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Vali bey Kartepe bölgesine
 el koymalı 2’de

AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARINDA
ULTRA LÜX DENİZ VE DOĞA MANZARALI

DUBLEX DAİRE

FİYAT: 380.000 TL

- 300 m2 Kat mülkiyetli
- Tek daire üzerine kurulu
- Üç tarafı açık
- Krediye Uygun
- Tatlıkuyu vadisinin hemen yanı
- Gebze Centera ve merkeze yürüme mesafeli 
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Namaz  Vakitleri İmsak : 05:37
Güneş : 07:05

Öğle   :  12:23
İkindi :  15:01

Akşam: 17:28
Yatsı   : 18: 49

Bu yolun sonu Play-Off   /  Spor’da

Dış Cephe Mantolama Kaplama.
Temel Bodrum Ve Teras Su Yalıtımı.

Zemin Epoksi Kaplama.
 Suyla Şişen Enjeksiyon Köpük
Makinası İle Asansör Çukuru 
Makine Temeli İzolasyonu .

iHBAR 
HATTI
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451 25 11

Gebze Gazetesi

Gebzegazetesi

Muhtarlar ile
 biraraya gelindi

Sayfa 4’de

AK Parti Darıca’dan 53 kişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu mahkemeye verdi

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı tarafından, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulunuldu. 

Hakaret’e suç duyurusu!
AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’ndan 53 kişi “Diktatör bozuntusu”şeklindeki ifadelerinden 

dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu. Darıca İlçe Başkanı 
Muzaffer Bıyık, “Hakaret eden bedelini ödemeli, herkesin ayağını denk alması lazım.” dedi.

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı 
tarafından, CHP genel başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyu-

rusunda bulunuldu. AK Parti Darıca 
İlçe Teşkilatı’na bağlı 53 kişi dün 
Gebze Adliyesi’ne giderek, CHP Genel 
başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
yönelik “Diktatör bozuntusu”şeklinde 
ki ifadelerinden dolayı şikayetçi oldu.  
Şikayet başvurusu sırasında açıklama 
yapan AK Parti Darıca İlçe Başkanı 
Muzaffer Bıyık, “Kimse Cumhurbaşka-
nımız Erdoğan’ı sevmek zorunda de-
ğil, ama saygı duymak zorunda.”dedi. 

KİMSEYE HAKARET ETMEDİK
Darıca ilçe Başkanı Muzaffer Bıyık 
şikayet öncesi yaptığı açıklama da,  
“Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da memleketi Rize’nin Plakasını ifade 
eden 53 arkadaşımızla beraber, mil-
letimizin oylarıyla seçilmiş Cumhur-
başkanımız Erdoğan’a hakaret eden, 
Diktatör bozuntusu diyen CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şi-
kayetçi olmak için buradayız. AK Parti 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ile beraber siyaset 
nezakete dayalı bir sisteme oturmaya 
başlamıştı. AK Parti kadroları olarak 

bizler hiçbir zaman bir siyasi partinin 
genel başkanına, Milletvekiline ya 
da herhangi bir temsilcisine hakaret 
eden bir yaklaşımda bulunmadık. Biz 
kimseden Sayın Cumhurbaşkanımızı 
sevmesini beklemiyoruz. Ama herkes 
Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı duy-
mak zorunda. Bu bizim en doğal en 
insani hakkımızdır.”dedi.

HAKARET EDEN BEDELİNİ ÖDER
Bıyık, Hakaret eden kişilerin kim 
olursa olsun karşılığını görmesi ge-
rektiğini altını çizerek, “Bizler yapılan 
hakaretleri içimize sindiremedik. Bu 

noktada konunun yargıya intikal et-
tirilmesi ve sayın yargıçların gereğini 
yapması hususunda burada toplan-
dık. Artık bu ülke de kimse birilerine 
hakaret etmeyi kendine bir görev 
görmemeli, karşılığını alması lazım ve 
ayağını denk almalı. Hakaret eden de 
bedelini ödemeli diye düşünüyoruz. 
Kocaeli de teşkilatımıza vatandaşı-
mızdan talep eden var. Kemal beyin 
konuşmasından bu yana çok sayıda 
telefon aldık, haddini kim bildirecek 
diye vatandaşlardan yoğun talep 
geldi. Bu tür şikayetler devam edecek-
tir.”diye konuştu. (Ömür Kavran) 

Tarhan: Birlikte 
hareket edelim!
CHP Kocaeli Milletvekili 

Tahsin Tarhan, Kocaeli’de 
ki hastanelerin durumuyla 

ilgili gazetemize değerlendirme-
ler yaptı. Tarhan, Gebze Bölge-
si’nin şu an görüşülmekte olan 
Bütçe görüşmelerinden kamu 
yatırımlarını hak ettiği yardım-
ları alabilmesi için AK Partili 
Milletvekillerine çağrıda bulun-
du. Tarhan, Gebze Bölgesi’nin 
yoğun nüfus artışlıyla beraber, 
hastanelerde yoğunluk oluştu-
ğunu belirterek, yatak sayıları-
nın yetersiz olduğunu söyledi. 
Gebze’deki hastanelerin yatak 
sayısının İzmit ve Derince’nin 
dörtte biri olmasına içerleyen 
Tarhan, acil kamu yatırımlarının 
yapılması gerektiğini söyledi. 
Hastanelerin mevcut durum-
larının yetersiz olduğunun 
altını çizen Tarhan, yeni kamu 
yatırımlarının yapılması gerek-
tiğini söyledi. Tarhan AK Partili 
Vekillere de seslenerek, “Şu 
anda TBMM’de Bütçe hazırlıkları 

yapılıyor. AK Partili Milletvekille-
rine sesleniyorum. Özellikle geri 
planda kalan Gebze Bölgesi’nin 
bütçeden kamu yatırımları bağ-
lamında hakkını alabilmesi için 
beraber çalışalım. Siyaseti bir 
kenara bırakıp Bölgenin hakkını 
savunalım. Ben Kocaeli Milletve-
kili olarak devam eden projeleri 
yakından takip edeceğim.”dedi. 
(Evren Kızıltaş)

38 bin başvuru!
Kocaeli’de 2016 yılı hac mev-

siminde kutsal topraklara 
gitmek isteyen kişi sayısı 38 

bin 902 olarak kayıtlara geçti. Diya-
net İşleri Başkanlığı, 2/16 yılı hac 
ön kayıtlarını kapattı. 18-27 Ocak 
tarihleri arasında il ve ilçe müftü-
lüklerine ilk kez 13 bin 535 kişinin 
kaydı yapıldı. Önceki yıllardan ka-
lan 25 bin 367 hacı adayının ön ka-
yıtları da otomatik olarak gerçek-
leştirildi. 2016 yılı hac mevsiminde 
ilimizden kutsal topraklara gitmek 
isteyen kişi sayısı 38 bin 902 olarak 
kayıtlara geçti.
KURA2 MART’TA

Hacca gideceklerle ilgili KURA 
2 Mart Salı günü saat 11.00’de 
Diyanet İşleri başkanlığı Konferans 
Salonu’nda çekilecek. Noter huzu-
runda, halka açık gerçekleşecek 
kura sonrası, ismi çıkanların kesin 
kayıtları 7-18 Mart tarihleri arasın-
da yapılacak.
Bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığı 
organizasyonuyla Ramazan ayına 
yönelik Umre turlarının süresi de 
15-20 ve 30 günlük olarak belir-
lendi. Ramazan Umresi’ne gitmek 
isteyenlerin kesin kayıtlarının il ve 
ilçe müftülüklerinde devam ettiği 
hatırlatıldı.

GTÜ’de Nano kanser günü!
4 Şubat Dünya Kanser Günü’n-

den önce düzenlenen Nano 
Kanser günü için bu yıl Gebze 

Teknik üniversitesinde etkinlik dü-
zenlenecek. Gebze Teknik Üniver-
sitesi’nden yapılan açıklama da şu 
ifadeler kullanıldı. “ETPN Temsil-
cileri olarak Üniversitemiz Kimya 
Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. Vefa Ahsen ve Yrd. Doç. Dr. Fa-
bienne Dumoulın konuşmacı olarak 
yer alacak. Üniversitemiz öğretim 
üyelerinin dışında, Uluslararası 
Kanser Kontrol Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Tezer Kutluk, Yeditepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Çulha ve İzmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Serdar Özçelik de konuşmacılar 
arasında olacak.  Etkinlikte nano 
“şey”lerin kansere nasıl faydalı 
olabileceği üzerine bir basın konfe-
ransı düzenlenecek.  Türkiye’de ilk 
olarak düzenlenecek olan etkinlik 
saat 10.00’da başlayacak.”(Musta-
fa Ulaş Gecal)

Bilet fiyatları çok yüksek!

Gazetemizin whatsap ihbar 
hattına şikayette bulunan 
vatandaşlar, Gebze Center 

AVM’de sinema bilet fiyatlarının 
yüksekliğinden yakındılar. Gazete-
mize şikayette bulunan vatandaş-
lar bir çok yerde sinema fiyatla-
rının 10 TL civarında olmasına 
rağmen Gebze Center’da bulunan 
Cinemaximum’da fiyatların 17.5 TL 
olmasından yakındılar. İzmit Mer-
kezde bulunan NCity içerisinde yer 
alan sinemanın bilet fiyatlarının 11 
TL olduğunu ifade eden vatandaş-
lar, 700 bin nüfusun bulunduğu 
Gebze Bölgesi’nde tek sinema olan 
Cinemaximum’un fiyatının yüksek-
liğinden yakındılar. Vatandaşlar 

ailecek film izleyemediklerini 
belirterek, Cinemaximum şirke-
tinin bilet fiyatlarını makul dü-
zeye çekmesini istediler. (Selçuk 
Esmer Gecal)

CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafın-
dan 12 İlçe Çalıştayda buluştu. 
CHP İlçe başkanları çalıştayda 

özeleştiri yaparak, nasıl başarılı 
olunacağını derinlemesine masaya 
yatırdı. Sayfa 3’de

CHP kendini eleştirdi!


