜNLÜK 300 TON
—İŞLEM&kAPASİTESİ

MARMARA BÖLGESİNİN EN BÜYÜKV

YENİ NESİL KONTİNÜ SİSTEM MAKİNELERDE

YÜKSEK VERİMLİ SIKIM!

ZEYTİNYAĞI FABRI KASI
MRK :UmurbeyMh.YalovaYoluCd.N:42Gemlik-BURSA FABRİKA: Umurbey Mh.YalovaYoluCd: No:44 Gemlik -BURSA 0224
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Güne Bakış
. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu’nun ınstagramdan İsmail Tatlıoğlu’na verdiği cevap konuşuluyor...

—I fai/MûtER^3■
kadrl’juler@hotmail:bom 

Arap sermayesi Gemlik’e gelir mi? 
Şirketin yüzde 70’inin inşaatçılık sektöründe, 

yüzde 30’unun da genel yatırımlar olduğunu 
söyleyen Kuveytli ortak Cemal Elşati, Fılipinler 
de su fabrikası, Endenozya da 820 villa, Tay- 
lant’ta turizm amaçlı evler ve oteller inşa ettik
lerini, Romanya konutlar, Fas’ta Av gemisi inşa 
ettiklerini söylediler.

İzmir de İncir, limon bahçeleri ve sebze bahçe 
lerinde tarım işletmeciliği yaptıklarını, Batman 
da tekstil (konfeksiyon) fabrikası kurduklarını, 
Amasya da hayvancıliK, İstanbul da lokumculuk, 
Urfa da devletle 70 okul, vakıf olarak 7 bin yetim 
(El Necat Derneği ile) için barınaklar yaptıklarını, 
Bursa da yetimevi açacaklarını söylediler...

Bunu da Bursa Valiliği ile yapıyorlarmış. 
Uzun sözün kısası, kafamız karıştı. . 
Bu şahısların Gemlik’e gelmesinde ilçemizde 6 

emlak danışmanlığı firmasının aracılık yaptığını 
öğrendik. Arap sermayesi kuzey planları içinde 
Belde Sitesi üzerinde bulunan 80 dönümlük 
alanda konut yapacaklarım, toplamda 150 veya 
180 dönüm yer alınacağı açıklandı.

Bu alanda yapmak istedikleri proje, 1500 
ticarethane ve konut.

Bunun için bir ön proje hazırlanmış.
Avukatı, mimarı, muhasebecisiyle takım kadro 

Ramada Otel de yaklaşık 80 arşa sahibinin 
katılımı ile bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gemlik’i seçmelerinin nedenini işadamı Cemal 
Elşati, “Gemlik çok güzel turistik bir yer” diye 
açıkladı. ?'1 V

Projelerinin yüksek ve düşük düzeyde projeler' 
olduğunu, 25 yıldır Türkiye ye gelip gittiğim, bir 
çok yatırımları bulunduğunu söyledi.

Bu proje gerçekleşirse yüzde 25 inin Türklere 
satılacağını, yüzde 75 inin ise yüksek düzey 
yabancıları satılacağını söyledi.

Bunlar kim dendiğinde, ‘Araplar ve Afrikalılar’ 
diye yanıt aldık. ‘Neden İstanbul ve Bursa’yı ter
cih etmediniz’ dediğimde, İstanbul da şimdi 
konut yapma zamanı olmadığını, yatırımcının 
çokluğundan söz etti.

Gemlik'in Bursa’ya yakın olduğunu, denize 
karşı olmasının ise avantaj olduğunu belirtti.

Konutların 10 yıllık bir zamanda tamamlana 
cağını, satışlara göre derleneceğini söyledi.

Önde yapılan konutların mal sahiplerine de 
verileceğini, ‘satışa göre ada bazında yapılan 
konutlar etap, etap satılacak’ dendi.

Projede için arsalar kat karşılığı alınacak. Oran 
konusunun sonra ele alınacağı bildirildi.

Arap yatırımcılar, “Herkes memnun olacak” 
dediler. •

Projeler ikinci toplantıda 1.20 emsale göre 
hazırlanıp mal sahipleriyle yeniden toplanacak. 
Bu süreç devam edecek. •

Mal sahipleri ikna edilirse çalışmalar başla 
yacak. Bu toplantıya kuzey planlarında yerleri 
olanlar umutlu geldiler, umutsuz ayrıldılar.

10 yılda bitecek bir konut sistemini kimse ı 
kabullenmez.

1500 konutluk bir siteden söz edilince, konut
lar satılmadan yenilerinin de yapılmayacağı 
belli.

Türkiye de yaşanan kriz büyüyerek gidiyor. 
Dışarıya satılacak olan konutların yüzde 75’i 
Araplar İle Afrikalı zenginlere satılacakmış.

Bu da işin başka bir yönü. >'•
Bir de güven sorunu var tabii!
Yıllarca umutla yerlerinin arsa olmasını bek 

leyen arsa sahipleri, bir de evdeki bulgurdan ol
maktan korkuyorlar. Haklı değiller mi?

İyi Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adayının Adnan 
Bıyıklı olduğunun 
açıklanmasından 
saatler sonra, İYİ 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Musavat 
Dervişoğlu, 
ınstagramda Bursa 
Milletvekili İsmail 
Tatlıoğlu’na verdiği 
yanıtta, kafaları 
karıştırdı.

Q Q V

126 beğenme

ismailta 11 ioglu Orhangazi teşkilatımızla birlikte Belediye Başkan 
adayımız İsmail Yılmaz'ın tanıtım topfantısındaydık.
tflYlPartl ' ■

musavatdervisoglul Belediye başkanı aday adayımız demek 
istediniz galiba sayın ©ismalltatlioglu Zira biz sürdürülen 
görüşmeler kapsamında'hiç kimseye aday ilan etme yetkisi 
vermedik. Sevgi ve saygılarımla.

16 SAAT ÖNCE

ile Gemlik adaylarının 
Adnan Bıyıklı olduğu 
nu basın yoluyla 
duyurmuşlar, 
Bursa da Büyükşehir 
Belediyesi ile Mu
danya da CHP’yi 
destekleyeceklerini, 
ilk adaylarını Gem
lik’te açıkladıklarını 
söylemişlerdi. 
Genel Başkan 
Yardımcısı Musavat 
Dervişoğlu’nun 
Bursa milletvekili İs
mail Tatlıoğlu’na yaz 
dığı cevap kısa za
manda sosyal medya 
da en çok paylaşılan 
konulardan biri oldu. 
Görüştüğümüz 
Adnan Bıyıklı ise 
adaylığının kesin 
olduğunu, yanlış bir 
anlama olabileceğini 
söyledi.

Dervişoğlu, kendi 
instagramından 
Tatlıoğluna şu yanıtı 
verdi: “Belediye 
Başkan Aday 
Adayımız demek iste- * 
diniz gali ba Sayın İs
mail Tatlıoğlu, zira biz 
sürdürülen görüş 
meler kapsamında 
hiç kimseye aday 
ilan etme yetkisi

vermedik. Sevgi ve , 
saygılarımla” 
diye yazdı.
Tatlıoğlu ise bu 
paylaşımdan sonra, 
sosyal medya 
paylaşımını değiştire 
rek ‘teşkilatlarımızla 
yerel seçim değerlen 
dirme toplantısı’ . 
olarak yazdı.

Bursa il Başkanlığı 
Adnan Bıyıklı’nın 
Gemlik Belediye 
Başkanı adayı olduğu 
nu konusunda basın 
açıklaması yapacak 
ken, CHP ile yapılan 
ittifak görüşmeleri 
nedeniyle bu açıkla 
mayı ertelemişti. 
Cuma günü ise geniş 
katılımlı bir toplantı

Cumhuriyet Mahallesi Muhtar adayı Maksude Toplu Coşkun projelerini anlattı.
V V

31 Mart yerel seçim 
lerinde mahalle 
muhtarlıkları için en 
çok adayı olan ma
hallelerimizden biri 
de Cumhuriyet 
Mahallesi.
Şimdilik 4 adayın 
yarışacağı Cumhu 
riyet Mahallesi’nin 
bayan adaylarından 
Maksude Toplu 
Coşkun, gazetemizi 
ziyaret etti. 
Azalarıyla birlikte 
gazetemize gelen 
Coşkun, Gazetemiz 
sorumlu Müdürü 
Kadri Güler ile 
tanışarak seçildiği 
takdirde yapacağı 
projelerini anlattı. 
Maksude Toplu 
Coşkun, azalarının . 
mahallede sevilen 
ve tanınan kişiler 
olduğuna dikkat 
çekerek, birlikte 
yola çıktıkları azala 
rın Durmuş Ergül, 
Hakan Özgeç, 
Tansel Aşkın, Mine 
Aydınlı, Arzu Koçak 
Balaban Onur 
Aksoy, Ayfer Yıldız 
Çiçek Sanşen 
olduğunu söyledi. 
Coşkun, Atatürk 
Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi ön lisans

mezunu olduğunu, 
değişik derneklerde 
ve Okul Aile Birliği 
başkanlıklarında 
bulunduğunu, Ma
halle Afet Gönüllü
leri Derneği nin 
(MAK) hizmet ver
mekte olduğunu ve 
21 yıldır Cumhuri .. 
yet Mahallesinde 
hizmet ettiğini 
söyledi. Coşkun, 
genç ve dinamik bir 
ekiple yola çıktıkla 
rını belirterek, 
seçildiğinde yapaca
ğı hizmetleri şöyle 
anlattı:
“Muhtar adayı 
oldum mahalleme

rum. Cumhuriyet 
Mahallesinde 
geceler düzenleye 
rek buradan elde 
edilecek gelirler ile 
muhtaç çocuklara 
burs vereceğiz. 
Mahallemiz adına 
açacağımız bir 
Whatshap grubu 
ile sorunlarımızı 
paylaşacağız, tanı 

* şıklığımızı arttıraca
ğız. Kültürel ve 
sosyal anlamda ma
halle olacağız. Ma- 

ı hailemiz gençliğine 
yönelik aktif spor 
tesislerinin yapılma

. sı için uğraşacağız. 
Onların iyi zaman

hizmet etmek istiyo- geçireceği aktivi

teler programlaya 
cağız. Sokak 
hayvanlan için 
çalışacağız, yeşil 
alanlarımızın çoğal 
masına destek 
vereceğiz. Halk 
Eğitim kurslarının 
mahallemizde daha 
çok açılmasını sağ 
layacağız. Oto
büslere engellilerin 
binebilmesi için 
çalışmalar ya paça 
ğız. Ulaşım sıkıntı •.« 
sına yardımcı olmak 
için çabalayacağız. 
Yaşlıların rutin 
raporlarının ala
bilmeli için destek 
olacağız." 
dedi.



YENİ YILIN ULUSUMUZA VE 
TÜM İNSANLIĞA BARIŞ, KARDEŞLİK, 

ADALET, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, SAĞLIK VE 
HUZUR GETİRMESİNİ DİLER, 

KADINLARIMIZIN KATLEDİLMEDİĞİ, ÇOCUK 
İSTİSMARLARININ YAŞANMADIĞI, İŞSİZLİĞİN SONA ERDİĞİ, 

SAVAŞLARIN BİTTİĞİ, DOĞANIN KORUNDUĞU 
BİR YIL OLMASINI TEMENNİ EDERİZ.

UNUTMAMAĞIZ
ÖZGÜR AKSOY

GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

A

SONGÜL ŞANLI FATİH BULUK MUSTAFA KAYNATMA
9
TEVFIK KALDIRIM
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? uzakken
hiçbir.göç bu kadar uzun değildi 
birde sarınca şehrin gürültülerini 
dumana
fikrimde hicaz boşluk 
deli urbalar kuşanıp 
saklanınca yağmura sırılsıklam, 
eşiğimde sen
düşüm böyle ağlamaklı

şehir deliriyormuş meğer 
çığlıkları kaçışırken zeytinliklere 
kulakları sağır eden uğultular 
yoksunlukmuş

-ki karanlık zannederken güneşi 
böyle akşam mı olur demişti 
akşamcı
meyhane kapısında tüketirken 
öğleni

görmedim .
gözlerimin loş perdelerinden sızan 
ışığın kırılgan izlerini 
kör oldum

merdivenler
senden bu kadar uzakken...
hiçbir göç bu kadar uzun değildi 
birde sarınca şehrin gürültülerini 
dumana
fikrimde hicaz boşluk 
deli urbalar kuşanıp 
saklanınca yağmura sırılsıklam, 
eşiğimde sen
düşüm böyle ağlamaklı

şehir deliriyormuş meğer 
çığlıkları kaçışırken zeytinliklere 
kulakları sağır eden uğultular 
yoksunlukmuş

-ki karanlık zannederken güneşi 
böyle akşam mı olur demişti 
akşamcı
meyhane kapısında tüketirken
öğleni

görmedim
gözlerimin loş perdelerinden
ışığın kırılgan izlerini 
kör oldum

Bursa Büyiiksetıir'de yılbaşı teyakkuzu!
Bursa Büyükşehir , 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı Sis
tem ve Otobüs İşlet 
meciliği hizmet
lerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü, vatan 
daşların rahat ve 
güvenli bir şekilde 
yolculuk etmelerini 
sağlamak için her 
türlü tedbiri alarak 
Bursaray seferlerini 
uzattı. Buna göre, 
31 Aralık Pazartesi 
akşamı Bursaray 
işletimi 02.00'a 
kadar sürecek olup; 
son yolculu trenler 
Emek, Üniversite ve 
Kestel istasyonla 
rından saat 
02.00'de hareket 
edecek. Seferler 1 
Ocak Salı günün
den itibaren yeni 
den rutin saatlerin 
de hizmet vermeye 
devam edecek. 
Şehir içi otobüs 
seferleri normal 
seyrinde devam 
ederken, 31 Aralık 
Pazartesi gecesi 
S/1 - S/2 - 25/A - 3/C 
- 35ı'G ve 4IG oto
büs hatlarına ek se
ferler düzenlendi. 
BUDO seferleri de 
normal seyrinde 
devam edecek 
olup, ek seferlerle 
ilgili tüm bilgilere 
www.burulas.com.

merdivenler
senden bu kadar uzakken...

KflŞ€D€ B€KL€M€K V^h 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

gOuer ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

RFVREN ÇARŞI MERKEZ’DE DEVREN SATILIK
ULBiıiiiı ÇAY BAHÇESİ ÇAY OCAĞI

SATILIK

sn
0 537 642 20 20

İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞ ÜCRETİ 
ÖDENMİŞ 200 METREKARE İÇİNDE 

GECEKONDUSU BULUNAN İSLAMKÖY
YAZIROVA’DA ACİL SATILIK ARSA

0 535 21419 07

ŞOFÖR 
ARANIYOR

Bünyemizde çalışabilecek TIR 
ehliyeti olan şoför aranmaktadır. 

Verona Granit Mermer San. Tic. Ltd. Şti.
İletişim Tel: 0224 514 20 21 ı

tr adresinden ulaşı 
labilecek. Vatandaş 
lar, ulaşımla ilgili 
her türlü talep ve 
şikayetlerini ise 
0850 850 9916 
numaralı 'Ulaşım 
Hattı'na bildirebile
cekler. Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı, 
31 Aralık Pazartesi 
ile 1 Ocak Sah ta 
rihlerinde, vatandaş 
lardan şahsen veya 
44416 00, 716 33 
30, 261 52 40 ve 
ALO Belediye 153 
numaralı telefon
lara gelen şikâyetle 
rini anında değer 
lendirmek üzere 
yaya ve motorize 
olmak üzere nö
betçi ekip bulun
duracak. Ayrıca, 
şehir içerisinde 
toplu taşıma hizme 
ti veren özel halk 
otobüsleri, 
minibüs, taksi ve 

dolmuşlar ile seya
hat eden yolcuların 
her türlü mağduri 
yet ve şikayetlerin 
giderilmesi maksa 
dıyla 'Trafik Denetle 
me Zabıta Amirli 
ği'nde, şehirlerarası 
yolculuk yapan 
yolcuların şikayetle 
rinin değerlendi 
rilmesi için de 
'Şehirlerarası Oto
büs Terminali'nde 
bulunan Terminal 
Zabıta Amirliği'nde 
yeterli sayıda per
sonel görevlendin 
lecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı, 
yeni yılda her türlü 
itfaiye hizmeti ve 
yangın ihtimâline 
karşı, 28 ayrı grupta 
536 itfaiye person
eli ve 112 araçla, 71 
gönüllü grubunda 
da 637 gönüllü it
faiyeciyle yangın, 

kurtarma ve olas 
afetlerde görev
lerini sürdürecek. 
Vatandaşlar, ihtiyaç 
duyulması hâlinde 
itfaiyenin 110 Acil 
Çağrı Merkezi ve 
716 34 17 numaralı 
telefondan yangın 
ihbar hattına 
ulaşabilecekler. 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü'nün 
bakım ve onarım 
ekipleri de yeni 
yılda hizmet vere
cek ve vatandaşlar, 
su ve kanalizasy
onla ilgili her türlü 
şikayetlerini de 
'ALO 185 Çağrı 
Merkezi'ne 
bildirerek yardım 
isteyebilecekler. 
Vatandaşların her 
konudaki dilek ve 
şikâyetlerine 
yardımcı olmak 
üzere aşağıda isim
leri ve telefonları 
belirtilen hizmet 
birimleri de 
çalışmalarını 
aralıksız 
sürdürecek.
Alo belediye: 153 
Büyükşehir yeni 
hizmet binası: 
444 16 00 
Buski: 185 
İtfaiye: 110 - 
716 3417 
Zabıta: 716 33 30 
Ulaşım hattı: 0850 
850 99 16

http://www.burulas.com
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Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi 
(AOSB) ve Bahar 
Tavukçuluk Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Ali Bahar, hindi eti 
tüketiminin sadece 
yılbaşında gün
deme geldiğinden 
yakınarak, "Aslında 
bu durumla hiç 
alakası yok. Hindi 
eti daha çok sosla 
yenen bir ürün ve 
Türkiye’de sos 
kültürü geride 
kaldığı için hindi eti 
beğeni konusunda 
birazcık şanssızlık 
yaşıyor" dedi. 
TÜRKİYE'nin en 
büyük 5 hindi üre
tim tesisinden 
birinin sahibi olan 
Ali Bahar, 6 yıldır 
entregre tesis 
olarak Türkiye’nin 
hindi ihtiyacına 
yönelik üretim 
yaptıklarını söyledi. 
1er sene yüzde 10- 
15 arasında bir 
büyüme

gerçekleştirdiklerin 
in altını çizen 
Bahar, Türkiye’de 
sektörün yavaş 
yavaş beklenen il
giyi görmeye 
başladığını dile ge
tirdi. Türkiye’de kişi 
başı hindi eti tüke
tim miktarının 600 
gram gibi düşük 
seviyelerde 
olduğundan 
yakınan Ali Bahar, 
"Bu Avrupa 
ülkelerinde kişi 
başı 8, ABD’de 12 
kilogram 
civarındadır. Hindi 
eti Türkiye’de şu an 
çok geride. Hindi 
bu kadar geride 
olmayı hak eden bir 
et değildir. Tam 
tersi balık etine en 
yakın ettir. Protein 
olarak kırmızı etten 
yüksek, balığa en 
yakın et hindi 
etidir" dedi.
YILBAŞI 
ELEŞTİRİSİ 
Hindi etinin sadece

yılbaşı dönem
lerinde gündeme 
geldiğini eleştiren 
Bahar, "Hindi eti 
genelde yılbaşı 
günü yenen bir et 
olarak 
değerlendiriliyor. 
Aslında bu durumla 
hiç alakası yok. 
Hindi eti daha çok 
sosla yenen bir 
ürün ve Türkiye’de 
de sos kültürü 
geride kaldığı için 
hindi etki beğeni 
konusunda birazcık 
şanssızlık yaşıyor. 
Sos kültürümüz

geliştikçe hindi eti 
tüketimi artacaktır" 
dîye konuştu.
"HİNDİ ETİ 
SOFRAMIZA 
GİRMEYİ HAK 
EDİYOR" 
Avrupa’da kuzu, 
dana, hindi, balık 
bir de domuz eti 
tüketimi olduğunu 
aktaran Ali Bahar, 
"Bizde domuz eti 
olmadığı için bu
rada bir protein 
kaynağını dışarı 
çıkarıyoruz. Hindi 
eti de kişi başı 600 
gram olduğu için 

oda dışarıda 
kalıyor. Böylelikle 
dana, kuzu ve balık 
etine kalıyoruz. 
Balıkta düşük. O 
zaman ülkemizde 
dana ve kuzu eti 
üzerinde baskı 
oluşuyor. Dana ve 
kuzu eti bu baskıyı 
kaldıramıyor, hem 
de fiyat anlamında 
sorunlar yaşıyoruz. 
Burada hindi eti 
önemli bir protein 
kaynağı olarak 
sofralarımıza 
girmesi gerekiyor. 
Girmeyi de gerek 
sağlık, gerekse 
fiyat olarak hak 
eden bir üründür" 
dedi.
"TÜRKİYE'DE 600 
GRAM, AVRUPA'DA 
6 KİLOGRAM" 
Sos kültürünün 
gelişmesinin hindi 
eti tüketiminin 
artışında katkısı 
olacağını vurgu
layan Bahar, "Hindi 
eti içermiş olduğu 

lifle, proteinle, 
düşük kalori 
oranlarıyla, balık 
etine en yakın 
üründür. Halkımızın 
güvenle 
tüketebileceği, 
ülkemizde şu an 
bulunduğu yeri hak 
etmeyen 600 gram 
değil, 6 kilogram 
olarak çıkması 
gereken bir 
üründür" dedi. 
Türkiye’de sek
törün her yıl yüzde 
5 ile 10 arasında 
bir büyüme 
gerçekleştirdiğini 
kaydeden Ali 
Bahar, "Bunun çok 
daha fazla hızlı bir 
artışa geçebilecek 
kapasitesi var. 
Bunun için kümes 
de var. Ülkemizde 
hindi alanında 
çalışan 5 firma var. 
Bunların iki, üç 
katına çıkabilecek 
üretim kapasiteleri 
mevcut" ifadelerine 
yer verdi.

Yüreğinize damla damla umut/ 
bin tatlı mutluluk dolsun. 

Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. 
2019 yılı huzur ve banş getirsin.

Mutluyıllar....

GİRİT ve RUMELİ 
TİİRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir orada, 
a sevgi dolu ve huzurlu 
\ nice yeni yıllar 

geçirmeniz dileğiyle... 
: Yeni Yılınız kutlu olsun!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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Piyango bileti alırken nelere dikkat etmeliyiz?
yor. UltraViyole ışık 
ta yılbaşı biletinin 
üze rinde açık yeşil; 
ve mavi renklerde, 
hem parlayan; hem 
de kesik çizgiler şek
linde dağılmış olan 
elyafların bulun 
ması gerekiyor. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletini, 18 yaşından 
küçük kişilerin alma
masının gerekliliği 
de yer alıyor. Yaşı 
18'den küçük olan 
kişilere büyük 
ikramiye çıksa dahi, 
bu kişiler, büyük 
ikramiye talebinde 
bulunamıyorlar. 
Milli Piyango 
bileti alındıktan 
sonra yapılması 
gerekenler 
arasında ilk sırada 
ise, Milli Piyango 
bileti alan kişinin, 
Milli Piyango bile
tinin arkasına, 
isim ve soy isim 
yazarak imzala
masının gereklili 
gi yer alıyor.

Milli Piyango Yılbaşı 
Çekilişinde dağıtıla
cak olan büyük 
ikramiye, hepimizin 
hayallerini süslüyor. 
Herkes, karşısına 
çıkan ilk biletçiden 
bir bilet alıp, şansını 
denemek isteğinde. 
Fakat, her biletçide 
satılan Milli Piyango 
Bileti gerçek Milli 
Piyango bileti ol
mayabilir. Sahte Milli 
Piyango Bileti alma
mak için dikkat 
edilmesi gerekenleri 
bilmezseniz, belki de 
Milli Piyango Yılbaşı 
Çekilişinde büyük 
ikramiye size çıka
cak; fakat sizin 
sahte Milli Piyango 
Biletine sahip ol
manız nedeniyle 
siz, büyük ikra 
miyeye sahip ota
mayabilirsiniz.
Bu büyük üzüntü; ve 
hayal kırıklığı ile 
yüz yüze gelmek 
istemiyorsanız, 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir 
sorusunun yanıtını

iyi bir şekilde öğren
meniz gerekmekte
dir. Bu yazımızda 
sizlere, Milli Piyango 
bileti alırken dikkat 
edilmesi gerekenler
den söz etmeye 
çalışacağız... 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir? İşte 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler: 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında ilk sırada, 
biletin özelliklerinin 
net bir şekilde okun
ması yer alıyor. Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir di
ğeri de, Milli Piyango 
biletinin alındığı kişi 
ya da bayidir. Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir 
diğeri ise, biletin 
yırtılmamış; ve bu
ruşmamış olması 
gerektiğidir. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat

etmek gerekir soru 
sunun yanıtlarından 
bir diğeri de: Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenler arasında, 
gezici biletçilerde, 
yaka kartı; ve bayi 
lerde satılan biletler 

- de de, Milli Piyango
İdaresi tarafından 
verilmiş bayilik ruh
satının bulunmasıdır. 
Milli Piyango bileti 
alırken, bayilik ruh
satı ya da yaka kartı 
m istediğinizde, size 
gösterebilecek olan 
kişilerden yılbaşı 
bileti almanız öne 
rilmektedir.
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edil

mesi gerekenler ara 
sında, yılbaşı bile
tinin arka tarafında 
yer alan bayi satış 
mührünün bulunup 
bulunmadığı da yer 
almaktadır..
Bayi satış mührü, 
yılbaşı biletinin 
arkasında mutlaka 
yer almalıdır. Milli 
Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletinin, pürüzsüz; 
ve örselenmemiş 
olması gerektiği de 
yer almaktadır. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir soru 
sunun yanıtlarından

bir diğeri de şu şekil 
dedir: Milli Piyango 
bileti alır ken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, Milli Piyan 
go biletinin, yılbaşı 
biletinin sol alt kıs
mında yer alan gü 
venlik numarasıdır. 
Bu güvenlik numa 
rasının üzerinde iki 
parmak gezdirildi 
ginde, güvenlik nu
marası rakamlarının 
kabarık olduğunun 
hissedilmesi 
gerekmektedir. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edilme 
si gerekenler arasın 
da yer alan bir 
diğer şey de, 
yılbaşı biletinin 
ışığa tutulmasıdır. 
Işığa tutulan Milli 
Piyango biletinin 
üzerinde, beyaz renk 
li bir MP amble minin 
yer alması gerek
mektedir. Milli Piyan 
go bileti alırken 
dikkat edilmesi gere 
kenler arasında, yıl
başı biletinin Ultra
Viyole ışınlara 
tutulması da yer ah

* S.S. 73 HOLÜ GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

' Gemlik Halkının
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

I c YÖNETİM KURULU 
—--------------------------
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amer 2018'Je 130 milyar Ciro Yaptı
Alışveriş Merkezleri 
ve Yatırımcıları 
Demeği (AYD) 
Başkanı Hulusi 
Belgü, alışveriş 
merkezlerine 
ilişkin istatistikleri 
açıkladı ve 2019'da 
8-10 AVM daha 
açılacağını 
müjdeledi. 
2018'de 130 
Milyar Ciro 
Alışveriş Merkezleri 
ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) 
Başkanı Hulusi 
Belgü, sektöre 
ilişkin verileri ve 
ilerleyen dönem 
deki hedefleri 
açıkladı. 2018 
yılındaki AVM 
cirosunun 
yaklaşık 130 
milyar TL oldu 
ğunu belirtti. 
2019 yılında 8-10 
AVM'nin de

açılışının yapılması 
ile 2019 cirosunun 
160 milyar TL 
olmasını bekledik
lerini aktardı.
Şu anda ülkemizde 
faaliyet gösteren 
412 AVM bulunuyor. 
81 ilden 63 
tanesinde AVM 

mevcut. 2018 
yılında AVM'lerdeki 
Metrekare 
verimliliğinin de 
arttığını söyledi. 
Metrekare başına 
2018 yılı birinci 
çeyrekte 869 TL, 
ikinci çeyrekte 
996 TL ve üçüncü 

çeyrekte bin 
113 TL verim alındı. 
En yüksek verim 
teknoloji alanında 
alındı. AVM 
cirolarının yıllık 
enflasyonun 5-10 
puan üstünde 
gerçekleştiğini 
kaydetti. Ancak 

perakende 
karlılığında enf 
lasyon ve artan 
maliyetlerden ötürü 
düşüş gözlemlendi. 
2018 yıl sonunda 
2.3 milyon AVM 
ziyaretçisine 
ulaşacaklarını 
belirtti. AVM

Kıtalarındaki 
Düzenleme AVM 
kiralarının döviz 
mi TL cinsinden mi 
ödeneceği 
tartışmasına kanun 
ile son verilmesin
den duyulan mem
nuniyeti dile getirdi. 
TL ile kira ödeme 
sayesinde pera 
kendecilerin 
maliyetinin 
hafiflediğini 
söyledi. 
Bengü, ülke 
mizde artık 
gerekli AVM 
yoğunluğuna 
ulaşıldığı için 
yeni AVM yapı 
minin hız 
kaybedeceğini 
söyledi. Bir de 
kiralarının TL 
cinsinden öden 
mesi ile AVM 
yatırımcısını olum
suz etkiliyor.

Facebook sayfamız : Gemlik Körfez - Güler Ajans
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Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SMUTKARUR KREDİ 
KEFALET HOOPERATİFİ

ANAQEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'

■■1 GEMLİK ŞUBESİ



YILBAŞI ÖZEL 31 Aralık 2018 PazartesiGemlikKHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »IYASİ GAZETE»!





GemlikKErfez
<•/ ■>i;peillUli,lN ILK dONLOK »İVASİ OAZBTea»

if®
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Tel: 0 224 514 .31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com ı

YİĞİT INSA AT
-1 987

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

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

2019 PROSMOSYON SEZONUNU BAŞLATTIK

ARALIK
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KARAR VERMEYİN
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IlluWa oteller yılbaşı için lull çeni
Kış turizminin 
gözde merkezlerin 
den Uludağ'da yeni 
yıl için geri sayım 
başladı. Otellerin ful 
çektiği Uludağ, tüm 
hazırlıklarını tamam 
layıp konuklarıyla 
birlikte yeni yılı bek
lemeye başladı. 
Türkiye'nin önemli 
kayak ve kış turizmi 
merkezlerinden biri 
olan Uludağ'da kar 
kalınlığı yaklaşık bir 
metreyi buldu. Yıl 
başı öncesi zirveye 
gelen tatilciler, 
kayak yapmanın 
keyfini doyasıya 

çıkarıyor. Erken re 
zervasyonla yıl başı 
için yer ayırttıran 
ların ise yüzü 
gülüyor. 31 Aralık 
günü gündüz kayak 
yapıp yeni yıla 
Uludağ'da girmek 
isteyenlerin ise 
gecelik en az bin 
lirayı gözden çıkar 
malan gerekiyor. 
Yılbaşı günü 
Uludağ'a çıkmak 
isteyenler Uludağ'a 
ister teleferikle is
terse otomobille 
riyle İki farklı şekil 
de çıkabiliyor. Tefer- 
rüç Mahallesi'ndeki

‘ î•A *
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teleferik istasyo 
nundan kalkan ka 
binler 40 dakika 
süren doğa ile baş 
başa bir yolculuğun 
ardından tatilcileri 
Sarıalan'a ulaş

tırıyor. Karla kaplı 
ormanın arasında 
geçen bu yolculuk 
için kişi başı gidiş 
geliş 50 TL para 
ödeniyor. Birinci ve 
ikinci bölge olmak 

üzere 16 turistik 
otelin bulunduğu 
oteller bölgesinde 
yeni yıl için çok 
önceden rezervas 
yon yaptırmak 
gerekiyor.

Bölgedeki 
otellerin fiyatları 
hafta arası gecelik 
450 İle 550 TL 
arası, hafta sonu 
işe gecelik 750 ile 
bin 250 TL.araşı, 
değişiyor. Yılbaşı 
gecesi ise gecelik 
fiyatlar bin 200 ile 
bin 800 TL ara 
sında. Bin 800 
TL ödeyerek bir 
gecelik süit oda 
kiralayanlar aynı 
zamanda pistleri de 
kaldıkları odanın 
penceresinden 
İzleme fırsatı 
buluyor.

Açlık ve yoksulluk siniri belli oldu
Türk-lş'e göre, 
aralık ayında dört

olduğunu belirledi. 
Geçen yıl aralık

kişilik ailenin açlık , ayında açlık sının 
sının bin 941 lira, bin 608 lira, 
yoksulluk sının ise yoksulluk sının
6 bin 323 lira oldu.

SendOuUan Kon 
federasyonu 
(Türic-ls), aralık 
ayı açlık ve 
yoksulluk smm 
rakamlarını 
açıkladı. 
TüriUş, dört ki 
şilik bir ailenin 
açlık sımanın 
bin 941 Ura,

5 bin 238 lira; bir 
önceki ay ise 
açlık smm bin 
943 lira, yoksulluk 
sının 6 bin 328 
liraydı.
TüriUş açıklama 
sında asgari ücretin 
uzun bir aradan 
sonra açlık sımanın 
üzerine çıktığına
dikkat çekildi.

. Açıklamada, "As
gari Ücret Tespityoksulluk sınırı 

nın ise 6 bin 323 Hra Komisyonu

lenen tutarın .
üstüne çıkılmıştı r" 
denildi.
Türk-iş raporunda,

tarafından 2019 yılı üzün bir aradan 
için net asgari ücret sonra dört kişilik
2.020,90 TL olarak bir ailenin açlık
kararlaştırılmış ve sınırı olarak belir-

"Gıda harcaması. 
çalışmasına temel 
alınan beslenme 
kalıbında yer alan 
ürünlerin fiyattan, 
Özellikle mar
ketlerde, ülke 
genelinde yürütülen 
enflasyonla mü- t 
cadele kapsamında 
indirimlidir.,.
Hesaplamada 
dikkate alınan 
»ve kuşbaşı 

logram fiyatı
1, TL daha düşük 
oldu. Aynı şekilde 
tavuk fiyatı da ge 
riledi" görüşüne 
yer verildi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans
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TAKSİLER

Körfez Takat 013 10 21
Çınar Taksi 013 24 07
Güven Taksi, 013 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
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Muhasebe Md. 513 46 21-182
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 6252 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) .il
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 
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ŞAMPİYON 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15 
HEDEFİM SENSİN 
11.30-17.00-19.15

RUH ÇAĞIRMA SEANSI 
11.30-15.15-21.30

AQAMAN
11,30-14.5047.30-20.30
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Bursa'da jandarma 
ekipleri, yılbaşı 
öncesinde yaptığı 
güven ve huzur 
uygulamasında 8 
bin 353 şahsı ve 3 
bin 648 aracı 
sorguladı. Çeşitli 
suçlardan aranma 
sı bulunan 16 kişi 
yakalandı. 
Bursa'da II Jan
darma Komutanlığı 
ekipleri, güven ve 
huzur uygulaması 
yaptı. Yılbaşı 
öncesinde bin 17 
personelin katılımı 
ile 84 yol kontrol ve 
arama noktasında 
13 gar, istasyon, 
terminal, iskele, 
193 park bahçe ve 
metruk binada, 344 
umuma açık yer
lerdeki denetimde 8 
bin 353 şahıs ile 3 
bin 648 araç 
sorgulandı.
Haklarında çeşitli 
suçlardan aranma 
karan bulunan 16 
kişi yakalanırken, 
85 araca cezai

işlem uygulandı, 33 malarda 5 gram 
araç trafikten men uyuşturucu ile 32 
edildi. Yapılan yol ster orman emvali
kontrolü ve ara- ele geçirildi.

Gemlik halkının, 
basketbolcularımızın, 

velilerimizin 
sevdikleriyle birlikte 
barış, huzur, sevgi ve 

mutluluk, başarı 
dolu bir yıl 

geçirmesini dileriz.

I MUTLU YILLAR |

i PİYANİST ÇETİN yE 1
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Afyonkarahisar’ın 
Sandıklı ilçesinde . 
yılbaşına özel hindi 
yetiştiren Tahir 
Kesgin (56), hindi 
lerin kilosunu 20 
liradan satışa 
sunuyor. Kesgin, 
bugüne kadar 750 
hindiden yarısını 
sattığını söyledi. 
SANDIKLI’da oturan 
Tahir Kesgin, ista
syon Mahallesi’n- 
deki evinin bitişiğin 
deki besihanede 
yılbaşı için 3 yıldır 
hindi yetiştiriyor. 
Yılbaşından yaklaşık 
7 ay önce aldığı 
hindi civcivlerini 
arpa, buğday ve 
mısırla besleyen 
Tahir Kesgin, onlan 
yaylım yöntemiyle 
yetiştiriyor.
Beslediği hindileri 
yılbaşında ilçedeki 
müşterilerinin yanı 
sıra SandIklI’daki 
termal oteller ve 
Denizli, Antalya ve 
Afyonkarahisar’daki 
otel ve müşterilere 

satıyor. Tahir 
Kesgin, 8-10 kiloya 
kadar ulaşan hindi
lerin kilosunu 20 li
radan satışa 
sunuyor. Kendisiyle 
aynı adı taşıyan 11 
yaşındaki torunu da 
okuldan gelerek 
ödevlerini yaptıktan 
sonra hindileri

otlatıp, yem vererek 
dedesine yardımcı 
oluyor.
’750 HİNDİNİN 
YARISINI SATTIK’ 
Tahir Kesgin, "Hindi 
lerimizi, kendi yöre
sel hububatlarımız 
ve ektiğimiz yonca 
tarlasında yaylım 
yöntemiyle

yetiştirdik. Eziyetli 
oluyor ama organik 
yetiştirdiğimiz için 
alan da memnun biz 
de. Antalya, Denizli, 
SandIklI’daki Hüdai 
kaplıcalarımızdaki 
otellerimize satıyo 
ruz. Yine Afyonkara 
hisar ve SandIklI’dan 
halkımız alıyor.

Geçen yıl alanların 
hepsi bu sene yine 
geldi. Bu sene 750 
hindiydi, yarısını 
sattık, isteğe göre 
canlı veya pişime 
hazır veriyoruz" 
dedi.
’TORUNUMUN DA 
ÇOK BÜYÜK 
KATKISI VAR’

En büyük 
yardımcısının torunu 
olduğunu anlatan 
Tahir Kesgin, 
"Torunum ve ben 
yaz boyunca bu 
alanda otlattık. 
Torunum okuldan 
geldi, bana yardımcı 
oldu. Devamlı baktık, 
besledik. Torunu 
mun da çok büyük 
katkısı var” diye 
konuştu. 
’BESLEMEYE 
ALIŞTIM ÇOK 
SEVİYORUM’ 
5’inci sınıf öğrencisi 
Tahir Kesgin de boş 
zamanlarında dede
sine hindi 
yetiştirmek için 
yardımcı olduğunu 
kaydederek, "Okul
dan gelince ödevler
imi yapıyorum. Boş 
vakitlerimde de 
dedeme yardım edip, 
hindileri besliyorum. 
Hindi beslemeye 
alıştım, çok seviyo
rum. Dedem de hindi 
leri satınca okul harç 
lığımı veriyor" dedi.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

2019 yılının 
sağlık, mutluluk ve 

huzur içinde geçirmenizi 
dileriz

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER ŞİMŞEK

ALTAN TİCARET

Yeni yılda bütün 
hayallerinizin ve umutlarınızın 

gerçekleşmesini diliyoruz.

iyi Seneler....
5 I

4* ği .İ 4?
Haluk Altan 

İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 
Tel: 51312 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98 ,k ■
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2O19'da kaç gün tatil yapacaflız
Çalışanlar ve 
öğrenciler 2019 
yılının resmi tatil 
günlerinin neler 
olduğuna ilişkin 
sorgulamalara 
başladı.
Son zamanlarda 
özellikle takip 
edilen 2019 
yılının resmi tatil 
günleri belli 
oldu.
Geçtiğimiz sene 
bayram tatillerinin 
fazla olması 
sebebiyle yıllık 
tatiller de bir hayli 
uzadı. Hal böyle 
olunca önümüzdeki 
2019'un tatil günleri 
merak konusu 
oldu, özellikle 
planlarını şimdiden 
yapan çalışanları 
ve öğrencileri 
yakından ilgilen 
direcek 2019 
yılının resmi 
tatil takvimi 
haberimizin 
detayında...

YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Sah gününe 
denk gelen yılbaşı 
tatilini pazartesi ile 
birleştirenler hafta 
sonuyla birlikte 
toplamda 4 gün 
tatil yapmış olacak. 
23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 
TATİLİ 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
tatili salı gününe 
denk gelecek. Bu 
resmi tatili pazartesi 
ile birleştirenler

hafta sonuyla 
birlikte toplamda 
4 gün tatil yapmış 
olacak.
1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ 
TATİLİ
1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü 
çarşamba günü 
kutlanacak. 
Çalışanlar ve 
öğrenciler için 
bugün resmi tatil 
uygulanacak.

19 MAYIS

ATATÜRK'Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR 
BAYRAMI 
Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı pazar 
gününe denk gele
cek, ekstra tatil ol
mayacak.
RAMAZAN 
BAYRAMI TATİLİ 
Ramazan Bayramı 
tatili 4 Haziran Salı 
günü başlayacak. 
Hafta sonuyla 
birleştirenler 
toplamda 5 gün tatil 

yapacak. Ancak 
geçtiğimiz yıllara 
bakıldığında arife 
günü ile birlikte 
haftanın 4 iş 
gününün bayrama 
denk geliyor olması 
10 günlük bayram 
tatili ihtimalini 
kuvvetlendiriyor. 
Aksi bir durum 
olmadığı taktirde 
Ramazan Bayramı 
tatilinin 10 güne 
çıkması bekleniyor 
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE 
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 
TATİLİ 
Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü 
pazartesi gününe 
denk gelecek 
hafta sonu ile 
birleştirenler 
toplamda 3 gün 
tatil yapacak. 
KURBAN BAYRAMI 
TATİLİ
Kurban Bayramı 
tatili 11 Ağustos 
pazar günü 
başlayacak ve 
çalışanlar hafta 

sonuna denk 
gelmesi sebebiy 
le 3 gün tatil 
yapabilecek. 
30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI 
TATİLİ 
Bayram cuma 
günü kutlanacak. 
Hafta sonuyla 
birleştirenler 
toplamda 3 gün 
tatil yapacak. 
29 EKİM 
CUMHURİYET 
BAYRAMI 
Bayram salı günü 
kutlanacak tatilini 
pazartesi ile 
birleştirenler hafta 
sonuyla birlikte 
toplamda 4 gün tatil 
yapmış olacak. 
YILLIK İZİN 
2019'de hafta 
sonu tatili 104 
gün olacak.
Hafta sonuna denk 
gelmeyen bayram 
günleri de 
eklendiğinde 
2019'da tatil 
yapılacak gün 
sayısı 121.

Dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu bir yıl 
geçirmelerini dileriz

PAŞA OTEL 
GEMLİK 
★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ «V

Mrk: Hamidiye Mah. istiklal 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 ‘"
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Milyonları ilgilendiriyor!
2019 da zam yapılmayacak
Trafik cezalarına 
2019 yılında zam 
yapılmayacak, 
trafik cezaları yeni 
değerlendirme 
oranından muaf 
olacak.
Trafik cezalarına 
2019 yılında zam 
yapılmayacağı 
açıklandı. Mevcut 
trafik cezalarının 
ise yeni 
değerlendirme 
oranından muaf 
olacağı belirtildi. 
Bununla birlikte, 
köprü geçiş 
cezalarına af ge
tiren yasa teklifi 
bugün Meclis 
Başkanhğı'na 
sunuldu.

AF TEKLİFİ 
MECLİS 
BAŞKANLIĞI'NA 
SUNULDU

Köprü geçiş 
cezalarına af ge
tiren yasa teklifi 
Meclis 
Başkanhğı'na 
sunuldu.
Karayolları trafik 
kanununda yer 
alan fiillere uygu
lanan ceza 
tutarları, 2019 
yılında yeniden 
değerleme 

oranında 
artırılmaksızın 
uygulanmasına 
devam edilecek.

"BU İŞİ KÖKTEN 
ÇÖZECEĞİZ"

TBMM Başkanı Bi- 
nali Yıldırım, cezalı 
köprü geçişlerine 
ilişkin, "6001 sayılı 
Karayolları Ka- 
nunu'na geçici bir

madde koyarak bu 
işi kökten 
çözeceğiz. Bu 
yapacağımız 
düzenlemeyle; bu 
cezaların yazıldığı 
günden, bu düzen
lemenin Meclis'ten 
geçtiği güne kadar 
olan bütün 
cezaların 
affedilmesi, birinci 
iş bu" ifadelerini 
kullanmıştı.

"Sınırsız 
internet" 
hazırlığı
taştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı 
aşması durumunda internet hızının 
yavaşlamasına neden olan Adil 
Kullanım Noktası (AKN) uygulamasının 
geçen yıl mayıs ayında kademeli olarak 
kaldırıldığını belirterek, "AKN 
uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla 
tamamen kalkacak. Böylece internet 
kullanımına sınırlama getirilmeyecek." 
dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Bakanlık olarak hükümetin 
desteğiyle 16 yıldır ülke ve millet için 
kesintisiz çalıştıklarını söyledi.
Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 
bugüne kadar 537 milyar lira yatırım 
yapıldığını ifade eden Turhan, bunun 
100 milyar liradan fazlasını kamu-özel 
sektör iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini 
bildirdi.
Turhan, bu yıl da geçmişte olduğu gibi 
birbirinden önemli dev projeleri 
hizmete sunduklarını vurgulayarak, 3 
bin 510 projeye de devam ettiklerini 
aktardı.

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

2019 yılının esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, halkımıza 
sağlıklı, başarılı, bereketli ve kazançlı 

günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan
İsmail BEKİ

Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt. ALtı No: 1616600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010 www.gemlikeso.org

http://www.gemlikeso.org
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Eczanelerde yeni dönem haşlıyor!
Mezun olduktan 
sonra serbest ecza 
ne açmak veya 
serbest eczanel
erde mesul müdür 
olarak çalışmak 
isteyen eczacılar, 
1 yıl sürey le 
"yardımcı ecza 
cı" olarak ecza 
nelerde çalışacak. 
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Ku
rumu (TİTCK), 
yardımcı eczacılık 
ile ilgili esasları 
içeren kılavuzu 
yayımladı.
Yardımcı Eczacı 
Yerleştirmesi ve 
Çahştınlmasına 
Dair Usûl ve 
Esaslan içeren 
düzenlemeye 
göre, mezun 
olduktan sonra 
serbest eczane 
açmak veya 
serbest eczanel
erde mesul müdür 
olarak çalışmak 
isteyen eczacılar, 
1 yıl süreyle 
"yardımcı eczacı" 

olarak eczanelerde 
çalışacak.
2013 ve daha 
sonraki yıllarda 
eczacılık fakül 
telerine giren 
öğrencileri kap
sayan düzenle
meyle, yeni 
mezunlann 
eczane açmadan 
önce "eczane 
eczacılığı" 
hakkında bilgi ve 
mesleki deneyim 
edinmeleri 
amaçlanıyor. 
Aynca, eczacının 
hastalara verdiği 
hizmet kalitesinin 
ve süresinin 
artınlması, eczacı 
başına düşen 
hasta sayısının 
azaltılarak 
hastaların eczacılık 
hizmetlerinden 
daha etkili bir 
biçimde 
yararlanması 
hedefleniyor. 
Yardımcı eczacı 
olarak çalışmak 
isteyen eczacı, 
çalışabileceği

eczaneyi kendisi 
belirleyebilecek. 
Eczacı, çalışacağı 
eczaneyi bulamaz 
ise bölge eczacı 
odasına 
başvuracak. Eczacı 
odası, müracaat 
sırasını dikkate 
almak suretiyle, 
eczanelerin ciro 
bilgisi ve reçete 
dağılımını da 
dikkate alarak 
yerleştirme 
yapacak.
Cirosu yıllık 2 
milyon 300 bin lira 
ve üzerinde olan 
eczaneler yardımcı 
eczacı çalıştıracak. 
Kılavuz 
yayımlanmadan 

önce serbest 
eczanelerde 
çalışmaya 
başlayanlar, 
yardımcı eczacılık 
süresini belge
lendirecek ve 
çalıştıkları 
süre, söz konu 
su 1 yıldan 
düşürülecek. 
Yeni mezun 
eczacılar, özel 
hastanelerde de 
yardımcı eczacı 
olarak 
çalışabilecek. 
Askerliğini has
tanede eczacı 
olarak yapanlar 
da yardımcı 
eczacılık yapmış 
sayılacak.

Yardımcı eczacılar 
asgari ücretin en 
az 1,5 katı kadar 
ücret alabilecek. 
Alacakları maaş, 
eczacılarla arala 
rında yapacakları 
sözleşmeye göre 
belirlenecek. 
Yardımcı eczacılar 
ayrıca, eczanelerde 
ikinci eczacı olarak 
da çalışabilecek.

"Yardımcı 
eczacılık 
mesleğinin 
örnekleri"

Yardımcı eczacılık 
ile ilgili 
uygulamanın 
dünyada da örnek
leri bulunuyor. 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin pek 
çok eyaletinde 
yardımcı eczacılık 
uygulanıyor. Wash- 
ington'da eczacılık 
mesleğini icra ede
bilmek için bin 500 
saatlik staj 
zorunluluğu bu
lunuyor

Avrupa Birliği'ne 
üye ülkelerde 
fakülteden mezun 
olan eczacılann 
mesleğe atılma 
dan önce, ecza 
nelerde, kamu 
hastanesinde 
veya hastane 
nin farmasötik 
departmanının 
gözetimi altında 
olan başka bir 
hastanede en 
az 6 aylık staj 
yapma zorun 
luluğu bulunuyor. 
Bu süre 1 yıla 
kadar çıkabiliyor. 
"Yardımcı 
Eczacılık" 
konusu ile ilgili ; 
düzenleme, 
2012 yılında 
6197 sayılı 
"Eczacılar ve 
Eczaneler 
Hakkında Ka 
nun" da yapılan 
değişiklikle, 
Türk Eczacıları 
Birliğiyönetiminin 
önerisi ve 
desteğiyle 
getirilmişti.

4897,

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Gemlik halkının ve üyelerimizin 
Yeni Yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve 

esenlikler dileriz.

Yönetim Kurulu Başkanı 
PaşaAĞDEMÎR

Meclis Başkanı 
Hasan YILDIRIM

Başkan Vekili Abdullah KAVLAK - Başkan Vekili Semih AŞKIN 
Muhasip Üye Şefik YILMAZ - Uye Alaattin AKCAN - Üye Fatih BULUK 

Üye Hasan HAMALOĞLU - Genel Sekreter Agah ARDA
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İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Dost ve müşterilerimizin, Gemlik halkının ’

Yeni Yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve
huzur dolu bir yıl geçirmelerini dileriz" -

SOFRADA İNCİ LEZZETTE BİRİNCİ

. Sofralık Siyah

i ÜRÜNLERİMİZ Ç 
“ NATURAL'DİR

Sel: 0224 51477 46 
yyww.hyzeytinleri.com 9

Yeni Zeytin Hali Arkası^F ■LJ 
Siyah İnci Zeytin Sitesi

57/4-5 GEMLİK

www. gemlikzeytinevi. com

yyww.hyzeytinleri.com
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Yeni Yılınızı kutlar ve yeni yılın herkese sağlık, barış, 
huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
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Gemlik Körfez

Biri Kuveyt’i! diğeri Mısır’lı iki işadamı 130 dönümlük alanda yaklaşık 80 kişinin arsalarını alıp konut yapmak istiyor.

flraıılarKuzeyPlanlanhölgesindelBOOkonutyapmakistivor8
8 yıl aradan sonra ’ 
onaylanan ilçemizin 
Küçük Kumla yönün 
de imara açılmasını 
sağlayan Kuzey Plan 
larının Bursa Büyük 
şehir Belediyesince 
emsal artışların 
1.20 ye yükseltilme
siyle bölgede arap 
işadam lan bin 500 
dairelik konut yap
mak için yer sahip
leriyle görüşmek için 
Gemlik’e geldiler. 
Geçtiğimiz günlerde 
Ramada Otel de 
yapılan tanıtım top 
lantısına, Manastır 
Belde Sitesi üzer
lerinde 130 dönüm
lük arazide, yaklaşık 
80 malikin arsasına, 
bin 500 konut yap
mak isteyen Kuveyt 
Mısır ortaklıklı 
işadamları, aracı 6 
emlakçının organiza 
törlüğü ile konutların 
yapılacağı bölgedeki

arsaları bulunan 
hak sahipleriyle 
biraraya geldiler. ./ 
Firmanın arap tercü
manlar aracılığı ile 
tanıtımının yapıldığı 
toplantıda, Cemal 
Elşati adlı işadamı 
nın dünyanın değişik Cemal Elşati, 

İstanbul’daülkelerinde inşaat ve 
farklı sektörlerde iş 
yaptığı, Bursa ve 
Gemlik’i tanıdığı için 
yapılacak konutların 
mal sahiplerine 
ayrıca yüzde 25’inin 
Türkiye’de istekli 
olanlara, kalanları 
nın ise arap dünyası 

ile Afrika’daki elit 
alıcılara pazârlanaca 
ğım söylediler. 
Urfa da Valilik

avukatları, mimarları tışatı, "uemıiK'i yapacağız. t=n fazla
ve muhasebecisiyle ‘t -şevdim. Bursa’yş 10 yılda bitireceğiz.
katıldığı toplantının fgelip giderken uğru , İnşaatlara alttan" 
amacının yer sahip- yordum.Belediye başlamayı düşünü

izniyle Vakıflar Içriyle tanışmak ye başkanıyla görüş
aracılığıy la muhtaç ne yapmak istedikle . tu fo r Gemlik gjfâteİ 1 ■ inşaatlardan arazi
yetimlere destek " ri anlatmak için biı bir yer. Büyükse hir sahiplerine daire r
olduğunu söyleyen luştuklarıhişöyledi. lereyakınyebenizi ‘ vereceğiz.

Tanıtımdan sonra1 yer

lokum fabrikası 
bulunduğunu, Singa
pur, Romanya gibi 
birçok.ülkede otel, 
konut ve sanayi 
yaptığını, ithalat ve 
ihracat işleriyle uğ 
raştıklarını söyledi. 
Elşati, Mısırlı ortağı, 

sahipleri firma ilgilile 
rine çeşitli sorular 
sordular.
“Neden Gemlik’i seç
tiniz, İstanbul Bursa 
gibi kentlerde konut 
ların fiyatları Gem
lik’ten çok yüksek, 
milyon dolarlara 
satılıyor.” sorusuna

başkanıyla görüş ypruz. Alta yapılan

lereyakınj/eüenizi ‘ 
vah” dedi. 4 :
Bir başka soruda, 
“Yolların kalkıp kalk 
mayacağı soruldu” 
buna da kalkmaya 
cağı, ada bazında 
bin 500 konut 
yapılacağı belirtildi. 
“Konutları kaç yılda 
bitireceksiniz” soru 
suna ise, “Etap etap

Satıldıkça daire' 
terin yapımını 
hızlandıracağız “ 
şeklinde yanıt geldi. 
Toplantı bir saat 
sürdü. Arap müteah
hitler 1.20 emsale 
göre yeni projeler ile 
yeniden buluşmak 
üzere Gemlik’ten 
ayrıldılar.

Dr. Adnan Bıyıkh’nın Belediye başkan adaylığı açıklandı

iyi Parti CHP ile itinalı yanmayacak
31 Mart 2019 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Gemlik’te 
İYİParti'nin CHP ile 
ittifak yapmayacağı, 
adaylarının Adnan 
Bıyıklı olduğu 
düzenlenen tanıtım 
toplantısında 
açıklandı. 
Cuma günü İYİ Parti 
ilçe Merkezi’nde 
düzenlenen aday 
tanıtım toplantısına 
İYİ Parti Bursa Mil
letvekili Prof. Dr. 
İsmail Tathoğlu, İl 
Başkanı Yahya 
Bahadır, İlçe Başkanı 
Birol Mumcu, 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
il ve ilçe yöneticileri 
ile partililer katıldı. 
Toplantının 
açılışında konuşan ’ 
ilçe Başkanı Birol 
Mumcu, iyi partinin' 
siyasette konfor 
hareketini başlatan 
bir hareket olduğunu 
belirterek, 24 Hazi
ran seçimlerine 
şimdi de yerel seçim 
lere iyi hazırlanan 
parti olduklarını, 
Gemlik’te örgütle 
nlrken, ilçe Başkam

ve Belediye Başkan 
adaylarının Dr. 
Adnan Bıyıklı oldu 
ğuntf belirterek, yola 
çıktıklarını söyledi. 
Mumcu, “Partimiz . 
Gemlik’te hiçbir parti 
ile iş ve güç birliği 
yapmayacaktır. 
Adayımız Dr. Adnan 
Bıyıkh’dır. Mesele 
masayı devirmeden 
yapmaktır. Bu da 
Adnan Bıyıklı ile 
olacaktır” dedi. 
Bıyıkh’nın adaylığı 
sloganlar ve 
alkışla karşılandı. 
Daha sonra söz alan 
Adnan Bıyıklı, . 
seçimlerin bir proje 

yarışması 
olmadığını, kazanan 
ve kaybedenin olma 
yacağını, belediyeyi 
projeler değil, 
yönetecek ol.an halk, 
hukuk ve adalet 
olduğunu söyledi. 
Bıyıklı, “En büyük 
projem belediyenin 
ne olduğunu halka 
anlatmaktır. Bele 
diyeler halkın rahatı 
İçin vardır. Yaşam 
kalitesini arttırmak, 
hak, hukuk ve
adaletle yönetmektir, geliyoruz. ” dedi
8 yıldır halkın İl Başkanı Yahya
elinden alınan 

, belediyeyi^halka 
teslim etmek için 

yola çıktık. Belediye 
başkanı olduğumda 
parti rozetimi çıkarıp 
halkın başkanı olaca 
ğım. Gemlik’i sivil 
toplum kuruluşları 
ile bilimin ışığında 
yöneteceğim.
Bir tek hayalim var.
Gemlik’in Avrupa 

1 sahil kasabaları i. 
gibi olmasını 
istiyorum.
Bu işin siyasi partisi 
yoktur. Hakları halka 
teslim etmek için

Bahadır, yollarına 
Adnan Bıyıklı ile ,t 
devam edeceklerini

söyledi.

GEMLİK 
BELEDİYESİNİ 
BİZ ALACAĞIZ 
Bahadır, “Bursa’da 
Osmangazi ittifak 
görüşmelerinde biz 
de kaldı. Nilüfer ve 
Mudanya CHP’de. 
Gemlik bizimle 
denize açılacak 
nefes alınacak 
bir yer olacaktır.
Belediyenin 
anahtarını almak için 
burada olacağız.
Bunun İçin İlk t 
adayımızı Gemlik’te 
açıklıyoruz. Hayırlı , 
olsun” dedi ' 

iyi Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Tathoğlu konuşma 
sında, adaylarının 
Adnan Bıyıklı 
olduğunu, 
CHP ile yapılan 
görüşmelerde 
21 ilde güçbirliği 4 
yaptıklarını be
lirterek, “Gemlik’te iz 
güç birliği olacaksa, 
Adnan Bıyıkh’nın 
adaylığı altında 
olacaktır.
Bursa Osman 
gazi’de İyi Parti 
Büyükşehir, Mu
danya ve Nilüfer’de 
CHP nifi,adayı 
çıkarılacaktır” dedi
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