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12EYLÜL’DENBİR ANI.. (2)

Cuma günkü sayımızdaki köşemde 
q «f 2 Eylül’den Bir Anı" başlıklı yazıma bazı 
i okurlarım, "Bu nereden çıktı şimdi" diye 

sordular.
Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyet Gazetesi 

i Genel yayın yönetmeni Can Dündar ve 
Ankara Temsilcisi Erdem Gürün tutuk 

! lanması istemiyle mahkemeye çıkarılması 
। bana 12 Eylül’ü anımsattı.
|Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’nde AKP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla 
belediye mülklerinin satışı konusunda alınan karar gereği, birinci 
satışta alıcısı çıkmayan Hisartepe Mahallesi Yalova Yolu kenarındaki 
otel alanı arsa yeniden satışa çıkarıldı. İhale, 4 Aralık 2015 Cuma 
günü saat 10.oo’da Gemlik Belediyesi’nin Sosyal Yaşam Merkezi’n- 
deki hizmet binasında Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda belediye 
encümeni huzurunda yapılacak. Haberi sayfa 2’de

Hamidiye Mahal 
lesi’nde meyda 
na gelen olayda, 
sabah araçlarına 
binmek isteyen 
araç sahipleri 
lastiklerinin 
bıçakla kesildiği 
ni farkedince, 
duruma Emniyet 
Müdürlüğüne 
bildirdi.
Yapılan araştır 
mada, 16-17 
yaşlarında üç 
kafadarın kestiği 
saptandı.
Haberi syf2’de

http://www.vizyonkd.cotn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Otel arsası iiinci kez ihaleye cıkanMı
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12 aracın lastiklerini kestiler

Gemlik Belediye 
si’nde AKP’li 
belediye meclis 
üyelerinin oylarıyla 
belediye mülklerinin 
satışı konusunda 
alınan karar gereği, 
birinci satışta alıcısı 
çıkmayan Hisartepe 
Mahallesi Yalova 
Yolu kenarındaki 
otel alanı arsa 
yeniden satışa 
çıkarıldı.
3206 metrekarelik 
belediye arsası 4 
milyon muammen 
bedelle 2886 sayılı 
Devlet İhale Ka- 
nunu’nun 36. 
maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü 
ile satılacak.
İhale, 4 Aralık 2015 
Cuma günü saat 
lO.oo’da Gemlik 
Belediyesinin 
Sosyal Yaşam 
Merkezindeki 
hizmet binasında 
Kent Konseyi

Dün sabah 
araçlarına 
binmek isteyen 
vatandaşlar, 
araç lastiklerinin 
bıçakla kesil 
diğini gördüler. 
Hamidiye Ma- 
hallesi’nde 
meydana gelen 
olayda, olayın 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirilmesi

Bursa'da jandar
maya oto hırsız 
lığını önlemek için 
"change" 
eğitimi verildi. 
Bursa Türk Otomo
bil Fabrikası A.Ş. 
(TOFAŞ) tarafından 
yerilen change 
eğitimine Bursa 
İl Jandarma 
Komutanlığı Asayiş

iWIR«S

Toplantı Salonu’nda 
belediye encümeni 
huzurunda 
yapılacak.
İhaleye katılmak 
isteyenlerin ilgili 

üzerine yapılan 
incelemede, 
12 adet özel 
aracın lastikle 
rinin kesildiği 
belirlendi.
Polis, yaptığı 
araştırmada 
lastikleri yaşları 
16 ve 17 olan 
üç kafadarın 
kestiğini 
saptadı.
Gözaltına

Şube Müdürlüğü, İs
tihbarat Şube 
Müdürlüğü, KOM 
Şube Müdürlükleri 
ile Gemlik, Gürsu, 
İnegöl, Karacabey, 
Kestel, Mustafake 
malpaşa, Mudanya, 
Nilüfer, Osmangazi 
ve Yıldırım ilçe 
jandarma 
komutanlıklarından 

şartnameyi Gemlik 
Belediyesinden 
edinerek, 120 bin 
liralık geçici teminat 
yatırmaları, ayrıca 
şartnamede belir- 

alınan gençler, 
polise verdikleri 
ifadesinde 
alkollü 
olduklarını ve 
ne yaptıklarını 
hatırlamadık 
larını söylediler. 
Mahkemeye 
çıkarılan üç 
kafadar, tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

3 subay, 29 ast 
subay, 15 uzman 
jandarma ve 1 
uzman erbaş olmak 
üzere toplam 48 
personel katıldı. 
Jandarma ekipleri, 
gördükleri eğitim 
ler sayesinde, 
sorumluluk böl
gesinde meydana 
gelebilecek oto 

tilen evrakları 
teklif mektubu ile 
birlikte ihale 
zarfına koyarak 
teklif dosyasını 
şartnameye

hırsızlığı ve 
"change" vakalarını 
daha kolay 
aydınlatabilecek. 
Araçların şasi ve 
motor numara 
larının değişti 
rilmesi demek 
olan (change) 
suçlarının 
önlenmesi 
hedefleniyor.

uygun olarak 
hazırladıktan sonra, 
saat 09.30’a kadar 
Destek Hizmetleri 
Bölümü’ne ver
meleri gerekiyor.

Gemlik 
Belediyesine 
ait daha önce 
satışa çıkarılan 
Ahmet Dural 
Meydanındaki 
CİUS AVM ise 
23 milyon liradan 
satışa çıkarılmış, 
ancak ilk ihalede 
satışa katılan 
olmamıştı.
CİUS AVM’nin de 
satışının yenile 
neceği öğrenildi. 
CİUS AVM nin 
ihalesi 24 Mart 
2015 tarihinde, 
Hisartepe 
Mahallesindeki 
otel arsasının ilk 
ihalesi ise 
20 Mart 2015 
günü yapılmıştı. 
Satışa çıkarılan 
deniz manzaralı otel 
arsası, Büyükşehir 
Belediyesi Atatepe 
Sosyal Tesisleri’ne 
100 metre uzaklıkta 
bulunuyor.
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lltanma »Harlanan araçta can iman
İnegöl de şaram 
pole yuvarlanan 
otomobil aniden 
alev aldı. Araçtan 
yaralı kurtulan 
sürücü, yola 
çıkarak yardım 
istedi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Çayyaka Mahalle- 
si'nden Boğazova 
istikametine 
seyir halin 
de olan Enis D. 

yönetimindeki 
16 V 7690 plakalı 
otomobil, yağış 
nedeniyle yolun 
kaygan olmasından 
dolayı direksiyon 
hakimiyetinin 
kaybedilmesi üze 
rine kontrolden 
çıktı. Otomobil uçu-. 
ruma yuvarlandı. 
200 metre aşağı yu
varlanarak ağaçlık 
alana çarparak 

duran otomobil 
hurdaya döndü. 
Otomobil 
sürücüsü yaralanır 
ken, yaralı sürücü 
yanmaya başlayan 
araçtan kendi imkan 
lan ile çıkmayı 
başardı.

YOLA ÇIKIP 
YARDIM İSTEDİ 
Yaralı halde uçu
rumdan yola çıkan

sürücü yoldan 
geçerlerden 
yardım istedi. 
Olay yerine gelen 
112 ekibinin 
ilk müdaha 
leşinin ardından 
Tedavi altına alınan 
sürücünün vücudu 
nun çeşitli yerlerin 
de kırıklar olduğu, 
genel sağlık duru
munun iyi olduğu 
bildirildi.

2 Mı cesedi inMıı

Yıldırım Samanlı 
bağlantı yolu 
yakınlarında, 
birbirlerinden 
bir kilometre 
uzaklıkta, 
pompalı tüfekle 
vurulmuş iki 
kadın cesedi 
bulundu. 
İlk ceset, 
dün akşam saat 
22.00 sıralarında 
Bursa Çevre 
Yolu Yıldırım 
bağlantı yolu 
yakınlarındaki

2 hin kasa marul çaldılar

bir meyve 
bahçesinde 
bulundu.
35 yaşlarındaki 
kadının cesediyle 
ilgili inceleme 
bu sabaha kadar 
sürdürüldü. 
Jandarma ve 
polis ekiplerinin 
bölgede yaptığı 
araştırma 
sırasında, ilk 
cesedin bulun 
duğu 
yerden bir kilome
tre uzaklıktaki 

bir meyve 
bahçesinde 
35- 40 yaşlarında 
bir kadın cesedi * 
daha bulundu. 
Üzerlerinden 
kimlik çıkmayan 
kadınların 
göğüslerinden 
pompalı tüfekle 
vurularak 
öldürüldüğü 
belirlendi. 
Her iki cina 
yetle ilgili çok 
yönlü soruşturma 
sürdürülüyor.

Karacabey de iki 
kişi sattığı 2 bin 
kasa marulun 
parasını 
alamadığını iddia 
ederek polise 
müracaat etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, M.S. ile İ.S., 
İzmir’den 2 bin 
kasa marul getirdi. 
Marulların satışı 
için Karacabey’de 
ikamet eden E.Y. ile 
anlaşan iki kişi, 
bin 500 kasayı 
plakasını bilmedik
leri bir kamyo 
nete yükledi. 
Kalan 500 kasayı 
ise, E.Y.’nin aracına 
yükleyen 2 kişi,

Korkum kaza:2 »aralı
Yıldırım da yapımı 
devam eden bir 
apartman inşaatın 
da gece saatlerinde 
meydana geldi.
23 yaşındaki F.K. 
otomobiliyle virajı

yanlarına gelen 
3 şahısla birlikte 
araca binerek köye 
gitmek üzere 
yola çıktı. 
Bu sırada 
şahısların kendiler
ine tüfek göster
erek tehdit etmesi 

alamayınca önce 
kaldırıma çıktı, 
ardından da 4 katlı 
bir apartman 
inşaatına uçtu. 
O sırada şantiyenin 
içinde çalışmakta 

üzerine M.S. ile 
İ.S., marulların 
parasını alamadan 
araçtan indi. Bunun 
üzerine M.S. ile İ.S., 
polise müracaat 
etti. Polisin, olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

olan 40 yaşındaki 
Murat Benzer’in 
üzerinden geçen 
otomobilden Ben
zer, şans eseri 
yâra almadan 
kurtuldu.



1 Aralık 2015 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

12EYLÜL’DENBİR ANI.. (2)
12 Evlül fincesi.vasgnqn olavlar.Jtatanhk ellerin 

aydınlan bir, bir öldürmesinin bugünden ne farkı 
var.

Ben vazımı vazdıktan sonra Divgrbakır Baro 
Başkanı, banş aktivisti Tahir Elçi, profesyonel bir 
katil tarafından başından vurularak öldürüldü.

Bu olavpana.j Temmuz 1979 aünü. gazetemizin 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Avukat Mehmet Cengiz 
Göral’ın, Bursa Sakaldöken Caddesi’nde, evine 25 
metre kala, bir kiralık ülkücü tarafından başından 
vurularak katledilişini anımsattı.

Cengiz de banş yanlısı, demokrat, aydın Kema 
list bir gazeteci ve hukukçuydu.

Gençlerini birbirlerini öldürmemesi için birçok 
yazı yazdı gazetemizde.

Ama onun bedenini yok ettiler.
Ama Cengiz hala yaşıyor. Tahir Elçi’nin de 

unutulmayacağını düşüncelerinin yaşayacağını ve 
yaşatılacağını umuyorum.

Cumartesi günkü yazımda, 12 Eylül anımı sîzlerle 
paylaşmaya başlamış, devamını pazartesi günü 
yapacağımı belirtmiştim.

Ancak, araya CHP kongresi gibi güncel bir konu 
girince, yazımı bir gün sonraya erteledim.

12 Eylül’ün ne getirip götüreceği ilk günlerden 
belli oldu. Parlamento fesih edildi, siyasi parti lider
leri tutuklandı, yukandan aşağıya doğru bir tutuk
lama kampanyası başlamıştı.

Boktan bir konu neden ivip ben de ellerine düs 
tüm. İşyerimin aranmasından sonra Hükümet 
Konagındaki ilçe Jandarma Komutanlığı binasına 
götürüldük. İçerisi genç kaynıyordu. Birçoğu tanıdık 
simalardı. Sendikacılar, öğrenciler, işçiler, öğretmen 
ler, memurlar iğne atsan yere düşecek gibi değildi.

Öğle saatlerinde girdik jandarma binasına, bir 
saat sonra bir kıpırtılar yaşandı, beni alıp, yine aynı 
minibüse bindirdiler. Bu kez Gazhane Caddesi 
Gürçay Apt.de bulunan evimin kapısı önünde durdu 
araç. Askerler tam teçhizatlıydı. Araçtan inip kapının 
biri önüne, biri köşeye yerleştirildi. Bir teğmen bir 
trafik polisi ve birkaç asker eve girdik.

Ne aradıklarını bilmiyordum ama amaçlan bel
liydi. Belli ki o günün Jandarma Bölük Komutanı 
Cengiz Yüzbaşı dan talimat alınmıştı. (Cengiz Yüzba 
şı güney doğuya tayini çıktığını orada karanlık işle 
re girdiği için ordudan atıldığını yıllar sonra öğren 
dik. Gemlik’te de karanlık ve çirkin işlere girdiğini 
biz CHP yönetimine gelen şikayetler den öğrenmiş, 
durumu Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık’a 
Gemlik’e geldiğinde bir raporla bildirmiştik.)

Benim büyük olasılıkla bu olay nedeniyle içeri 
tıkılmamı istiyordu.

Başka bir olay daha vardı onu başka bir yazı 
konusu yapacağım.

Evi didik, didik aradılar. Belli ki silah anyoriardı.
Ama silahla işim olmadığından bu kez 

kitaplarımdan 9 tanesini aldılar.
Bülent Ecevit’in ya “Demokratik sol” ya da 

“Atatürk ve devrimcilik” adlı kitabı ve Yılmaz Güney 
in ‘Endişe’ adlı senaryosu bile suç sayılmıştı. Bir de 
kardeşimden hatıra kırık bir tüfeği mühürlediler beni 
de alıp götürdüler. Mahalleli ne olduğunu 
anlamamıştı.

Ama, büyük ihtimal televizyonlarda gördükleri 
gibi “Bir komünisti yakaladılar” falan diye akıllann 
dan geçirmişlerdir.

Jandarma binasında saat 5 e kadar bekletildikten 
sonra ifadem alındı. Askerin postallarının fotoğrafı 
hikayesini anlattım. Görevli subay aynını yazdı. 
Ama, telefon görüşmelerinden sonra yine minibüse 
bindirildik ve Âzot Lokantası önüne götürüldük.

Burada içki masasında Azot Genel müdürü Nuri 
Argun, Albay Orhan Öncül, Emniyet Amiri Hasan 
Öztürk ve Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Cen
giz Çelikbilek, kafa çekiyordu.

Askerler bir süre sonra telaşla geldiler.
Yanlannda garsonluk yapan eski sendikacı Osman 
Değmen de vardı.

Sosyal Hizmetler Müdürü’nün evine gittik. O’nu 
aldılar. Giriş kapısını yanındaki kantarın bulunduğu 
daktilosu bulunan bir odaya girdik. Orada Cengiz 
Yüzbaşının dolma kalemle, ve yazısı olarak kendine 
imzaya getirilen yazının arkasına yazdığı yazı asker 
yazıcı tarafından yeniden yazıldı.

Yüzbaşı ifademi alan subayın yazısını 
beğenmemiş, kafasına uygun bir senaryo uydurup, 
beni asker düşmanı, sol mihraklarla ilişkisi olan 
yalan ve hiçbir dayanağı olmayan bir yazı yazarak 
içeri tıktırdı.

Askerin postallarının fotoğrafını çekmek isteyen 
ancak, Adliye öğle tatiline girdiği için çekemeyen 
Ertuğrul’un Askeri Yargıtay üyesi Eniştesinin saye 
sinde, 2 gece tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldık.

Can Dündar ve Erdal Gül bizim kadar şanslı 
değiller.

Bu anım o karanlık günlerle, bu günlerin hiç bir 
farkı olmadığını, ülkenin daha da kötüye gittiğini 
gördüğümden sîzlerle bir daha paylaştım.

Hükümet kurulalı şunun şurasında 2 hafta içinde 
yaşananlara bakın siz karar verin..

Bursa'da düzenle 
nen kapalı alandaki 
ilk 'Blok Mermer 
Fuan'nın, ülke 
ekonomisine 100 
milyon doların 
üzerinde katkı 
sağladığı bildirildi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı (BTSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, fuarın sek
törün ihracatına 
büyük katkı sağla 
dığını ve firmalara 
yeni bir vizyon 
kazandırdığını 
söyledi. Maden Mer
mer Üreticileri ve 
Sanayicileri 
Derneği (MADSİAD) 
Başkan Vekili Erol 
Yüce ise fuarın 
önümüzdeki sene 
daha yoğun 
katılımla yapıla

cağını belirtti. 
BTSO'nun Maden* 
Mermer Üretici ve 
Sanayici İş Adamla 
rı Derneği (MADSİ

Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 24 ayrı

AD) ile TÜYAP 
işbirliğinde düzenle 
nen ve alanında 
dünyada ilk olan 
Bursa Blok Mermer 
Fuarı sona erdi. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Bursa Uluslararası

ülkeden 14 bin 728 
İş profesyoneli 
ağırlayan fuarın, 
üretim ve sanayi 
başkenti Bursa'ya 
farklı bir bakış açısı 
kazandırdığını 
vurguladı. Dünya 
doğal taş rezervinin 
yaklaşık yüzde 
40'ına sahip olan 
Türkiye'de; sek* 
törün böyle

uluslararası alanda 
bir fuara ihtiyaç 
duyduğunu 
belirten Başkan 
Bukay, daha önce 
kapalı alanda 
blok mermer 
fuarının yapılma 
sına kimsenin 
cesaret edeme 
diğini söyledi. 
Fuarda bulunan 
870 blok mermerin 
tamamının 16 
milyon 250 bin 
dolara satıldığı, 
fuara gelen müşte 
rilerin hem fuarda 
bulunan ürünler 
hem de ziyaret 
ettiği maden 
ocakları vasıtasıyla 
yaptığı ticari anlaş 
malarla Ülke ekono 
misine 100 milyon 
doların üzerinde 
katkı sağladığını 
vurguladı.

HNMİHMIMI

Zübeyde Hanım 
Anaokulu Öğret 
menleri, Personel 
leri ve Okul Aile 
Birliği üyelerinin 
katılımıyla düzen

lenen öğretmenler 
Günü programı 
coşkuyla kutlandı. 
Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, tüm 
öğretmenlerin öğret

menler gününü 
kutlayarak sevgi, 
saygı, birlik ve 
beraberlikle dolu 
geçirilecek nice 
eğitim yılları diledi.

Okul aile Birliği 
Üyelerine de 
programa 
göstermiş oldukları 
katkılardan dolayı 
teşekkür etti.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 24/09/2013- 
13160400IM051125,27/09/2013-13160400IM052037, 

01/10/2013-13160400İM052534, 06/11/2013-13160400IM059007, 
06/11/2016-131604001M059036, 13/11/2013-13160400IM060335, 
14/11/2013-13160400IM060523, 10/12/2013-13160400IM065285, 
10/12/2013-13160400IM065440, 26/02/2013-13160400IM009804, 
29/03/2013-13160400IM015961, 29/04/2013-13160400IM021925, 
13/08/2013-13160400IM059448, 16/12/2013-13160400EX094240, 

18/12/2013-13160400EX094780 tarih ve 
numaralı beyannameler zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 

EMAŞ PLASTİK SAN. VE TİC.A.Ş.

BYEGM

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
Apt.de
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İD!lSHMtSİ8İlll!İM^!ira»1Iİ3İllllaiİ11lllillilim,
Mlkrokredl destek 
leri ile girişimci 
kadınlara iş haya 
tında önemli bir 
olanak sağlayan 
Borusan, başlattığı 
“Meslek Atölyem” 
programı ile mikro 
kredi desteği alan 
kadın girişimciler 
için meslek edinme 
ve geliştirme 
kursları düzenle 
meye devam ediyor. 
Toplumsal hayatta 
ve iş yaşamında 
kadınların güçlendi 
rilmesine katkıda 
bulunan Borusan, 
hayallerini 
gerçekleştirmek 
isteyen kadınları 
destekliyor.
Grup, Gemlik’te

mikrokredi sağladı 
ğı girişimci kadınla 
ra yönelik meslek 
edinme ve geliştir 
me kurslarına hız

kesmeden 
devam ediyor. 
“Meslek Atölyem’ 
adı altında düzen 
lenen kurslar,

Borusan Gemlik 
Mikro Finans 
Şubesi’nde 
gerçekleştiriliyor. 
“Meslek Atölyem’

serisinin İkincisi 
olan “Kurabiye 
Süsleme” etkinliği 
27 Kasım Cuma 
günü gerçekleş

tirildi. Atölye çalış 
maları, pastacılık 
konusunda uzmanla 
şan isim Zeynep 
Ada ve ekibinin 
yönetiminde 
gerçekleştirildi.
Pastacılık, Kurabiye 
süsleme, modelle 
me ve paketleme 
tekniklerinin de 
verildiği atölyeye 
25 kadın 
girişimci katıldı. 
Kadınların iş yaşa 
mındaki konumunu 
güçlendirme çalış 
malarında bir örnek 
teşkil edecek 
“Meslek Atölyem” 
programı, farklı 
uzmanlık alanların 
da eğitim çalışmala 
rıyla devam edecek.

bııfcılîlılılılıjliıııiisnir
Milli Eğitim Bakan 
lığı Fatih Projesi 
Tablet Bilgisayar 
Dağıtımı Roda 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde 
tamamlandı. 10. 
Sınıfta okuyan 84 
öğrenciye tablet 
bilgisayarları Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Okul Müdürü 
Nurullah Şimşek 
tarafından 
öğrencilere teslim 
edildi. Okul Müdü 
rü Nurullah Şim 
şek, eğitim ve 
öğretimde teknolo 
jiyi iyileştirme 
hareketi olan Fatih 
Projesinin Milli 
Eğitim Camiasına 
hayırlı olmasını 
diledi. Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’da, Bakanlı 
ğın tüm imkânları 
nm Gemlik’te de 
seferber edildiğini

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE TESCİLLİ 
EX093995 SAYIL112.11.2015 TARİHLİ BEYAN

NAMEMİZE AİT G0064159 SERİ NUMARALI EUR1 
DOLAŞIM BELGEMİZ KAYBOLMUŞTUR.

HÜKÜMSÜZDÜR.
PERA SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

BYEGM

vurgulayarak, proje 
kapsamında dağıtı 
lan tablet bilgisa 
yarların hayırlı 
uğurlu olmasını 
diledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
konuşmasında kara 
tahtalı, tebeşir 
tozlu, tebeşir ve 
keçe silgi bulunma 
yan yıllardan, akıllı 
tahtalı, tablet 
bilgisayarlı eğitim 
ve öğretimli yıllara 
geçişi anlattı. 
“Gençliğimizin 
elinde taş ve 
Molotof değil, kitap

ve bilgi bulunma 
hdır” diye konuşan 
Refik Yılmaz, 
“İmkânlar ve 
potansiyel var. 
Sizlere güveni 
yoruz. Tablet 
Bilgisayarlarınız 
hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. Kay
makam Cahit 
Işık’ta, konuşma 
sında, gelinen 
noktayı milletimizin 
ve devletimizin 
geldiği yer olarak 
nitelendirdi. 
Gençlere hayat 
felsefesi konusun 
da bilgiler verdi

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 
BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK,

BAHÇIVAN
AL’fNACA'KTfR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

EFENDİÜĞLUMERMERSAN.TİC.A.S,
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA
TEL : 0 224 586 00 05



1 Aralık 2015 Salı Gemlik KHrfez Sayfa 6

fltalepe Mesleki ve TeKnik Anadolu 
lisesi öğrencileri Eğilim Fuarı nda

Atatepe Mesleki 
ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
öğrencilerin 
gelecek planlarını 
yaparken, 
üniversite 
tercihlerinde 
kendilerine rehber
lik edecek bilgileri 
almaları amacıyla 
Muhasebe 
Finansman alan 
şefi Ali Ateş, 
Ulaştırma 
Hizmetleri alan 
şefi Hilal Peker 
ve Muhasebe ve 
Finansman 
öğretmeni 
Nevin Kara ile 
birlikte Merinos 
Kongre 
ve Fuar Merkezin 

deki Educatürk 
Eğitim Fuarını 
gezdi.
Fuara katılan 
üniversitelerin 
görevlilerinden 
üniversite 
eğitimi, burslar, 
yurt olanakları ve 
üniversitede 
sosyal hayat 
alanında bilgiler 
alan öğrenciler, 
üniversiteleri 
tanıtan tanıtım 
materyallerini de 
ilgiyle incelediler. 
Fuar sonrası 
kültür gezisine 
devam eden 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, 
Merinos Tekstil 

ve Sanayi Müzesi 
ile Enerji ve 
Göç Müzelerini 
de gezerek 
Bursa hakkında 
daha fazla bilgi 
sahibi olma 
fırsatı yakaladılar, 
öğrenciler, 
Merinos Fabrika 
sı'nın Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kurucusu 
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
vefat etmeden 
önce 2 Şubat 
1938 yılında 
açılışını yaptığı 
son fabrika 
olduğu bilgisi 
ni de bu 
gezi ile öğrenmiş 
oldular.

GTSO Genç 
Girişimcilerinden 
Kıbrıs Çıkarması 
TOBB Bursa 
GGK İcra Kurulu 
Kağan Yeşil 
Başkanlığında 
Kuzey Kıbrıs 
TürkCumhuriyetl 
ne ekonomik 
temaslarda 
bulunmak üzere 
bir faaliyet 
düzenlendi. 
Bu faaliyete 
TSO'yu temsilen

BYEGM

Gemlik GGK 
Başkanı Kemal 
öncü katıldı. 
KKTC Başkanı 
Ömer Soyer 
Kalyoncu, 
KKTC Ekonomi, 
Ticaret ve Sanayi 
Bakanı Sayın 
Sunat Atun, 
KKTC Ticaret 
Odası Başkanı 
Fikri Toros, KKTC 
Sanayi Odası 
Başkanı Ali Çıralı, 
KKTC Genç İş

Adamları Derneği 
Başkanı Ceyhun 
Tunalı ve yönetim 
kurulu üyelerini 
ziyarette ederek, 
ekonomik temas 
larla, karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulundu.
Gemlik GGK 
Başkanı Kemal 
Öncü; nazik 
ev sahipliği ve 
kabulleri için tüm 
KKTC yetkililerine 
teşekkür etti.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
i Pad-i Phone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK •

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

0 224513 96 83

KRŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK ]
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Kış lastiğitakma zorunluluğu bugün başlıyor

Kıs lastiği takmayanlara 571 lira ceza
Ulaştırma, Denizcilik 
Ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafın 
dan hazırlanan ve 
2012'de yürürlüğe 
giren "Araçların 
Yüklenmesine 
ilişkin ölçü ve 
Usuller İle Tartı ve 
Boyut ölçüm Tole 
ransları Hakkında 
Yönetmelik"e göre, 
kış şartlarına 
uygun olmayan, 
kar lastiği takılma 
mış araçların yola 
devam etmelerine 
İzin verilmeyecek. 
Kurala uymayan 
araçların işletmeci 
lerine bugün 
itibarıyla 571 lira 
ceza uygulanacak. 
Söz konusu ceza, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından açıkla 
nan yüzde 5,58'lik

yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 
1 Ocak 2016 itiba 
rıyla 602 liraya 
çıkacak.
Yönetmelikteki kış 
lastiği takma zorun 
luluğu, şehirler 
arası yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçları

kapsıyor.
Buna göre, yolcu 
ve eşya taşımaların 
da kullanılan araçlar 
her yıl 1 Aralık ile 
1 Nisan tarihleri 
arasında zorunlu 
olarak kış lastiği 
kullanacak. Hava 
şartlarına bağlı 

olarak söz konusu 
süre, Bakanlık 
tarafından 1 ay 
uzatılabilecek.
Kar lastiği olmayan 
araçlar yola devam 
edemeyecek 
Kış şartlarına göre 
önlemini almamış, 
kış lastiği olmayan 

araçların yolu kapat 
ması ve insanların 
mağdur olmasını ön
lemek amacıyla 
başlatılan uygula 
mayla, karlı havalar 
da yolların kapanma 
sının önüne geçilme 
si amaçlanıyor. 
Yetkili ekipler, bu yıl 
tedbirsiz, hazırlıksız 
yola çıkan araçları 
daha sıkı denetleye 
cek ve kış şartlarına 
uygun kar lastiği 
takmayan araçların 
yola devam etmeleri 
ne izin vermeyecek. 
Kış lastikleri
7 derecenin altındaki 
sıcaklıklarda, ıslak, 
karlı ve çamurlu 
zeminlerde yaz 
lastiklerine oranla 
daha iyi yol tutuş 
ve yüksek güvenlik 
sağlıyor.

Geçen dönem kış 
lastiği takma zorun 
tuluğunun olduğu 
1 Aralık 2014 ile 
1 Nisan 2015 
arasında Karayolu 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü ekiplerin 
ce 397 araç sahibine 
210 bin 203 lira, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce 
105 araç sahibine 
56 bin 3 lira, 
Jandarma Genel 
Komutanlığınca da 
33 araç sahi bine 
17 bin 907 lira 
ceza kesildi.
Böylece şehirler 
arası yük ve yolcu 
taşıyan 535 ticari 
araç sahibine kış 
lastiği takmadıkları 
için toplam 
284 bin 113 lira 
ceza uygulandı.

Uludağ Üniversitesi'nıle 
89 ülkeden 800 civarında

öğrenci okuyor

Yılın ilk karının 
düşmesini fırsat 
bilen dağcılar, 
soluğu 
Uludağ'da aldı. 
Birçok dağcı kulübü 
senenin ilk karının 
tadını çıkardı. Hava 
sıcaklığının düşme 
sinin ardından 
Cumartesi başlayan 
kar yağışı Pazar 
günü etkisini 
sürdürdü. Soluğu 
Uludağ'da alan 
dağcılık kulubü 
ekipleri, Oteller 
Bölgesi'nden tarihi 
Cumalıkızık

I1 Köyüne yürüyüş 
düzenledi.

Yürüyüşe Demirtaş 
Spor Dağcılık, 
TOFAŞ Doğa 
Gezginleri Kulübü 
ve Eskişehir'den 
gelen 18 kişilik 
Eskişehir 
Gezginler Kulübü 
üyesi eşlik ederken, 
15 kilometreyi bulan 
parkurda sekiz 
saat süren yürüyüş 
gerçekleştirildi. 
60 kişilik ekip, 
kar manzaraları 
eşliğinde tarihi 
Cumalıkızık köyüne 
inerek yürüyüşü 
tamamladı. Team- 
sahlar Trekking 
Grubu 

ise Bursa'dan 
Uludağ'a çıkmayı 
tercih etti. 
Demirtaş 
Spor Dağcılık 
Kulübünden 
Necati Öztürk, 
"Eskişehir'den 
gelen misafirleri 
m izle birlikte 
Oteller bölgesinden 
yoğun kar altında 
başladığımız doğa 
yürüyüşümüz 
tarihi Cumalıkızık 
köyünde sonlan 
dırdık. Katılan 
arkadaşlara 
teşekkür ederiz. 
Çok güzel faaliyet 
oldu" dedi.

Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, bu yıl 
104 ülkeden yakla 
şık 5 bin öğrencinin 
Uludağ Üniversite 
si'nde okumak için 
başvurduğunu be
lirterek, “Konten 
janımız ölçüsünde 
ancak 89 ülkeden 
800 civarında öğ 
renci alabildik.” 
dedi.
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Doç. Dr. 
Necibe Nesibova'yı 
makamında kabul 
etti. Dünya 
genelinde 104 ülke
den öğrencinin 
Uludağ’da okumak 
için başvurduğunu 
anlatan Rektör Ul 
cay, şunları söyledi: 
“Bizler kontenjan 
lanmız elverdiğince 
öğrenciyi kabul 
edebiliyoruz. Bize

bu yıl yabancı 
öğrenci statüsünde 
5 bin öğrenci adayı 
başvuruda bulundu. 
Ancak biz 89 ülke 
den 800 civarında 
öğrenci aldık. Hepsi 
ne en iyi eğitimi ver
meye çalışıyo ruz. 
Azerbay can dan da 
yüzlerce öğrencimiz 
var. Hepsine kendi 
evladımız gibi 
sahip çıkıyoruz." 
Uludağ Üniversite 
si’nin kendileri için 
ayrı bir yerinin 
olduğunu ifade 
eden Nesibova da, 
"Bugün buraya hem 
sizlerle tanışmak, 

hem de karşılıklı 
işbirliklerinin 
arttırılması adına 
bilgi alışverişi 
yapmak için 
gelmiş bulunuyo 
rum. Uludağ 
Üniversitesi, her 
yıl bizim ülkemiz
den yüzlerce 
gence kucak 
açıyor. Onlara en 
kaliteli eğitimi 
veriyor. Daha 
fazla öğrenci 
nasıl göndere 
biliriz? Bunun kri 
terleri nelerdir? Bu 
konulan görüşebil 
mek için buraya 
geldim." dedi.
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Barsa İnsan Kanatları »e Istihılanı Buluşması taıılanm atiffî
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin destek ve 
katkılarıyla düzenle 
nen ‘4. Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması 
(BİİB’2015), 
3-4-5 Aralık 
tarihleri arasında 
kapılarını açıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafindan Bursa 
Valiliği, Bursa 
Kent Konseyi (BKK), 
Bursa Çalışma ve 
İş Kurumu 
(Iş-Kur Bursa) ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) destek 
teriyle hazırlanan 
BİİB’2015’in tanıtım 
toplantısı, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Meri
nos AKKM) yapıldı. 
Toplantıya, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanı 
Muammer 
Karaduman, 
Binted Genel

Müdürü Birgül 
Yıldız Günay, Yerel 
Gündem Şube 
Müdürü Neslişah 
Kuşku, Büyükşehir 
Belediyesi, Valilik, 
İşkur Bursa ve 
BKK yetkilileri 
katıldı.
İstihdam Buluşma 
sında konuşan 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Abdülkadir 
Karlık, bilgi ve 
bilgili insanın

gönümüzde 
daha önem 
kazandığını söyledi 
Katılan firmaların 
işgücüyle buluşarak 
sektör hakkında 
bilgiler vereceğini 
anlatan Karlık, 
buluşma kapsamın 
da Ahmet Şerif 
İzgören, Sunay 
Akın ve Oğuz 
Saygın tarafından 
konferanslar 
verileceğini belirtti. 
Vali Yardımcısı

BÜRŞA^^Â 
^^K.^PEŞİNDE

m

Mustafa Altıntaş ise, 
Bursa’nın Türkiye 
ekonomisinde 
önemli yere sahip 
olduğunu, ekonomi 
nin sürdürülebilir 
ve verimli şekilde 
devam ettirilmesi 
bakımından insan 
kaynaklarını ile 
istihdamın önem 
arz ettiğini kaydetti. 
Buluşmanın ekono 
mik verimin elde 
edilmesinde katkı 
sağlayacağını ifade 
eden Altıntaş, “İşve 
ren, işçi, öğrenciler 
buluşma da bir 
araya gelerek

kendilerine uygun 
işgücünü bularak 
bilgi sahibi olacak. 
Geçen seneki çalış 
malardan hareket 
ederek, bu sene için 
30 bin kişinin 
buluşmayı ziyaret 
etmesini bekliyoruz. 
Sunum ve sertifika 
eğitimle rine ise 2 
bin 500 kişinin 
katılması bekleniyor. 
İstihdam ve insan 
kaynakları nın bilgili 
kişiler tarafından 
sunulması, meslek 
eğitimin artırılması, 
eksikliklerin dile ge
tirilmesi bizi yön

lendiriyor.
Tüm vatandaşlan 
mızı, iş arayan ve 
verenleri buluşmaya 
davet ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
BTSO Yönetim 
Kurulu üyesi Fah 
rettin Gülener ise, 
Bursa’nın büyümesi, 
ismini tekrar parlat 
ması gerektiğini 
ifade etti.
İş-Kur Bursa İl 
Müdürü Kasım Tilki, 
istihdamın korunma 
sı, artırılması ve 
yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalar 
yaptıklarını ifade etti

i®

m

42- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ • 

W TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA * 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA <

■------------- - --------- - .. . \IE TANITIM HİZMETLERİ
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83
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Huş ambargosu Turt «aiandaşma yarayacak
Rusya'nın sebze- 
meyve başta olmak 
üzere Türk mallarına 
ambargo koymaya 
hazırlanması iç 
piyasada bazı 
olumlu etkileri 
olacak 
Tarım Kredi Koo 
peratifleri Merkez 
Birliği (Tarım Kredi) 
Genel Müdürü irfan 
Güvendi, Rusya'nın 
Türkiye'den meyve 
sebze ithalatını 
yasaklama kararına 
ilişkin, "Eğer böyle 
bir yaptırım olacaksa 
bundan ilk önce 
Rusya'nın çiftçisi 
etkilenecek, biz 
değil" dedi. 
'Yaptırımlardan en 
çok Rus çiftçisi 

etkilenecek' 
Ekonomi Muhabirleri 
Derneği (EMD) Genel 
Merkezi'nde Dernek 
Başkanı Turgay 
Türker ve üyeleriyle 
buluşan Güvendi, 
Birliğin çalışmaları 
ve Türkiye ile Rusya 
ilişkilerine yönelik 
bilgi verdi.
Türkiye ile Rusya 
ilişkilerine de 
değinen Güvendi, 
tarımsal açıdan 
Türkiye'nin Rusya ile 
ticaretinde açık 
verdiğine dikkati 
çekti.
Güvendi, şöyle 
konuştu: "Eğer 
böyle bir yaptırım 
olacaksa bundan ilk 
önce Rusya'nın

çiftçisi etkilenecek, 
biz değil. Zaten 
Avrupa'dan 
Rusya'ya karşı 
birtakım yaptırımlar 
var. Rus çiftçisi bu 
durumdan daha çok 
etkilenecek. Tek 
maliyetimiz ithalatta 

başka ülkeden 
getirileceği için 
navlun maliyetimiz 
olur. Kanatlı sektörü 
Avrupa ambargosun
dan sonra biraz 
hızlanmıştı. Bunu 
Irak pazarı ile 
karşılayabiliriz diye 

düşünüyorum. 
Tarım ve gıdada 
Rusya ile 2 milyar 
850 milyon dolar 
ithalatımız, 1 milyar 
350 milyon dolar da 
ihracatımız var. 
"KALİTELİ VE DAHA 
UCUZ ÜRÜN

TÜKETECEĞİZ" 
Yaş meyve, sebze 
ve narenciye grubu 
bu durumdan 
etkilenir. Hükümet 
de bu durumda o 
çiftçilere destek 
verecektir.
İç piyasada tüke
timin artırılması 
ya da yeni ihracat 
pazarları bulunması 
gerekecek.
Şu anda hemen 
ihracat kapısı 
açılamaz. Bu da 
içeride daha 
kaliteli ve daha 
ucuz ürün 
tüketebileceğimiz 
anlamına geliyor. 
Bu durum gıda 
enflasyonunu da 
etkileyebilir.”

İssizlik maaşına ;am müjdesi
Asgari ücrete 
yapılacak artış, 
işsiz kalanlara da 
yarayacak. 
Hesaplaması asgari 
ücret üzerinden 
yapılan işsizlik 
maaşı da, asgari 
ücret artışına paralel 
artacak. Brüt ücret 
üzerinden yapılan 
hesaba göre en 
düşük işsizlik 
maaşı 658,8 liraya, 
en yükseği de 1.317,6 
liraya yükselecek. 
İşsizlik maaşı brüt 
ücretin yüzde 4O'ı 
kadar oluyor. Asgari 
ücretin üzerinde 
maaş alanlar 
için ise yüzde

o

80'inden fazla 
olamıyor. Aralık 
ayında toplanacak 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nda 
hükümet asgari 
ücretin bin 300 lira 
olması için teklif 
sunacak. İşçi, 

işveren ve hükümetin 
masaya oturduğu 
komisyonda, iki kes
imin bin 300 lira için 
"tamam" demesi, 
asgari ücretin yük
selmesi için yeterli 
olacak.
İşsizlik maaşı şu 

anda en fazla 
10 ay alınabiliyor. 
Prim ödeme 
süresi şartında 
kısalma, 
10 aylık maaş 
ödeme süresinin de 
uzaması gündemde. 
Asgari ücretin 
yılbaşında
1.300 lira olmasıyla, 
Asgari Geçim 
İndirimi (AGİ) 
rakamları da 
yükselecek.
Net asgari ücret 
bekar çalışana göre 
hesaplandığı için 
çocuk sahibi 
olanların maaşı 
80 lira kadar artış 
gösterecek.

YÜKSEK CİROLU
FAAL DURUMDA
DEVREN SATILIK

SU BAYİİ

0M95122255

HIHSmiI

‘Gemlik Körfez’ www. gem I i kkorfezgazetesi .com
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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 DENİZ OTOBÜS^

_________ ULAŞIM
Pamukfcale 
DENİZ uçaöi 
Pegasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzer Turizm

Kamil Koç 6*1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

513 23 29
513 10 88
513 05 29
280 44 44

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman 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.
Iş-KUR___________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 16 46
513 71 66

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güvsn Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral
Başkanlık

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

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
51323 25 

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya
Yeni kapı (
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova
Topçular

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

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habeş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
gemlIK’IKİLK OÛHLÛK »İYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5336 

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

S.orumlu 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)

aiısMiıi
VENÜS SİNEMASI
Ali Baba ve 7 cüceler: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15... 

Pirdinyosüpriz 
yumurta: 

11:30-13:30-15:30- 
17:15-19:00...

Hüddam: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98

BANYO&MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAM İN AT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

I9VESUYAUT1M 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
I doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

ÜRÜNLERİ Tel : 0 224 514 31 64 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

DUDUN SALONU

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA n

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ' MI
GÜZEL ANLARINIZI M'

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta-Meşrubat-Çerez 20*16 VIİl 

Piyanist +l)i Performans y yill
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ

İnternetten Canh Mnpn- Sakne - Işıkyösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

gh, www.gemllkmiiton.com
m facebook/miltondugun
ML plus.google.com/miltondugun 
r HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

F Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkmiiton.com
plus.google.com/miltondugun


C8O* >

FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA - KUPA ■ PLAKET

50 Kr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sok.

Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK
Tel : O 224 513 96 832 Aralık 2015Carsamha www.gemlikkorfezgazetesi.com

■mMwim Belediye Meclisi 9 Aralık’a ertelendi

EMSİ
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Meclis toplantısı ertelenemez
Bugün toplanması gereken Gemlik Bele 

diye Meclisi Belediye Başkanının istemi 
üzerine 9 Aralık 2015 tarihine ertelenmiş.

Durumu telefon ile MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu bildirdi.

MHP Meclis üyeleriyle birlikte bugün Mec 
lis Salonu önünde kararı protesto edecek 
terini ve basın açıklaması yapacaklarını 
söyledi.________ Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiple 
ri, dün Gemlik Bursa Yolu üzerinde bulunan 
Küçük Sanayi Sitesi’ne giren alt geçit çevre 
sindeki görüntü kirliliği yaratan tabelaları 
sökmeye başladı. Tabelaların düzenli hale 
gelmesini sağlayacak olan uygulamaya
devam edileceği bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Bugün toplanması 
gereken Gemlik 
Belediye Meclisi, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
talimatıyla 9 Aralık 
2015 gününe erte 
lenmesine, MHP 
İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
“Keyfi uygulama, 
hukuksuz tutum” 
diyerek tepki 
gösterdi.
Belediyeler Yasası 
‘nda Belediye Mec 
üslerinin her ayın 
ilk haftasında top 
lanmasını zorunlu 
kıldığını belirten 
Osman Durdu, 
şunları söyledi: 
“Belediyede görev 
li bir memur, beledi 
ye meclis üyelerini 
telefonla arayarak,

2 Aralık günü 
yapılması gereken 
meclis toplantısı 
nın 9 Aralık’a erte 
lendiğini duyurdu. 
Bu, keyfi bir tutum 
dur. Belediye Mec 
lis toplantısında 
Başkan yoksa, 
birinci veya ikinci 
başkan vekili 
tarafından meclis 
toplanır. Belediye 
Başkanının yasayı 
bilmemesi müm 
kün değil. Burada 
da olduğu gibi, 
keyfi davranmakta 
ve suç işlemekte 
dir. Biz, bugün 
meclis üyele 
rimiz ile birlikte 
Belediye Meclisi 
önünde toplan 
arak tutumunu 
protesto edeceğiz”,.

d arçelik

rsoon.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
• YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK'TE!

Sıman msınkası re otunsa otsun esfo beyaz eşya veya
fefevöjonmtaı/ evinâden atryor, yepyeni Arçettderie 
değnsririyoruz.

GENC-flL TİC. LTD. ŞTİ

al Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 • 514 90 S5

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticari araçlarda kar lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihinden itibaren başladı. Uymayanlara 519 lira para cezası var

Kıs lastikleriniz hazır mı?
1 Aralık tarihinden 
itibaren ticari 
araçlarda kış lastiği 
takma zorunluluğu 
uygulaması 
devam ediyor. 
Goodyear Müşteri 
İş Geliştirme Yö
neticisi Yusuf Pekel 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
sürücülerin can ve 
mal güvenliği açı 
sından kış ayla 
rında halk arasında 
kar tipi olarak 
adlandırılan lastik 
leri kullanmalarını 
istedi.
Dün, Gemlik Good 
year Bayii Solaksu 
başı Otomotiv’i zi
yaret eden 
Pekel, ticari araç 
sürücülerine kış 
lastikleri hakkında 
bilgiler verdi.

Goodyear Müşteri 
İş Geliştirme 
Yöneticisi Yusuf 
Pekel, yasa gereği 
bütün ticari araç 
sahiplerinin trafiğe 
1 Aralık tarihinden 
itibaren kış lastiği 
takarak çıkmak 
zorunda olduklarını, 
diğer araçların da 
güvenlikleri açısın 
dan mutlaka kış 
lastiği kullanmala 
rını istedi.
Pekel, şöyle 
konuştu: 
“Kış lastiği takması 
gereken ticari 
araç sahipleri 
bu kurala uymazlar 
ise 519 lira idari 
trafik cezası ile 
karşılaşabilirler. 
Cezanın miktarı 
bir ay sonra artar. 
Kış lastiği takma

kuralına uymayan 
ceza 1 Ocak 
2016 tarihinden 
itibaren 602 liraya

yükseltilecek" 
Gemlik’in kara 
nakliyesi alanında 
ülkemizde önde

gelen bölgelerden 
biri olduğunu 
belirten Goodyear 
Müşteri İş Geliştir 
me Yöneticisi 
Yusuf Pekel, 
“Bu bölgede çok 
fazla ticari araç 
bulunması nede 
niyle, bu tip araçla 
rın güvenlik tedbir
lerine daha fazla 
dikkat etmesi 
gerekmektedir." 
şeklinde konuştu. 
Kış lastiği genelge 
sinin 10 Kasım 
2014 tarihinde 
yayınlandığını, 
kış lastiği takma 
zorunluluğunun 
şehirlerarası yük ve 
yolcu taşıyan ticadi 
araçları kapsadığını 
belirten Goodyear 
Müşteri İş 
Geliştirme Yöneti

cisi Yusuf Pekel, 
kış lastiği tanımının 
yeniden yapıldığını, 
buna göre kış 
lastikle rinin 
anlaşılması için 
kullanılan M+S 
işareti ile birlikte 
kar tanesi işaretinin 
lastik üzerinde 
bulunduğunu 
söyledi. 
Bursa ve bölgesin 
de kış aylarının 
30-35 gününün 
-7 derece altında 
geçtiğini de 
hatırlatan Goodyear 
Müşteri İş Geliştir 
me Yöneticisi 
Yusuf Pekel, 
araçlarda can 
ve mal güvenliği 
için mutlaka 
kış lastiğinin 
kullanılmasını 
istedi.

Belediye sokağa tabela koymayınca vatandaş çözüm buldu

Umuıtıey'ıle soisaga tabela takılmayınca ^nazflılar
Umurbey 
Mahallesi’nde uzun 
zamandan beri 
sokaklarında tabela 
bulunmayan Akköy 
Sokak sakinleri, 
sonunda çözümü 
kendileri buldu, 
sprey boya ile 
herkesin görebil 
mesi için Akkoy 
Sokak yazısını 
duvara yazdı. 
Gemlik Umurbey 
Yolu’nda Sarı

Konaklar Durağı 
ile birinci durak 
arasında bulunan 
Akköy Sokağın 
başına belediye 
tarafından 
konan tabelanın 
kaybolması üzerine, 
sokak sakinleri 
Belediyeye 
başvurarak, adres 
tarif etmede zorluk 
yaşadıklarını be
lirterek, yeni tabela 
konmasını istediler.

Ancak, aylar geç 
tiği halde sokağa 
tabela konmadı. 
Çaresiz kalan 
mahalle sakinleri, 
adreslerinin 
bulunabilmesi için 
çözümü sokağın 
girişindeki taş 
duvara sprey 
boya ile herkesin 
görebileceği 
büyüklükte 
‘Akköy Sk” 
yazdı.

Zabıtadan tabela operasyonu
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Karayolu 
kenarlarında 
bulunan gelişi 
güzel takılmış 
reklam tabelalarını 
kaldırıyor.
Dün, Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne 
bağlı ekip,

Gemlik Bursa 
Yolu üzerinde bulu
nan Küçük Sanayi 
Sitesi’ne giren alt 
geçit çevresindeki 
görüntü kirliliği 
yaratan tabela 
lan söktü. 
Görevliler, 
Belediyeden izin 
almadan gelişi 
güzel dikilen

reklam ve tanıtım 
tabelalarının 
Gemlik girişinde 
ve çevresinde 
düzenli bir duruma 
getirilmesi için 
görüntü kirliliği 
yaratan tabelaların 
kaldırıldığını 
belirterek, 
uygulamanın devam 
edeceğini söylediler
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‘Romantik’ hırsız yakayı ele «erili
Edinilen bilgiye 
göre, M.K. (18), 
S.Ç. (25) ve C.Z.'nin 
(23) Bursa'nın 
çeşitli bölgelerinde 
lüks mağaza ve 
beyaz eşya dükkan 
larında televizyon, 
ısıtıcı, ayakkabı ve 
kıyafet çaldığı tespit 
edildi. Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 

şahısları parmak izi 
ve kamera kayıtları 
sayesinde yakalaya 
rak gözaltına aldı. 
Şüphelilerin Bursa 
da toplam 16 farklı 
dükkandan hırsızlık 
yaptığı ve çalıntı 
eşyaların A.A., R.K. 
ve Ş.Ö. tarafından 
satın alındığı 
öğrenildi. Hakların 
da gerekli işlem 
yapılan alıcılar

serbest bırakıldı.
16 farklı iş yerinden 
beyaz eşya ve 
kıyafet hırsızlığı 
yapan şahıslar 
emniyetteki ifade 
lerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden 
C.Z.'nin lüks bir 
mağazadan çaldığı ? 
şah sevgilisi olan 
B.T.'ye hediye 
ettiği öğrenildi.

MM Kasisiz siiriicii canmılan ılmıırılu
Bursa İzmir 
karayolu Balık 
esir’e 5 kilometre 
kala Kazıklı 
Köprüsünde 
sabah saatlerin 
de meydana geldi. 
Yoğun yağmur 
yağışından dolayı 
Bursa Balıkesir 
karayolundaki 
su birikintisini 
açmak isteyen 
Karayolları 
görevlisi D.Ç., 
orta refüje geçti. 
Yolun kenarında 
ki mazgallardan 
biriken suyun 
gitmesi için 
çaba sarf eden

D.Ç., hızla gelen 
10 EZ 424 plakalı 
servis minibü 
sünü görünce neye 
uğradığını şaşırdı. 
Aracın su 
birikintisine 
girmesiyle 

direksiyon haki 
miyetini kaybeden 
servis şoförü 
T.K., D.Ç.’ye 
çarptıktan sonra 
köprünün 
korkuluklarına 
vurarak durabildi. 

Bursa'da iki otomo 
bilin arasından 
geçen üzerinde iki 
gencin bulunduğu 
motosiklet önünde 
ki araca çarptı. 
Kasksız motosiklet 
sürücüsü ve arka 
sındaki yolcu 
yaralandı. 
Bursa-İnegöl 
karayolunun 
30. kilometresinde 
meydana gelen 
kazada, iki otomo 
bilin arasından 
geçen ve üzerinde 
iki kişinin bulundu 
ğu motosiklet hızını 
alamayarak önünde 
ki araca çarptı. 
Kask takmadıkları

görülen isimleri 
öğrenilemeyen 
iki genç, bir anda 
savrulmaya 
başladı. Arkadan 
gelen otomobil 
sürücüsünün 
dikkati sayesinde 
ölümden dönen 

gençler yaralandı. 
Gençlere İlk müda 
haleyi ise kazayı 
gören sürücüler 
yaptı. İsimleri öğre 
nilemeyen motosik 
ietteki iki kişi kendi 
imkanlarıyla 
hastaneye gitti.

MMIİIİİIIIIİMM MıiıMıiııııaıııMııiı
Yenişehir de, 
polis tarafından 
yakalanan iki 
hırsızlık şüphelisi 
çocuk tutuklandı. 
Yenişehir'de 
birçok işyerine 

girerek hırsızlık 
yaptıkları öne 
sürülen
F.K (15) veH.S (16), 
polis tarafından 
yakalandı.
Sorgulamaları

tamamlanan 
şüpheliler 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine 
konuldu.

Mudanya da 
sabah saatlerinde, 
seyir halindeki 
bir otomobilden 
şüphelenen polis 
ekipleri, aracı 
durdurdu.

Araçta yapılan 
aramada
1 adet ruhsatsız 
tabanca, 2 adet 
tüfek, 1 adet bıçak 
ve çok sayıda dolu 
fişek ele geçirildi. 

Aracın sürücüsü 
V.Ö., polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Meclis toplantısı ertelenemez
Belediyeler Kanununun 20 maddesi 

şöyle:
MADDE 20. -Belediye meclisi, her ayın 

ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde 
toplanır.

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde 
çalışmasına ara verebilir. Belediye mec 
lisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir... ”

Burada da görüldüğü gibi Belediye 
Yasası açık ve net.

“Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, 
önceden kararlaştırdığı günde toplanı 
yor” diyor.

Gemlik Belediye meclis ilk toplantı 
sında geleneksel olarak her hafta 
çarşamba günü toplanma kararı aldı.

Belediye Başkanı veya bir meclis 
toplantısını yasanın emrettiği günden 
başka bir günde toplayamaz.

Bunun için her neden geçersizdir.
Başkan keyfi karar alamaz.
Bu konuda, meclis de karar alamaz. 

Ancak, ilk toplantıda bitmeyen günden 
maddeleri, ay içinde bitirilecek şekilde 
ertelenebilir.

9 Aralık günü yapılacak belediye 
meclisi usulsüz olur, alınacak kararlar 
yargıya gittiğinde geçersiz sayılır.

AKP’li Gemlik Belediye Meclisi’nde 
A KP’Iilerin oylarıyla alınan birçok karar 
yargıdan döndü. Geçtiğimiz ay yapılan 
görüşmelerde Köylerden Belediyeye 
geçen arsa ve arazilerin satışı 
kararındaki yöntem de yanlıştı.

Başkan, eleştirileri kale bile almadı.
Önce gündeme aldırdığı satış kararını 

oylattı, sonra görüşme açtırdı.
CHP grup sözcüsü hukukçu Özgür 

Aksoy, istemeyerek yargıya gittiklerini ve 
birçok kararın bozulduğunu, bu 
kararında bozulacağını söyledi.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, tep
kili.

Başkanın meclis toplantısını erteleme 
kararının hukuksuz olduğunu söylüyor.

Yasalarda meclisin nasıl ve ne zaman 
toplanacağını yazdığını, bunu karşın 
keyfi olarak meclisi toplantısını birinci 
haftadan sonra bir günde toplamak 
istediğini söyledi.

MHP’liter bugün Meclis önünde topla 
narak, erteleme kararını protesto ede 
çekler, başkanı yasalara saygılı olmaya 
çağıracaklar.

Bakalım ne olacak.
Benim gördüğüm, Gemlik Beledi 

yesi’nde AKP’nın sayısal çoğunlukta 
olması nedeniyle istediğimizi yaparız 
havası var.

Hatta muhalefete tepeden bakılıyor.
“Siz istediğiniz kadar konuşun, biz 

bildiğimizi yaparız” mantığıyla harekete 
ediliyor.

Belediye meclisinin Belediye Başkanı 
olmadığı zaman nasıl toplanacağını 
Belediye kanunu yazıyor.

Başkan olmadığında meclis 1. Başkan 
vekili veya o da yoksa 2. Başkan vekili 
tarafından toplanır.

Uzun sözün kısasıL Belediye Meclisi 
nin yasanın gösterdiği şekilde toplan 
ması bir zorunluluktur.

Ca flde ortasınfla elekMteği
Geçtiğimiz yıl, 
eğitim ve öğretime 
açılan Roda İmam 
Hatip Anadolu 
Lisesi’nin giriş 
kapısının 
yakınlarında 
sokak ortasında 
bulunan elektrik 
direği görenleri 
şaşırtıyor.
Çevre Yolu Çarşı 
Deresi’nin sağ 
tarafında yapılaş 
manın giderek 
arttığı bölgede, yeni 
yapılan Roda İmam 
Hatip Anadolu 
Lisesi’nin giriş 
kapısı önünde 
açılan geniş 
yolun ortalarında 
yükselen demir 
profillerden 
yapılmış yüksek 
gerilim elektrik 
direği hayret 
uyandırıyor.
Yoldan geçen 
araçların 
elektrik direğine

çarpmaması için 
gidişi gösteren 
‘Ok’ işareti konarak 
direk üzerine de 
Roda İmam Hatip 
Anadolu Lisesi 
yazısı konduğu

dikkat çekiyor. 
Roda İmam 
Hatip Anadolu 
Lisesi yakınında 
yüksek gerilim 
hattının geçmesi 
öğrenciler

tarafından da 
korku ile karşıla 
nırken, direğin 
kaldırılarak 
elektrik kablolarının 
yol altına alınması 
isteniyor.

Dojo Karate 
Spor Kulübü 
sporcularının 
kendi aralarında 
topladıkları mavi 
kapaklarla 19. 
tekerlekli san 
dalyeyi sahibine

ulaştıracak. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Antrenörü 
Gökhan özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
sporcularına mavi 
kapak toplama

kampanyasına 
gösterdiği duyarlılı 
ğa teşekkür ederek, 
tespit ettikleri 
ihtiyacı olan bir 
kişiye daha teker
lekli sandalyeyi ver
menin mutluluğunu

yaşadıklarını 
söyledi.
özler, mavi kapak 
toplama kampan 
yasına devam ede
ceklerini, bunun 
daha bir başlangıç 
olduğunu belirtti.
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Bum ile tiı Mskiff dondnrııiau
Rusya'daki 44 
Üniversite ve 
yüksek eğitim 
kurumunun 
büyük bir bölümü, 
Türkiye ile 
akademik ilişkileri 
dondurdu. 
Eğitim ve Bilim 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
"Türkiye’deki 
eğitim kurumlan 
ile işbirliği olan 

44 Rus yükseköğ 
retim kurumunun 
büyük bölümü, 
Türkiye'deki 
partnerlerine 
işbirliği 
anlaşmalarını 
tek taraflı olarak 
iptal ettiklerini veya 
askıya aldıkla 
rını bildirdiler" 
dendi.
Akademik deği 
şim programları 
çerçevesinde 
Türkiye'de bulunan

Rus öğrenciler 
de geri çekiliyor. 
Bu öğrencilerin 
sayısının 100'den 
az olduğu 
tahmin ediliyor. 
'Türk öğrencileri 
koruyun' 
Açıklamada 
Rusya'da eğitim 
gören 1000'den 
fazla Türk üniver

site öğrencisinin 
ise bu karardan 
etkilenmeyeceği 
de bildirildi. 
Rusya Eğitim ve 
Bilim Bakanı Dmitri 
Livanov, "Bütün 
üniversitelere 
Türk öğrencilerin 
provokasyonlar 
dan korunması 
için her türlü

önlemi alma 
talimatı verdik" 
dedi.
Rusya ile Türkiye 
arasındaki zilişkiler, 
24 Kasım tari 
hinde Türkiye'nin 
hava sahasını 
ihlal eden bir 
Rus uçağını 
düşürmesi 
ardından bozuldu.

MflK'ta eğitim sürüyor

Mudanya’da arama 
kurtarma faaliyet
lerinde bulunan 
MAK ekibine, Yalo 
va Belediyesi İtfai 
ye Müdürlüğü’nce 
ileri seviyede yan 
gın eğitimi verildi. 
Bir itfaiyecinin 
yapması gereken 
bütün müda
halelerin eğitimini 
eksiksiz olarak alan 
MAK personeli, 
uygula malı tat
bikatlara da iştirak 
etti. 4 personel ile

48 saat süren 
eğitimlerini tamam
layan MAK ekibi 
sertifika almaya 
hak kazan dı. 
Eğitim ve tatbi 
katlarda duman ile 
doldurulmuş oda 
dan kapalı devre 
solunum sistemleri 
ile gerçeğini arat 
mayan bir şekilde 
yangın zedeleri kur
taran MAK perso 
neli, eğitim lerini 
başarılı bir şekilde 
tamamladı.

‘GemlıkKorfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.co

I

Gemlik KGK 
Başkanı Selma 
özsabuncu'nun da 
katılımıyla Kasım 
ayı TOBB Bursa 
KGK İcra Kurulu 
Toplantısı 
Nurcan özdemir 
Başkanlığında 
Mustafakemal 
paşa ilçesinde 
gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi 
Suuçtu şelalesine 
kısa birde gezi 
düzenlendi.
Gemlik KGK 
Başkanı Selma 
özsabuncu;
"Mustafa Kemalpa 
şa Ticaret ve 
Sanayi Odasını 
temsilen katılan 
TSO Meclis Başkan

Yardımcısı 
Emin Buz, TSO 
Muhasip üyesi 
Vedat Süngü, 
KGK Başkanı 
Figen Demirtaş ve 
KGK üyelerine 
güler yüzlü ev 
sahipli ğinden 
dolayı teşekkür 
ediyorum" 
dedi.

BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 

BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK,

BAHÇIVAN
AUNACA'ATIR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

tKHnİOĞI.UMERMEBSaH.TlC.A.S.
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA 
TEL : 0 224 586 00 05

http://www.gemlikkorfezgazetesi.co


2 Aralık 2015 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

MSIIHİ MMİ 
BÜYİİKSEHIBIE MNLMiaCait

INmMMİ
Kırsal kalkınmanın 
sağlanması ve kent 
merkezlerine göçün 
önlenmesi amacıyla 
üreticileri her 
alanda destekleyen 
Büyükşehir Beledi 
yesi, kestane üreti
minin eski 
canlılığına kavuş 
ması amacıyla 
İnegöl ilçesinde 
3250 adet kestane 
fidanı dağıttı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
dünya pazarlarında 
geniş yer bulan 
kestane üretiminin 
yeniden yaygınlaş 
ması ve bu sayede 
üreticilerin de gelir
lerinin artırıl masını 
amaçla dıklarım 
söyledi. İnegöl 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ise, 
eskiden kırsal kes
ime yardım bir 
tarafa köylere 8-10 
metre boru vere
bilmek için bile türlü 
ceremeler çektik 
terini hatırlatarak, 
Büyükşehir yasası 
sayesinde artık 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
işbirliğinde her 
alanda rahatlıkla

faaliyet göster dik
lerini kaydetti.
Henüz Büyükşehir 
yasası gündemde 
bile yokken, 
Orhaneli, Keleş, 
Harmancık ve 
Büyükorhan başta 
olmak üzere tüm 
ilçelerde altyapıdan 
ulaşıma, spor 
tesislerinde tarihi 
ve kültürel mirasa 
kadar her alanda 
yatırım götüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
yasanın uygula 
maya geçmesiyle 
birlikte kırsal 
kesime hizmet 
yağdırmaya devam 
ediyor. Özellikle 
kırsal kalkınmanın 
sağlanması hede 
fiyle, çiftçilere 
koyun ve yem 
dağıtımı, yem 

bitkisi tohumu, arı 
kovanı, sera n 
aylonu, çatı 
malzemesi, salça 
makinesi, malt 
serme makinesi, 
ceviz soyma maki
nesi gibi ekipman 
desteği sağlayan 
Büyük şehir 
Belediyesi, kaliteli 
üretim için de 
düğmeye bastı. 
Her bölgenin 
iklim ve toprak 
yapısına göre 
kaliteli üretim 
yapılması ama 
cıyla geçtiğimiz ay 
dağ ilçelerinde 
çilek fidesi dağıtan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
şimdi de İnegöl 
ilçesinde toplam 
3 bin 250 adet 
kestane 
fidanı dağıttı. 

insan hayatının en 
mutlu günlerinden 
birine imza atan 
nikah memurlarına 
öfke ve stres yöne
timi, beden dili ve 
mevzuat konula 
rında seminer 
verildi.
Bursa’nın tüm 
ilçelerinde görev 
yapan nikah 
memurları ile, 
Yalova, Kütahya 
ve Bilecik İl Nüfus 
müdürlerinin da 
katıldığı eğitim 
toplantısının 
açılışında konuşan 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
“Türk toplum 
yapısının en önemli 
unsuru olan aile 
birliğinin kurulma 
sında, çiftlerden 
sonra evlilik akdinin 
gerçekleştirilmesind 
e en önemli görevi 
üstlenen kişiler 
nikah memurlarımız. 
Onların, yaptıkları 
işlerde daha başarılı 
olmaları adında 
düzenlenen bu 
eğitim son derece

- Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 

"’T- ;; iPad-iPhone 
BY EG M uygulamasında

yayımlanmaktadır.

önemli” 
dedi. 
Osmangazi 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde, Meri
nos Tren İstasyonu 
Nikah Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
eğitime, Bursa ve 
ilçelerinde görev 
yapan toplam 65 
nikah memuru ile, 
Yalova,.Kütahya ve 
Bilecik İl Nüfus 
Müdürleri katıldı. 
Osmangazi İlçe 
Kaymakamı Enver 
Ünlü, Bursa İl Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri 
Müdürü Yurdanur 
Asa’nın da katıldığı 
eğitim toplantısının 
açılışında konuşan 
Osmangazi Belediye 

Başkanı 
Mustafa Dündar, 
“Her şey belli 
yasalar 
çerçevesinde 
yapılmasına 
rağmen, uygula
maya gelince 
bazı konular 
gelenekselleşiyor. 
Bu nedenle, 
uzman kişilerle 
bir araya 
gelip tecrübe 
paylaşımında 
bulunmak, mesle 
ğin sağlıklı 
yürütülmesi 
noktasında ciddi 
katkı sağlıyor. 
En başta da, aynı 
işi yapan insanların 
sosyalleşmesine” 
dedi.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI I 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

101:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

SATIUK ZEYTİ Nil K
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

2004 yılında Gemlik 
Karadeniz Spor 
kurulacaktı.

Futbol emeklisi 
olarak benden de 
fikir aldılar.
Amaçlarının Gemlikli 
gençlerimize sağlıklı 
ortamlarda spor 
yaptırmak olduğunu 
anlatmışlardı.

O yıllar, Karadeniz 
Spor kurulduğundan 
şu ana kadar, bu 
kulüp için varını» 
yoğunu ortaya 
koyan biri vardır. 
Altındaki arabasın 
dan tutun da, ce- 
bindekini son

SPORDA VEFA....
kuruşuna kadar 
sporcuların hizmeti 
ne sunmuş birisi. 
Sadece kendi kulübü 
İçin değil kim ricada 
bulunsa hizmet için 
hazırdır.

Ben, bu yazıyı 
ondan habersiz 
yazıyorum.

Belki bana kızacak.
Çünkü bana ait 

bazı şeyler bizlerin 
arasında kalsın. 
Başkaları bilmesin 
derdi. Onun üzüntü 
lü halini görünce 
dayanamadım.

Bazı şeyleri 
başkalarının da

bilmesini istedim.
Her sezon başında 

benimde takımımdan 
muhtaç on 
kardeşimizi alır, okul 
kıyafetlerini, kitap 
defterlerini de temin 
eder tekrar bize gön
derirdi.

Kendi takımından 
ve diğer takımlardan 
da bir sürü fakir ço 
cuğa imkan sağlardı. 
Çocukların okulları 
na da gider ders se
viyelerinin yük
selmesi için elinden 
geleni yapardı.

Yeme içmelerine 
bile elinden

geldiğince katkı 
yapardı. Antreman 
ve maç süresince 
onların başlarından 
ayrılmazdı.

Maç yapmaya 
gelen takımları, 
seyircileri, hakemleri 
hep yanlışlıklarından 
korurdu.

Çoğu kez kendi 
takımı haksızlığa 
uğramasına rağmen 
o hep çözümden 
yana tavır almıştır. 
Kimseyi - kimseye 
kırdırmamaya 
çalışmıştır.
Yanlışlıkta hangi 
takım yada hangi 
seyirci olursa olsun 
hep karşılarında 
durmuştur.

Bu özelliklerini 
saydığım şahsın hiç 
mi kusuru yoktur? 
Tabi ki her insan gibi 
onunda kusurları 
olacaktır. Ama size 
şunu gönül rahatlığı 

ile söyleyebilirim 
artıları, eksilerinden 
on kat fazladır. 
Çocuklarına katkı 
için çoğu zaman 
ailesini bile ikinci 
plana itmiştir.

Onlar için yapılan 
her türlü organizas 
yona elinden 
geldiğince destek 
olmuştur. Hastayı, 
yaralıyı kendi 
arabasıyla en yakın 
sağlık kuruluşuna 
taşımıştır. 
Zamanımızda bu 
saydığım özellikler 
Gemlik’te kaç kişi 
yapıyordur acaba? 
On beş- yirmi kişiyi 
geçeceğini 
sanmıyorum.

Çocukluğu bizlerin 
yanında geçtiği için 
bizlere olan saygı ve 
sevgisi hiç eksik 
olmamıştır.
Bu özelliklerini 
saydığım kişi Alican

Durdu kardeşimdir. 
Son zamanlarda 

kendisini spor adına 
çok mutsuz gördüm 
ve çok üzüldüm.

İçindeki spor 
sevgisini ekonomik 
şartlar bayağı 
etkilemiş gözükü 
yordu.

Gemlik’in spora 
hizmet adına bir 
başka Alican Durdu 
yetiştireceğine 
inanmıyorum.

O her şeyi içinden 
gelerek yapıyor. Ali
can Durdu’yu kay
betmemek adına 
camiasının kendi
sine destek çıkması 
gerekir.

Spora destek ve 
dimdik ayakta 
kalmak ve gençlere 
hizmet için 
Gemlik Gençlerbir 
liği camiasının Ali
can kardeşimize 
arka çıkması lazım.

MM Millili Hamzaoğlu; “Bursa'da 
çalışmak isterim’’

TURKE
BAGCILA

ULUSLARARASI MARMARAjKARATE KUSV T
INTER\ATIONAI<KARATE 
“The^ârmâra Cup”

İSTANBUL 
lovember2015 < «M

■ ___
““ A.

Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
karatecileri 
başarıdan 
başanya koşuyor. 
Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
sporcuianndan 
Berkalp Kahya 
ile Nazan 
Demirişleyen, 
27-28-29 Kasım 
2015 tarihlerinde 
İstanbul 
Bağcılar’da yapılan 
Uluslararası 
Marmara Karate 
Kupası Intematı 
onal Karate

“The Marmara Cup” 
şampiyonasından 
başarıyla döndüler. 
Berkalp Kahya 
şampiyonanın 
Kumite dalında 
birinciliği elde 
ederken, Nazan 
Demirişleyen ise 
kumite dalında 
üçüncülük elde 
ederek, Gemlik’e 
iki başarı daha 
kazandırdılar.
Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
Antrenörü 
Gökhan özler, 
gazetemize 

yaptığı açıklamada, 
karatecilerinin 
katıldıkları 
şampiyonalardan 
madalya ya da 
kupa almadan 
dönmediklerini, 
başarıya ulaşmak 
için var güçleriyle 
çalıştıklarını, 
Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde 
karatecilerin 
katılımıyla 
düzenlenen 
şampiyonalarda 
Gemlik’in adını 
duyurduklarını 
söyledi.

Galatasaray ile 
yollarını ayıran 
Teknik Direktör 
Hamza Hamzaoğlu, 
Bursaspor ile 
anlaştığı iddiasının 
doğru olmadığını 
söyledi. Hamza 
oğlu, “Teklif 
gelirse Bursa 
spor’da çalışmak 
isterim” dedi. 
Galatasaray’ın eski 
Teknik Direktörü 
Hamza Hamzaoğlu, 
basında çıkan 
Bursaspor ile 
anlaştığı yönündeki 
iddiaların gerçeği 
yansıtmadığını 
ifade etti. 
Bursaspor 
Kulübü’nden hiç 
kimsenin kendisini« 
aramadığını, öne 
sürüldüğü gibi 
bir görüşmenin 
olmadığını vurgu
layan Hamzaoğlu, 
"Bursa'dan, kulüp 
dışında eş dost 
arayanlar oldu, 
'Bursaspor'u

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez" www.gemlikkorfezgazetesi.com

düşünür müsün?' 
şeklinde ancak 
kulüpten benimle 
temasa geçen 
olmadı. Bursaspor 
ile anlaştığım 
haberleri doğruyu 
yansıtmıyor" dedi. 
Hamza Hamzaoğlu, 
yeşil-beyazlı 
kulüpten teklif 
gelmesi halinde 
bunun oturulup 
konuşularak 
değerlendirile 
bileceğini

kaydetti.
Teklif durumunda 
öncelikle hedeflerin 
ve diğer proje 
lerin masaya 
yatırılması 
gerektiğini ifade 
eden Hamzaoğlu, 
"Bursaspor iyi 
bir takım. Teklif 
gelirse ve bu 
konuda bir muta
bakata varırsak 
Bursa spor'da 
çalışmak isterim" 
diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mı Mi Mıı MWrci Hinn
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin, 29 
Mayıs 2015 tarihinde 
aldığı, ‘riskli bi
nalarda kentsel 
dönüşüm yapılması 
halinde 0,50’ye 
kadar emsal artışı 
yapılabilir’ kararı 
yargıdan döndü. 
Bursa Şehir 
Plancıları Odası 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 
aldığı, 17 ilçeye 
ilişkin, “Riskli bina 
tespit edilerek 
kentsel dönüşüm 
yapılması halinde 
0,50’ye kadar 
emsal artış 
yapılabilir” plan 
notu ilavesi 
şeklindeki plan 
değişikliğine 
yürütmenin 
durdurulması kararı 
verildi. Konunun, 
birinci derece de
prem bölgesi olan 
Bursa’nın nüfus

yoğunluğunu artırıcı 
nitelikteki olduğu ve 
kamu yararı 
olmadığı için davaya 
konu edildiğine 
dikkat çekildi.
Açıklamada, 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin 16 
Kasım tarihinde 
verdiği karar şöyle 
ifade edildi, 
“’Bursa il genelinde 
17 ilçeye yönelik her 
ilçenin kendine 
özgü, nüfus ve 
coğrafi yapısı, 

yapıların alanla 
ilişkileri, birey 
başına düşen sosyal 
donatı alanı 
hesaplamaları gibi 
hususlarda her
hangi bir araştırma 
inceleme 
yapılmadan, 1/5000 
ölçekli planlarda 
riskli bina tespit 
edilerek, kentsel 
dönüşüm yapılması 
halinde 0,50’ye 
kadar yoğunluk 
artışı yapabileceğini 
öngören dava 

konusu plan notu 
değişikliğinde 
hukuka uyarlılık 
bulunmadığı sonu
cuna varılmıştır.
Diğer yandan,dava 
konusu plan notu 
değişikliğine 
dayanılarak emsal 
artırmak suretiyle 
inşai faaliyetlerin 
başlatılması 
halinde telafisi 
güç zararların 
oluşabileceği 
sonucuna 
varılmıştır.’ 
Şeklindeki hükmü 
ile hukuka aykırılığı 
açıkta ortaya 
konulan dava 
konusu işlemin 
uygulanması 
halinde telafisi 
güç zararlar 
doğabileceği 
öngörülerek 
Bursa 3. İdari 
Mahkemesi 
tarafından yürüt
menin durdu 
rulması kararı 
verilmiştir.”

Dlmlağ'ıla fcar kalınlığı 
15 santimetre oldu

Türkiye'nin önemli 
kayak merkezle 
rinden Uludağ'da 
kar kalınlığı 15 san
timetreye ulaştı. 
Kış turizminin göz 
bebeği Uludağ, kar 
kalınlığının 15 san
timetreye 
ulaşmasıyla 
vatandaşların 
akınına uğradı. 3 
gün Önce başlayan 
kar yağışının 
aralıklarla devam 
etmesiyle oteller 
bölgesi beyaza 
büründü. 
Günübirlikçiler 
zirveye çıkarak 
karın tadını 
doyasıya çıkardı.

Öte yandan 
kızaklarıyla kayan 
çocuklar dikkat 
lerden kaçmazken, 
telesiyej keyfini 
çıkartan 
vatandaşlarla 
kameralara 
yansıdı. Kayak 
merkezinde bulu
nan tesislerde 
kar yağışının 
ardından hazırlık 
larını hızlandırdı. 
Uludağ'da kar 
yağışının 
devam etmesi 
beklenirken 
hava sıcaklığının 
-5 dereceye 
kadar düşeceği 
bildirildi.

a»

4-2- tecrübemiz, ile 
hizmetinizdeyiz....

..n-TBAAClUKYAYINCILIK REKLAMCIUK

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Elektrik faturalarına yüzde 68'lik zam
Son bir yıllık dönem 
içinde elektrik fatura 
larındaki, “enerji” 
bedeli azalırken, 
“dağıtım”, “kayıp 
bedeli” ve “sayaç 
okuma” gibi bedelle 
rin pahalandığı orta 
ya çıktı. “Dağıtım 
bedeli” yüzde 38, 
“kayıp bedeli” 
yüzde 65 zamlanınca 
faturalara binen yük 
arttı.Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
mn, “Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Görünü 
mü” raporuna göre, 
elektrik faturaların 
daki asıl ücreti 
oluşturan “enerji be
deli”, Eylül 2014’te 
20.77 kuruş/kWs 
iken 2015’te bu ücret

Eylül sonu itibarıyla 
19.85 kuruşa gerile 
di. Konut elektriğin 
de enerji bedeli 
düşerken, yan kalem 
lerden “dağıtım” 
1.12 kuruş artarak 
4.01 kuruşa çıktı. 
Böylece şirketlerin 
elektrik dağıttıkları 
faturalara bindirdik 
leri bedel 1 yılda 
yüzde 38 arttı. 
Hatlardan kaybolan 
ve bedeli tüketiciye 
yüklenen rakamı 
ifade eden, “kayıp 
bedeli” de yüzde 65 
zamlanarak 5.52 
kuruş/kWs’e çıktı. 
Sayacı okunduğu 
için tüketiciden 
alınan para ise 
yüzde 9 arttı. Bir yıl

içinde faturalardan 
kesilen TRT payı 
0.03 kuruş, “enerji 
fonu” Kws başına 
0,02 kuruş, Peraken 
de Hizmet Bedeli 
0,11 kuruş 
zamlandı. Böylece, 
Eylül 2014-Eylül

2015 periyotları 
arasında enerji be
delinin ucuzlama 
sına karşın, elektrik 
için ödenen toplam 
ücret, kWs başına 
36.53 kuruştan 39.76 
kuruşa çıkmış oldu. 
Sanayiye verilen 

elektrik de 1 yılda 
2-4 kuruş pahalandı. 
Sanayi elektriğinde 
de faturalara yansı 
yan toplam zam, en
erji bedelini geri 
de bıraktı. 1 kWs başı 
na kuruşla ifade 
edilen yan bedeller, 
faturalara yansıdığın 
da önemli meblağlar 
oluşturdu.Doğalgaz 
faturalarında çıplak 
enerji bedelinin 
yanında sadece bir 
tane yan bedel 
“dağıtım bedeli” adı 
altında yer alırken, 
elektrik faturalarında 
ki yan kalemler ise 
sekizi buldu.Tüketici 
Hakları Derneği 
Başkanı Turhan 
Çakar, kayıp-kaçak 

bedelinin tüketiciye 
yansıtılmasına karşı 
mücadelelerinin 
sürdüğünü, 
Danıştay’da açılan 
davanın henüz 
sonuçlanmadığını 
kaydetti.
Başkan Çakar, “Bu 
kalemlerden bazıları 
yasal, bazıları değil. 
Enerji fonu, sayaç 
okuma gibi kalemler 
yasal değil. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun 
(EPDK) kararıyla 
konmuş. Yasal 
dayanağı yok. Sayaç 
okuma gibi bedel
lerin yeniden 
değerlendirilmesi 
gerekiyor” diye 
konuştu.

İMncl el arabada hu mzaja düşmeııin
Kamuoyunda 'yurt 
dışından ucuz araç 
getirilerek kullanma 
mn önünün açılacağı 
ve herkesin bu hak 
tan yararlanabileceği' 
şeklinde bir algının 
oluşturulduğunu 
bildiren Bakanlık, 
açıklama yaptı. 
Yabancı plakalı 
araçların Türkiye'de 
kalma süresi iki yıla 
çıkarıldı. Gümrük 
Bakanlığı, vatandaş 
lan yanlış yönlendir 
meye çalışan dolan 
dırıcılara karşı 
uyardı.13.10.2015 tar
ihli ve 29501 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlü

ğe giren karar ile 
Türkiye Gümrük Böl
gesi dışında yerleşik 
kişilerin getirdikleri 
kişisel kullanıma 
mahsus kara 
taşıtlarına veri len 
geçici ithal izni 
süresi altı aydan 

yirmi dört aya 
çıkarıldı. Buna göre, 
yurt dışında ikamet 
eden kişilerin getir 
diği taşıtların 730 
gün (iki yıl) süreyle 
Türkiye'de kalabil 
mesi mümkün olup 
bu sayede özellikle

gurbetçi vatandaş 
ların Türkiye'de 
araçlarıyla daha uzun 
süre kalabilmelerine 
imkan sağlandı. 
Bu haktan yararlana 
rak yabancı plakalı 
taşıt getirebilmek için 
kişinin son 1 yıl 
içinde en az 185 gün 
fiilen yurt dışında 
bulunması gerekiyor. 
Bu sebeple Türkiye 
de yerleşik kişilerin 
geçici ithalat rejimi 
kapsamında yabancı 
plakalı taşıt getirme 
si, başkasının getirdi 
ği taşıtı kullanması 
veya adına vekaleten 
taşıt getirilmesi müm 
kün değil.
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314 milyon ciro ile hedefini aşan Marmarabirlik’te 
kooperatiflerde hesap ayrıştırmaya gidildi

MarmarabirliK
rekor tazeledi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

RUSYA KRİZİNDEN SONRA...
Rus savaş uçağının sınırlarımızı ihlal 

ettiği gerekçesiyle düşürülmesinden 
sonra Türkiye, Rusya ilişkileri gerginleşti.

Aslında bu gerginlik Türkiye den değil, 
Rusya dan geliyor.

Bunun siyasetteki adı krizdir.
Rusya düşürülen uçağının ezikliği nede 

nlyle Türkiye'den gelen malların ülkeye 
girişine 10cak 2016 dan sonra izin ver- 
mevşçek. Devamı savfy 4'de

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve Belediye Meclis üyeleri, 
basın açıklaması yaparak Belediye Meclis 
toplantısının 9 Aralık’a ertelenmesinin cid
diyetten uzak, keyfi, yasalara aykırı bir 
davranış olduğunu belirterek, kınadılar ve 
AKP’li Belediye Başkanı ve AKP’lileri Gem
lik halkına şikayet ettiler. Haberi sayfa 4’de

Marmarabirlik, 
2014-2015 iş yılı 
sonunda 36 bin 
500 ton satış ger 
çekleştirerek, 314 
milyon TL ciroya 
ulaştı. Yeni bir 
rekora imza atan 
Marmarabirlik,

“güçlü koope 
ratif, güçlü Mar
marabirlik” 
ilkesiyle ilgili 
kanun gereği 
4 kooperatifinin 
23 milyon TL’lik 
borcunu tasfiye 
edecek. Syf 2’de

vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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314 milyon ciro ile hedefini aşan Marmarabirlik’te kooperatiflerde hesap ayrıştırmaya gidildi

Marmarabirlik rekor tazeledi
Marmarabirlik, 2014-2015 iş yılı sonunda 36 bin 500 ton satış gerçekleştirerek, 314 milyon TL 

ciroya ulaştı. Yeni bir rekora imza atan Marmarabirlik, “güçlü kooperatif, güçlü Marmarabirlik” 
ilkesiyle ilgili kanun gereği 4 kooperatifinin 23 milyon TL’lik borcunu tasfiye edecek.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2014-2015 iş 
yılı sonunda 31 
Ekim itibariyle 36 
bin 500 ton satış 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, satışlar 
daki artışla birlikte 
314 milyon TL 
ciroya ulaştıklarını 
açıkladı.
Asa, yılın 11 aylık 
döneminde ise 64 
milyon TL karlılık 
oluştuğunu bildirdi. 
Bu sene ürün alım 
fiyatlarına orta 
danede yüzde 45, 
ince danede yüzde 
75’e varan artış 
yapıldığını ifade 
eden Asa, “Piyasa 
koşullan gözetile 
rek ortaklarımız 
desteklenmiş olup, 
bir nevi kar payı 
dağıtılmıştır. Ayrıca 
önümüzdeki yıllar 
da ilk defa gerçek 
manada kar payı 
dağıtımı da yapıla 
çaktır. Zirai ilaç ve 
gübre desteği 
yapılıyorsa, Birliğe 
üretim ve koopera 
tiflere de depolama 
kapasitesinin artırıl 
ması için yeni

yatırımlar yapılıyor 
sa, bir lira dahi 
kredi kullanmadan 
ürün bedelleri 
zamanında ödeni 
yorsa, tek sebebi 
karlılıktır; karlılık 
olmazsa bunların 
hiçbiri olmaz. Mar- 
marabirlik’in mut
laka kar etmesi 
gerekmektedir” 
dedi.

“314 MİLYON CİRO 
İLE HEDEFİ AŞTIK” 
Son 5 yıldır planlı 
ürün atımlarıyla bir
likte düzenli stoklar 
oluştuğunu ve 
bulunan yeni pazar 
larla birlikte satış 
rakamlarının 
arttığını söyleyen 
Asa, Marmarabir 
lik’in 2014-2015 iş 
yılında yeni bir 
rekora imza attığını 
söyledi. İş yılı sonu 
itibariyle 314 milyon 
TL ciro ile hedefi 
aştıklarını vurgu
layan Asa, “Ciro 
hedefimizi 2015 
yılının başında 
310 milyon TL 
olarak kamuoyuyla 
paylaşmıştık.
Rakamlar göster
mektedir ki Marma

rabirlik, ürün alım 
ve satışlarını belirli 
bir plan dahilinde 
gerçekleştirmekte 
dir. Ulaşılan rakam 
ve yakalanan başarı 
tesadüf değildir. 
Önümüzdeki yıl ise 
314 milyon TL olan 
ciromuzu, yüzde 10 
civarında bir artışla 
350 milyon TL’ye 
çıkarmayı h&deffiyt? 
ruz” diye konuştu.
İş yılı sonunda 
toplamda 36 bin 
500 ton satış 
rakamına ulaştıkla 
rını bildiren Asa, 
ihracatta da 
6 bin ton satış 
gerçekleştirerek 
yine bir rekor 
kırdıklarını 
kaydetti.

KOOPERATİFLERE 
TEMİZ SAYFA 
“Marmarabirlik 
kazanırsa ortak 
kazanır” diyen 
Başkan Asa, karlılık 
ve ciroya yansıyan 
olumlu rakamları 
yine üretici ortaklar 
için kullandıklarını 
belirtti. Asa, 2004 
yılında Marmarabir- 
J/k’e bağlı koopa 
ratiflerde hesap 
ayrıştırma sına 
gidildiğini ve koo 
peratiflerin mali 
yönden özerk kuru 
tuşlar haline getiril 
diğini anımsatarak, 
şunları söyledi: 
“Bu süreçten sonra 
Birliklere, 6455 
sayılı kanun ile 
4572 sayılı kanuna 

eklenen geçici 5. 
madde ile mali yapı 
sı bozulan koopera 
tiflerin borçlarına 
tasfiye imkanı 
tanındı. Anasözleş 
me gereği bu 
imkandan yararlan 
mayı talep eden ve 
ilgili mevzuatta 
belirtilen şartları 
taşıyan koopera 
tifler, Marmarabir- 
lik’e başvurarak 
tasfiye talebinde 
bulunabilecekler. 
Bugün itibariyle 
kanun kapsamında 
bu haktan faydalan
mak isteyen koo 
peratiflerimiz için 
23 milyon TL’lik 
borcun tasfiyesi 
öngörülmektedir. 
Hedefimiz ’güçlü 
kooperatif, güçlü 
Marmarabirlik’ 
ilkesiyle Marmara 
birlik’teki güçlü 
ve istikrarlı yapıyı 
bütün koopera 
tiflerimizde 
tesis etmektir.” 
Başkan Asa, ilgili 
mevzuat çerçevesin 
de, tasfiye edilecek 
borcu olmayan 
kooperatiflere de 
projesi koopera 
tifler tarafından

hazırlanmak sure 
tiyle yatırım desteği 
verileceğini bildirdi.

5 YILDA 
42 MİLYON TL 
YATIRIM 
Marmarabirlik’in 
satış rakamların 
daki artışın 
sürdürülebilir 
olması için depo 
lama kapasitesinin 
artırılması gerektiği 
ne de işaret eden 
Asa, “Marmarabir
lik’te bu kapsam da 
son 5 yılda toplam 
42 milyon TL’lik 
yatırım yapılmıştır. 
Orhan gazi, İznik, 
Mudanya Koopera 
tiflerimize yapılan 
depolama tesisleri 
ve Gemlik, Edincik, 
Mü reft e ve Erdek 
Kooperatiflerine 
yapılacak yatınm 
larla birlikte Marma 
rabirlik’in 70 bin 
tonlar seviyesindeki 
depolama kapasi 
tesinin 100 bin 
tonlara çıkarılması 
hedeflenmektedir. 
Amacımız daha 
çok ürün almak 
ve daha çok 
ürün satmaktır” 
şeklinde konuştu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 6.grup meslek komitesi seçimleri yapıldı

Coşkun, TSO da yeni meclis üyesi oldu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
6.grup için yaptığı 
ara seçimlerde, Ah 
met Coşkun yeni 
meclis üyesi oldu. 
Yasa gereği meclis 
üyesi ve yedeği 
kalmayan
6.grupta İlçe Seçim 
Müdürlüğü’nün 
kontrolünde yapılan 
seçimlere tek 
liste ile gidildi.
6. Grup üyelerinin 
imza karşılığı oy 
kullandığı seçimde 
Gemlikli işadamı 
Ahmet Coşkun 
oyların tamamını 
alarak GTSO'nun

yeni meclis üyesi yer alan ve oda
oldu. Seçimlerde, yöneticisi olan
aynı grupta Şefik Yılmaz ve

Genel Sekreter 
Agah Arda'da 
hazır bulundu.

GTSO'nun yeni ayı meclis
meclis üyesi Ahmet toplantısına 
Coşkun Aralık ' katılacak.
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İki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Biri odun yüklü 
iki kamyonun 
çarpışması netice 
sinde iki kişi 
yaralandı. Kaza, 
Mustafakemalpaşa 
yakınlarında

Jokey Kulübü 
önünde meydana 
geldi. Balıkesir Is- 
tikame 
tinden Bursa 
yönünde seyreden 
10 V 8519 plakalı 

odun yüklü 
kamyon ile yine 
aynı yönde seyre 
den 35 HB 3506 
plakalı başka bir 
kamyon, henüz 
bilinmeyen bir 

sebeple çarpıştı. 
Kamyonda bulunan 
odunlar kara 
yoluna savruldu. 
İbrahim ve Ismail B. 
isimli kardeşler 
sıkıştıkları kamyon

dan kurtarma 
ekipleri tarafından 
çıkarılarak Kara
cabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların 

durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken, 
yolun Bursa is
tikametinde 
kilometrelerce 
uzunluğunda araç 
kuyruğu oluştu.

öç can için üç müebbet
Orhangazi'de 
komşuları Ali Gem 
(69) ile eşi Gülfer 
Gem(67) ve 
oğulları Reva 
Gem'İ (46) pompalı 
tüfekle öldüren 
Hasan Küp (55), 
önümüzdeki 
günlerde Bursa 7. 
Ağır Ceza Mahke 
meşinde 
yargılanacak. 
8 yıllık husumet 
yüzünden 
aynı ailenin 
3 ferdine kurşun 
yağdıran Hasan 
Küp'e, 3 ayrı 
müebbet istendi. 
Üç buçuk aydır

tutuklu bulunan 
Hasan Küp, 
cinayetin ardın 
dan kayıplara

karışınca Üreğil ile 
Çakırlı arasındaki 
bir zeytinlikte 
ele geçirilmişti.

ilil|HİIIİI|Iİ!İlllllli!lllllll
Karacabey de bir 
tütüncüye yapılan 
operasyonda 5 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, polis ekipleri 
tütüncü dükkanın 
da kaçak sigara 
satıldığı bilgisine 
ulaştı. Dükkana 
operasyon ekipler 
5 bin paket çeşitli 
markalarda kaçak 
sigara ele geçirdi.

Olayla alakalı M.Ç., 
B.A., E.A., B.A., 
U.K. ve B.M.

gözaltına alındı. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Ölüm halı sahada geldi
Halı saha maçında 
kalp krizi geçiren 
adam hayatını 
kaybetti.
Osmangazi 
Altinova 
Mahallesinde 
bulunan spor 
tesislerinde 
meydana geldi. 
Arkadaşlarıyla hah 
sahada futbol maçı 
yapan Sezai Kars 
(44), aniden 
rahatsızlanarak 
yere yığıldı. 
Arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 acil 
servis ekipleri, 
talihsiz adamın

kalp krizi geçirdi 
ğini belirledi. Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Kars, bu
rada yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Hastaneye 
gelen Kars'ın

yakınları ve 
arkadaşları sinir 
krizi geçirdi, Kars 
ın cenazesi kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp Ku
rumu morguna 
kaldırıldı.

OrganWaBkisiyeimioldii
Trafik kazasında 
ağır yaralanıp 
beyin ölümü 
geçekleşen 
kadının organları, 
Bursa, Balıkesir 
ve Ankara'daki 
6 hastaya 
nakledilecek 
Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde 
geçirdiği trafik 
kazasında ağır 
yaralanan ve 
tedavi gördüğü

hastanede beyin 
ölümü gerçekleşen 
45 yaşındaki 
kadının organları, 
Bursa, Balıkesir ve 
Anka ra'daki 6 has
taya umut oldu. 
Bandırma Devlet 
Hastanesi'nde 5 
saat süren operas 
yonla alman Yeter 
Gönül Ağaç'ın 
böbrekleri, korne 
alan, karaciğeri ve 
kalbi, 6 hastaya

nakledil mek üzere 
Bursa, Balıkesir 
ve Ankara'ya 
gönderildi.
Ağaç'ın böbrek 
leri ile korneaları 
Balıkesir Üniver 
site si, karaciğeri 
Uludağ Üniversite 
si, kalbi de Ankara 
Başkent Üniversite 
si tıp fakültesi 
hastanelerindeki 
hastalara 
nakledilecek.

ETMANGAL-CAFE-KAHVALTI 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

0 224 525 07 70
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Güne Bakis MHPden meltmıııe kınamaKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

RUSYA KRİZİNDEN SONRA...
Bunlar arasında yaş sebze ve meyve, 

tavuk ürünleri baş sırada yer alıyor.
Rusvş’daki isşdamlarımız zor du

rumda. Hiç yoktan gözaltılar, Rusya ya 
girişte vize zorunluluğu getirilmesi, 
yapımı Türk müteahhitlerce gerçekle 
şecek işlerin iptali, bunlardan bazıları.

Önümde bugünkü gazete, Rusya’da 
bir stat yapımında elektrik işlerinin alt 
yapı çalışmalarını 30 milyon avro’ya alan 
Türk firması ile yapılan anlaşmanın iptal 
edildiğini bildiriyor.

AntalyalI meyve ve sebze üreticileri 
kaygılı, Rusya ile bağlantıları olan iş 
adamları korkulu rüyalar görüyor.

Bu durum, aradaki komisyoncudan 
çok, bir yıl üretim ile uğraşan üreticiyi 
vuracak.

Öte yandan, Rusya üzerinden Kaza 
kistan ve Moğalistan’a giden Türk 
TIR’larına uecişi.iftji verilmivor.

Uluslararası Nakliyeciler Birliği çözü 
mü Azerbeycan üzerinden Ro Rolarla 
karşıya geçiş alternatifini öneriyor.

Rusya dan Türkiye ye gelecek uçaklar 
çeşitli bahanelerle kaldırılmıyor.

Bir yandan da Akdeniz Turizminin di
namosu olan Rus Turistlerin ve turizm 
acentaların iptalleri bir çok otelin iflas 
edebileceğini gündeme getirdi.

Sözün kısası, Ege karasularımızda 
yıllardır Türkiye ve Yunan jetlerinin ihlal
lerini biliyorsunuz. Bunlar karşılıklı diplo
matik uyarılarla sonucu hoşgörü He 
karşılarken, Rus uçağının düşürülmesi, 
iki müttefik ülkenin görüldüğü gibi arası 
açtı. Bu işin sonu ne olur bilinmez.

Putin, Tükiye’yi İŞ İD’ten aldığı petrolü 
sattığını iddia ederken, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan istifa kozunu oynadı.

Dün, gittiği Katar da yine aynı 
açıklamayı yaptı.

Türkiye Rusya asısındaki gerginlik 
nasıl yumuşayacak belli değil. Ancak, 
uçak düşürme olayından sonra 
gelişmeler değişti.

Nato üyeleri Avrupa ülkeleri ve ABD 
Rus uçağının düşürülmesi olayında 
Türkiye’nin yanında yer aldı.

Suriye ve Irak’ta İŞ İD’in, gelişmesi, 
radikal İslamcıların Türkiye sınırlarına 
kadar dayanması batıkları korkuttu.

IŞID’I yaratanlar, IŞİD’I ortadan 
kaldırmak için biraraya geldiler.

Suriye’nin eski müttefiki olan Rusya, 
bu gelişmelerde devre dışı bırakıldı.

Ortadoğu’nun zengin petrol kaynakla 
rının paylaşımı olan bu kavganın temeli, 
BOP’a dayanıyor.

Ortadoğu yeniden şekillendiriyorlar. 
Ama, IŞID olayı, hesapları ters yüz etti.

Rusya bu paylaşımın dışarıda kalmak 
istemiyor. Suriye’ye destek olmaya başla 
yınca, Esat muhaliflerine Rus uçakları 
tarafından bombardımana başladı.

Rusya jetleri Suriye’de 2 üsse yerleşti. 
Uçak gemisini Akdeniz’e gönderme 
hazırlığında.

Ne oluyor?
Tüm bunlar olurken, fillerin araların 

daki tepişmesinde, Türkiye Rus uçağını 
düşürüyor.

Bunun ne getireceğini kestirmek güç 
ama kaybeden yine Türkiye olacak.

Adana İncirlik üssüne ABD’den sonra 
Almanya ve HollandalIların kullanımına 
açılması bu gelişmelerin bir sonucudur.

Rusya dışındaki Nato ülkelerinin 
Türkiye’nin yanında görülmeleri bir 
stratejidir.

Kaybeden onlar, değil bıziz.

Milliyetçi Hareket 
Partisi, Belediye 
Meclisi’nin Çarşaftı 
ba günü yapılması 
gereken toplantısı 
nın 9 Aralık 2015 
gününe ertelenmesi 
nedeniyle, dün 
meclis binası 
önünde yaptıkları 
basın açıklama 
sında, olağan 
meclis toplantısının 
ertelenmesinin cid
diyetten uzak, keyfi, 
yasalara aykırı bir 
davranış olduğunu 
belirterek, kınadılar 
ve AKP’li Belediye 
Başkanı ve AKP’lile 
ri Gemlik halkına 
şikayet ettiler.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, Grup 
Sözcüsü Osman 
Doğan ve meclis 
üyelerinden bazıları 
dün saat 16.oo’da 
Ömer Kahraman 
Hizmet Binası’nda 
bulunan Meclis 
Salonu’nun 
kapısında basın 
açıklaması yaptılar. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer 
verildi:
“Gemlik Belediye 
Meclisi olağan aylık 
toplantıları Belediye 
Yasası’nın 20. mad
desi gereği her ayın 
ilk Çarşamba günü 
saat 16.oo’da 
yapılmaktadır.
Dolayısıyla bugün, 
bu saatte, yani saat 
16.oo itibariyle 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin olağan 
toplantısının yapıla 
rak gündeminde bu
lunan maddeleri 
görüşmesi, yani 
Gemlik’in çeşitli 
sorunlarına çözüm
ler getirmesi gerek
mekteydi. Ancak, 
görüldüğü gibi 
olağan aylık 
Belediye Meclisi 
toplantısı şu an

14971773436 T.C. kimlik nolu Hasan Yüksel tarafından adıma bastırılan
1. Ciltten A- 22077’den 4- 22100’e kadar
2. Ciltten A-22125'den A-22150’ye !™ar

3. Ciltten A-25028'den A-25050’ye kadar faturam ve 4180065469 vergi l<ıml,K 
nolu Hicran Güler tarafından adıma bastırılan Cilt A 331’den, A-350’ye Kaaar 

olan Gider Pusulam kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
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itibariyle yapılma 
maktadır. Bunun 
nedeni tarafımıza 
atanmış bürokrat 
tarafından “Toplan 
tının ertelenmiş 
olduğu’’ şekilde 
görüşümüzü almak 
üzere değil, sadece 
bilgi vermek 
amacıyla iletilmiştir. 
Toplantının neden 
ertelendiği hususu 
MHP Grubuna ne 
Sayın Belediye 
Başkanı tarafından 
ne de Başkanlık 
Divanı tarafından 
yazılı veya sözlü 
olarak gerekçesi ile 
birlikte bildirilme 
miştir. Duyumları 
miza göre toplantı 
nın erteleniş gerek 
çesi “Komisyonları 
çalışamaması ’’dır. 
Komisyonlarda 
görev alan MHP’li 
arkadaşlarımızın 
komisyon çahşmala 
nnın toplanama 
ması ve çalışma 
yapılamamasında 
bir sorumluluğu 
yoktur. Bunun 
sorumluluğu doğru 
dan Sayın Belediye 
Başkanı ve AKP 
grubuna aittir. AKP 
grubunun meclisi 
toplantısını ertele 
mek pahasına grup 
çalışmalarına katıl 
maması ve bu du 
rum gerekçe göste 
rilerek meclisin 

olağan toplantısının 
ertelenmesi tid- 
diyetten uzak, 
keyfi ve yasaya 
aykırı bir davranış 
tır. Başkanlık 
Divanının ve AKP 
grubunun bu davra 
nişim MHP grubu 
olarak kınıyor ve 
basın aracılığı İle 
kendilerini Gemlik 
halkına şikayet 
ediyoruz.” 
MHP’liler açıklama 
sında konu ile ilgili 
kanun maddelerine 
de yer verdi. 
“Belediye Yasa 
sı’nın 1. bölümünde 
yer alan 17. madde 
si Belediye Meclisi 
nin tanımını 18. 
maddesi görev ve 
yetkilerini, 20. mad 
desi meclis toplan 
tısını 22. maddesi 
ise toplantı ve karar 
yeter sayısını 
düzenlemektedir.
Madde 17 : Beledi 
ye Meclisi, belediye 
nin karar organıdır 
ve ilgili kanunda 
gösterilen esas ve 
usûllere göre seçil 
miş üyelerden 
oluşur.
Madde 18: Belediye 
Meclisi’nin görev ve 
yetkileri şunlardır, 
a) Stratejik plan ile 
yatırım ve çalışma 
programlarını, bele 
diye faaliyetlerinin 
ve personelinin per- 

förmahs ölçütlerini 
görüşmek ve 
kabul etmek.
u) İmar planlarına 
uygun şekilde 
hazırlanmış 
belediye imar prog 
ramlarını görüşerek 
kabul etmek.
Madde* 20 l Belediye 
Meclisi, kendisi 
tarafından belir
lenecek bir aylık 
tatil hariç her ayın 
ilk haftası, meclis 
tarafından önceden 
belirlenen günde, 
mutat toplantı 
yerinde toplanır.
Madde 22: Belediye 
Meclisi, üye tam 
sayısının salt 
çoğunluğuyla topla 
nır ve katılanların 
salt çoğunluğuyla 
karar verir.
Ancak, karar yeter 
sayısı, üye tam 
sayısının dörtte 
birinden az olamaz. 
Meclisin toplanma 
sında, üye tam sayı 
sının salt çoğunlu 
ğu sağlanamadığı 
takdirde başkan, 
gün ve saatini 
tespit ederek, 
en geç üç gün 
içinde toplanmak 
üzere meclisi tatil 
eder. Gelecek 
toplantı, üye tam 
sayısının dörtte 
birinden az ol
mayan üye sayısı 
ile yapılır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İMIIMhlliİt*WIİ(İ flııruııa Birliğini 
jiarısmalar ofiretecek!

Araç muayene 
ücretleri, 1 Ocak 
2016'dan geçerli 
olmak üzere 
yeniden değerleme 
oranında artacak. 
Buna göre muaye 
ne ücretleri 
97,94 lira ile 
258,42 lira arasın 
da değişecek. 
Karayolu Taşıma 
Kanunu ve Kara 
yolu Trafik Kanunu 
ile bu kapsamdaki 
yönetmeliklerde 
düzenlenen belge, 
ceza ve muayene 
ücretleri 2016'da 
yeniden belir* 
lenecek.
Söz konusu ücret 
lerde, Vergi Usul 
Kanunu Genel 
Tebliği ile 2015 yılı 
için belirlenen 
yeniden değerleme 
oranında artışa 
gidilecek.

Buna göre, yılbaşın 
dan itibaren muaye 
ne ücretleri, otobüs, 
kamyon, çekici ve 
tankerlerde 245,44 
liradan 258,42 liraya, 
otomobil, 
minibüs, kamyo 
net, özel amaçlı 
taşıt, arazi taşıtı, rö
mork ve yarı rö

morklarda 181,72 
liradan 191,16 liraya, 
traktör, motosiklet 
ve motorlu 
bisikletlerde 
93,22 liradan 97,94 
liraya yükselecek. 
Öte yandan, 
yılbaşından itibaren 
araç muayene yetki 
belgesi ücretleri

de artacak.
Araç muayene 
işletme yetki 
belgesi ile geçici 
işletme yetki 
belgesi 116'şar lira, 
yola elverişlilik 
muayenesi yetki 
belgesi de 23 bin 
706 olarak yeniden 
belirlendi.

Türkiye’de 21 ilde 
düzenlenecek AB’yi 
Öğreniyorum 
temalı bilgi yarışma 
larının organizas 
yonuna ilişkin Bil
gilendirme
Semi nerleri düzen
lenecek
İl Milli Eğitim Mü 
düdükleri, okul yö 
neticileri ve öğret 
menlerin katılacağı 
bu seminerlerde, 
yarışmaların aşama 
lan, konuları, yarış 
ma şartları, öğren 
çilerden oluşturu 
lacak takımların 
seçimi, elemeler, 
yarışmaların 
organizasyonu, 
öğrencilere 
verilecek ödüller 
ve büyük ödül 
olarak bir 
AB ülkesine 
gerçekleştirilecek 
çalışma ziyareti ile 

ilgili ayrıntılar 
uzmanlar tarafın 
dan anlatılacak 
Bilgi yarışmaları, 
yalnızca AB Bilgi 
Merkezleri’nin 
bulunduğu 21 ildeki 
(Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Erzurum, 
Eskişehir, Gazian 
tep, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Mersin, 
Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Trabzon, 
Van) 10. sınıf 
öğrencilerini 
kapsarken, 
Türkiye çapında 
81 ilde yapılacak 
resim yarışmasına 
7. Sınıf; slogan 
yarışmasına 8. 
Sınıf; kısa öykü 
yarışmasına ise 
9. sınıf öğrencileri 
katılabilecek.

Dinc. ' İtliialıı gençler sağlayacak '
Saadet Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı 
Cihangir Dinç, 
65 farklı ülkeden 
gelen Müslüman 
gençliğin Istan 
bul’da düzenlemiş 
olduğu toplantıya 
katılarak, 
bilgiler verdi. 
Toplantıda, İslam 
Birliğini kurulması 
için Müslümanların 
bilgi ve kavram 
çerçevesinin, 
duruş ve yaklaşım 
larının İslam’ın 
temel kaynak 
larından beslen 
mesi gerektiği ve 
bu çerçevede tüm 
Müslümanların 
ittifakının zarureti 
vurgulandoğını 
belirten Dinç, 
“Ülkelerimizde 
ve dünyada barış 
ve huzur; öncelikle 
Müslümanların 
ittifak ve

dayanışması ile 
sağlanabilir. 
Farklılıklarımızla 
değil, kendi 
inancımız ve 
değer ölçülerimiz 
etrafında ittifak 
ederek, kardeşlik 
bilinci ile hareket 
edilmelidir. İslam 
coğrafyasında 
barış, ancak 
Müslümanların 
kendi aralarında 
ittifak etmesi ile 
gerçekleştirilebilir. ” 
dedi. Dinç, açıkla 
masını şöyle 
sürdürdü: “Batı 
ülkelerindeki

İslam’a ve Müslü 
mantara yönelik 
saldırıya dönüşen 
İslam karşıtı 
tutumlar, dünya 
barışına gölge 
düşürmektedir. 
Çatışma değil, 
barış ve çözümü 
esas alan çabalar 
teşvik edilmelidir, 
bütün bunların 
tahakkuku için ve 
özlenen Adil 
Yeni Bir Dünya’nın 
kurulması için 
bizler; bu yolda 
takatimizin sonuna 
kadar tüm gücü 
müzle çalışacağız."

Gemlik KErfez
. OEMIİK'İN ll« CÜHlljK «İM»I OMJtTpl ,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

. . . . . . . . . —. . . . . m '-,l 1 .1 
BAHÇIVAN 

ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK, 

BAHÇIVAN
A'lTNÂCA'AIYR. 

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞIU MERMER SAN, TİC.A.Ş. 
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA 
TEL : 0 224 586 00 05

‘Gerifîlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sanat fiiinesi'nin Anısına 
Unutulmaz Gece

Osmangazi Beledi 
yesi, Zeki Müren'i, 
ölümünün 19. 
yılında da unutma 
dı. 'Sanat Güneşi* 
için sahne alan 
Emel Sayın ve 
Ahmet Ozhan, 
seslendirdikleri 
şarkılarla Bursah 
lara unutulmaz bir 
gece yaşattı. 
Geceye, Gemlik’ten 
çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Özel gece, Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi Merinos 
(AKKM) Osmangazi 
Salonu'nda 
gerçekleştirildi. 
'Sanat Güneşi' Zeki 
Müren'in şarkılarla 
anıldığı gece, Ah 
met Özhan'la başla 
dı. Zeki Mürenlerin, 
Müzeyyen Senarla 
rın Bursa'dan 
çıkmasının bir sebe
binin olduğunu be
lirten Özhan, "Bursa 
Türk musikisini 
gönlü ile, 
coğrafyasıyla, 
tabiatıyla, davranış 
biçimleriyle üreten 
bir kentimizdir." 
dedi.
Zeki Mürenin 
vefatının üzerinde 
19 yıl geçtiğini

hatırlatan Ahmet 
özhan, "Rüya gibi 
uçan yıllar... 19 yıl 
geçmiş Rahmetli 
Zeki Bey'in şimdi 
melodileriyle yaşa 
dığı boyuta geçişi, 
dün gibi, rüya gibi. 
Allah Rahmet 
eylesin. Fakat 
Mûsikimizin bugün
lere ve Zeki Bey'le 
son derece popüler 
dönemler yaşama 
sının hikmeti Zeki 
Bey'in meseleye 
olan yakınlığı, 
vukufu, sevgisi, 
saygısı yani sahne 
sine saygısı, dinleyi 
çişine saygısı ve 
kendisinin musikiyi 
çok iyi bilmesi ve 
çok iyi icra etmesin
den geçiyor. Eğer 
dünlerde yazılmış 
eserlerimiz bugün
lere kadar geldiyse,

Zeki Bey'in burada 
çok büyük bir 
payı vardır. Yani 
birşeyin 
taşıyıcılığını yap 
mak, Seracılığını ya
pabilmek de çok 
çok önemlidir. O 
sanat kadar önemli 
dir, Zeki Bey bir 
sanattır baştan 
aşağı" dedi 
Özhan 
konuşmasının 
ardından 'Rüya gibi 
Uçan Yıllar', 'Duman 
duman tütüyorum' 
gibi birbirinden 
eşsiz şarkıları 
seslendirdi. 
Programının ikinci 
bölümünde İse 
ünlü sanatçı Emel 
Sayın, alkış 
eşliğinde sahneye 
çıkarak Ahmet 
Ozhan ile muhte 
şem bir düet yaptı.

ı
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Inegöl'lü genç, 
katıldığı 'O Ses 
Türkiye1 yarışma 
sına damga vurdu, 
O Ses Türkiye'nin 
30 Kasım Pazartesi 
günü yayınlanan 
bölümünde, In- 
egöllü Keremcem 
Takım, 'Bir Derdim 
Var* şarkısını 
seslendirdi. Kerem
cem Takım, sesini 
beğenerek kendi
sine dönen Ebru 
Gündeş, Murat Boz 
ve Hadise arasından 
Hadise'yi seçerek 
takımına dahil oldu. 
İlk yarışmamın 
ardından İnegöl'e 
dönen inegöllü 
Yarışmacı genç 
konuştu.
Keremcem Takım, 
samimi itiraflarda 
bulundu. Elemelerin 
ardından sahne 
başarısıyla yarış 
maya katılmaya hak 
kazanan Keremcem 
Takım, İngilizce 
parçasını da İnegöl- 
İüler için söyledi. 
O Ses Türkiye'ye 
giden yolu anlatan 
Keremcem Takım, 
"Arkadaşla rımız

BYEGM

çok istediler.
Bende en sonunda 
katılmaya karar 
verdim. Bur sa'ya O 
Ses Türkiye el
emelerine gittik. 
Çok fazla sıra vardı. 
Canım sıkıldı, 
katılmaktan vazgeç 
tim. Olmayacak, 
seneye katılım diye 
düşündüm. Ondan 
sonra sosyal medya 
hesaplarımdan 
benim yaptığım bir 
etiket vardı. Bunu O 
Ses Türkiye ekibi 
görmüş. Bana mail 
attılar. Ben de cevap 
verdim. Beni davet 
ettiler. O gün İstan
bul'a gittik. Katıldık. 
Yaklaşık 3-4 bin 
videonun arasından

15-20 kişiyi 
seçmişler. Orada 
Tarık hocamız 
bir daha eleme 
yaptı. İlk 3'e girdim. 
Ondan sonra 
geçtiğimiz günlerde 
jüri karşısına çıkıp 
parçamı seslen 
dirdim. Hayatımda 
yaşadığım en büyük 
heyecandı. O an 
orada yere 
yığılabilirdim. Çok 
garip bir duyguydu. 
Kendimde şaşırdım 
nasıl düzgünce 
titremeden söyledim 
diye. O Ses 
Türkiye'ye katılmak 
benim bir hayalimdi. 
3 jüri üyesi döndü. 
Çok mutlu oldum" 
diye konuştu

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

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Miıtı tma jilMiıı ilıMroı iıın lifti
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, 
yeni hükümet döne 
minde 657 sayılı De* 
vlet Memurları Ka- 
nunu'nun değişti 
rilerek, memurun 'iş 
güvencesinin* kalkıp 
kalkmayacağı tartış 
malarına, "Bilinme 
İldir ki bu konuda 
reforma ihtiyaç 
vardır. Bu reforhiü 
gerçekleştirmek için 
muhakkak ki hükü 
met programımız 
dahil olmak üzere 
her birimizin karar 
lılığı söz konusudur. 
Türkiye'deki bu 
büyük reformu sade 
ce iş güvencesine 
çıpalamak ve onun 
üzerinden bir tartış 
ma açmak haksızlık 
olur düşüncesin 
deyiz" dedi.

"REFORMLAR 
ÇOK ÖNEMLİ" 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, 
Türk-lş Genel 
Başkanı Ergün Ata 

lay, Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak, Genel 
Mali Sekreteri Rama 
zan Ağar, Genel 
Eğitim Sekreteri 
Nazmi Irgat ve Genel 
Teşkilatlandırma 
Sekreteri Eyüp 
Alemdar'dan oluşan 
heyeti makamında 
kabul etti.
Soylu, son 13 yılda 
gerek çalışma hayatı 
gerekse de sosyâl 
güvenlik alanında 
büyük reformlârın 
hayata geçirildiğini 
anımsatarak, bunda 
toplumsal ihtiyaç ye 
hükümetin kararlılı 
ğının yanında, 
çalışma hayatının 
paydaşı olan şendi 
kaiarın da payının 
olduğunu söyledi. 
2023, 2053 ve 2071 
gibi somut hedeflere 
ulaşılmasında 
reformların büyük 
öneme sahip 
olduğunu vurgulâdı.

"VERİMLİLİĞİ BAZ 
ALACAĞIZ" 
Bir gazetecinin 657 
Sayılı Devlet Memur

lâfı Kariuhü'nda 
nasıl bir değişiklik 
planlandığını 
sörtnâsı üzerine 
Bâkan Soylu, şu 
yanıtı verdi: 
"Türkiye büyümekte
dir ve yükselmekte
dir. Bizim özellikle 
her alanda etkinliği 
ve verimliliği baz 
alacağımız, gerek 
kendi içimizdeki 
gerekse de uluslar 
arası rekabetin en 
iyi noktaya ulaşabile 
ceğini hedefleme 
iniz, ülkemiz için de 
hükümetimiz için de 
kaçınılmazdır. Bu 
noktada devletimizin 
verimliliği de önem 
lidir. AK Parti iktidar 
larının birçok özelli 

ği arasindâ ülkenin 
İhtiyâç duyduğu 
reformları hayata 
geçirmesi de yer 
almaktadır. AK Parti 
bu konuda sarfına 
zar etmemiştir, 
vazgeçmemiştir. 
Reformlar İlk gün
lerde çök eleştiril 
m iştir ama bugün 
çıktılarına baktığı 
mızda reformlar, 
değişimler, atılan 
adımlar ülkemize 
ciddi bir şekilde 
katkı sağlamıştır."

"DEĞİŞİKLİK 
KAÇINILMAZ" 
Devlet memurlarını 
hem devletin hem 
de ülkenin dinamo 
merkezi olarak 

niteleyen Bakan 
Soylu, "Uzun zaman 
dır tartışılan Ve 
değiştirilmesi iste 
nen, etkinliği ve 
verimliliği devlet 
hayatına tam anla 
mıyla hakim kılınma 
ya çalışılan bir 
değişiklik kaçınıl 
mazdır. Çalışma 
hayatının sağladığı 
çok önemli bir 
kazanım vardır ki; 
o da bunun bütün 
paydaşlarımızla 
gerçekleşmesidir. 
Usulümüz bugüne 
kadar bu olmuştur, 
bundan sonra böyle 
olacaktır. Türkiye 
deki bu büyük refor 
mu sadece iş güven 
oesine çıpalamak ve 
onun üzerinden 
bir tartışma açmak 
haksızlık olur 
düşüncesindeyiz. 
Bu konuda atılacak 
adımlar Türkiye'nin 
hem ekonomik ve 
sosyal hedeflerine 
ulaşabileceği hem 
de sosyal hukuk 
devletinin yerine 
getirebileceği bir

anlayışla gerçekleşe 
çektir" diye konuştu.

"REFORM İÇİN 
KARARLIYIZ"

Soylu, AK Parti'nin 
kurulduğu günden 
bugüne kadar 
toplumun hiçbir keşi 
mini mağdur etme 
diğini dile getirerek, 
Devlet Memurları 
Kanunu ile ilgili 
şunları aktardı: 
"Bilinmelidir ki; 
bu konuda reforma 
İhtiyaç vardır. Bu 
reformu gerçekleş 
tirmek için mu hak 
kak ki hükümet 
programımız dahil 
olmak üzere her 
birimizin kararlılığı 
söz konusudur.
Bunu paydaşlarımız 
ve toplumun bütün 
kesimleriyle tam bir 
reformu sağlayacak 
şekilde inşallah 
gerçekleştirmeye 
çalışacağız. Yürüte 
ceğimiz her şey 
açık, şeffaf ve hak 
kaniyet ölçüsünde 
olacaktır."

Türkiye’nin 24 milyar dolarlık kaynı var
Türkiye'nin ihracatı 
2015'in 11 ayı 
boyunca geriledi. 
Yılın son aylarında 
Avrupa ekonomi 
sinin toparlanması 
umuduyla düşüşün 
gerileyeceğini 
düşünen ihracatçı 
nın hayalleri kabusa 
dönmüş durumda. 
Zâten komşu ülke 
ler başta Iran, Irak, 
Suriye.ve Rusya 11 
aydır sorunlu. 11 
ayda Irak'a ihracat 
yüzde 17.9, 
Rusya'ya yüzde 
38.1, İran'a yüzde 
4.8 azaldı.
Kasım sonunda ise 
bir de Rusya ile yeni 
bir kriz daha ortaya 
çıktı. Kasım verile 
rinde henüz etkisi 
görülmemiş olsa da 
2016'nın ilk çeyre 
ğinde Rusya'ya 
ihracatın çok daha 
fazla kan kaybe 
deceği öngörülüyor. 
Kasımda toplam 
ihracat geçen yıla 

göre yüzde 10.5 
düştü ve 11.4 milyar 
dolara geriledi. 11 
aylık ihracatta düşüş 
yüzde 11.5.

AB'DE KAN KAYBI 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
hesaplarına göre bu 
yıl Orta Vadeli Prog 
ram'da (OVP) yer 
alan 143 milyar 
dolarlık ihracat hede 
fi 24 milyar dolar 
daha az gerçekle 
şecek. Komşu 
pazarların yanı sıra 
en büyük pazarımız 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde de kan 
kaybı durmuyor.
Yine 11 ayda Alman 
ya'ya ihracat yüzde 
12.2, Ingiltere'ye 
yüzde 4.6, Fransa'ya 
yüzde 10.4 geriledi. 
Tüm dünyada 
yavaşlayan ekonomi 
ve ticarete bir darbe 
de güçlenen dolar 
dan geldi. Türk 
ihracatçıların

Euro/dolar paritesin 
deki düşüş nedeniy 
le 11 aylık kaybı 
11.9 milyar dolar 
oldu. Aralık ayında 
ise Amerikan Merkez 
Bankası'nın (FED) 
faiz toplantısı var. 
Faiz artırım kararı 
çıkarsa dolardaki 
yükselişin hızlan 
ması kaçınılmaz.
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, düşürü 
len uçak sonrası 
Rusya'dan olumsuz 
tepkiler geldiğini be
lirterek "Türkiye ve 
Rusya iki güçlü 
stratejik ortak, iki 
ülke arasında güçlü 

ilişkiler var. Yıllık 30 
milyar doları aşan 
ticaret hacmine sahi 
biz. Ayrıca önemli 
turizm ve müteah 
hitlik ilişkilerimiz 
var. Böylesine çok 
yönlü ekonomik ve 
ticari ilişkiler içinde 
olduğumuz bir ülke 
ite bağlarımızı 
zayıflatmak mümkün 
değil. İşte bu yüzden 
Rusya tarafından, 
ticaret ile siyasetin 
birbirine karıştırıl 
maması gerektiğini 
düşünüyoruz" dedi. 
Bu olayın Rusya ve 
Türkiye dış ticaretini 
etkilemesinin doğru 

olmadığını dile ge
tiren Büyükekşi 
"Zaman zaman 
sorun yaşasak da 
ticareti artırarak de 
vam ettiğimiz ülkeler 
var. Doğru olan da 
budur. Rusya'dan da 
bunu bekliyoruz. 
İş adamlarının hep 
kazan-kazan ilkesine 
göre hareket etmesi 
gerektiğine inanıyo 
ruz. Her iki ülkenin 
ihracatçıları ve iş 
dünyası temsilci
lerinin bu gerilimi en 
az hasarla atlatma 
sini diliyoruz" diye 
konuştu. Türkiye İs
tatistik Kuru mu'nun 
altın ihracatı dahil 
ilk 10 aylık veri
lerinin eklenmesiyle 
birlikte yılın ilk 11 
ayında ihracat yüzde 
8.6 düşüşle 131 
milyar 942 milyon 
dolara geriledi. Son 
12 aylık ihracat ise 
yüzde 7.8 düşüşle 
145 milyar 211 
milyon dolar olarak

gerçekleşti.

RUSYA İHRACATI 
YÜZDE 38 DÜŞTÜ

TİM Başkanı Büyük 
ekşi, "Yaş meyve 
sebze sektörü 
dışında Rusya'ya 
yapılan ihracatta 
genel bir düşüş var. 
Tekstil, kimyevi 
maddeler, otomotiv, 
deri gibi sektörlerde 
yüzde 40-60 arası 
gerileme var. Bu 
düşüş son yaşanan 
olaylardan bağımsız 
olarak petrol fiyatla 
nnın yan yarıya 
düşmesi ve yine 
Rusya ile Ukrayna 
arasında yaşanan 
olaylardan kaynak 
lanıyor. Rusya'ya ilk 
11 ayda ihracat 5 
milyar 579 milyon
dan 3 milyar 455 
milyon dolara düştü. 
Rusya'ya yapılan 
ihracatta oransal 
olarak da yüzde 38 
düştü." dedi
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Hıınıafa taşımada iâisiilit llllttlMillltlIlM
Numara Taşına 
bilirliği Yönetme 
liğinde yapılan 
değişiklikle, abone 
terden isteyenler, 
numara taşınabilir 
liğine ilişkin olarak 
uyarı tonunu alma 
ma hakkına sahip 
olacak.
Numara taşıma 
işleminin gerçekleş 
me tarihi, verici 
işletmecinin numa 
ranın taşınması 
talebine ilişkin 
cevabını gönderdiği 
tarihten asgari bir, 
azami iki gün 
sonrası olacak.
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumunun 
(BTK) "Numara 
Taşınabilirliği 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
I iği" Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Buna göre, abone 
nin numarasını 
taşıma talebi, aynı 
zamanda abone 
için, verici işletmeci

rai
rai
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ile olan abonelik 
sözleşmesini fesih 
talebi anlamını 
taşıyacak. 
Abonenin alıcı 
işletmeci ile 
olan abonelik 
sözleşmesi, 
numaranın ilgili 
mevzuata uygun 
olacak şekilde alıcı 
işletmecide aktif 
olması ile yürürlüğe 
girecek ve bu tarih 
itibarıyla hüküm 
ve sonuçlarını 
doğurmaya 
başlayacak. Söz 
konusu abonenin 
verici işletmeci ile 
olan abonelik 
sözleşmesi de aynı 
tarih itibarı ile 

fesholunmuş 
sayılacak.
Cevap verilmeyen 

taşıma taleplerinin, 
ilgili işletmeciye 
gelen toplam taşıma 
taleplerine oranı, 
bir takvim yılı 
içerisinde 
yılbaşından itibaren 
6'şar aylık dönem 
ler için yapılan 
hesaplamada binde 
biri geçemeyecek. 
Aynı dönem için, 
işletmeciye gelen 
toplam taşıma talebi 
sayısının 10 bin 
den küçük olduğu 
durumlarda ise 
cevap verilmeyen 
taşıma talebi sayısı 
10’u geçemeyecek.

Başkonsolos Balazs 
Hendrich, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ni ziyaret etti. 
Heykel’deki tarihi 
binada gerçekleşen 
görüşmede, başkon 
solos beraberindeki 
heyeti Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Recep Altepe 
adına Başkanvekİli 
Abdullah Karadağ 
ağırladı.
Macaristan Başkon 
solosu Balazs Hen
drich, yıllık ortalama 
19 milyar dolarlık 
ihracat potansiyeli 
bulunan Bursa 
sanayisiyle işbirliği 
yapmak için kente 
geldiklerini söyledi. 
Konuşmasında, 
Macaristan’la 
Türkiye’nin aynı 
soydan geldiğini, 
Türkiye’de kendi
lerini evinde gibi 
hissettiklerini 
belirten Hendrich, 
Türkiye ile 1.9 
milyar dolar olan 
yıllık ticaret hacmini

orta vadede 5 mil 
yar dolara çıkarmak 
istediklerini ifade 
etti. Bu artışta 
Bursa’yı lokomotif 
olarak değerlen 
dirmek istediklerini 
vurgulayan Hen- 
drich, “Onun için 
Büyükşehir’e geldik. 
Bursa’nın yön veri
cisi olduğunuzu 
biliyoruz. Bu ne
denle ticaret 
hacmimizin 
gelişmesinde, bize 
de yol gösterece 
ğinize, destek 
vereceğinize 
inanıyoruz” dedi. 
Büyükşehir 
Belediye

Başkanvekİli 
Abdullah Karadağ 
ise Avrupa 
ülkeleri arasında 
Macaristan’ı 
kardeş olarak 
gördüklerini ifade 
ederek, ülkenin 
gelişmesinde 
Bursa olarak 
üzerlerine düşeni 
yapmaya hazır 
olduklarını 
söyledi. 
Konuşmasında, 
şehrin ticaret 
hacmine değinen, 
otomotivde teks 
tilde ve mobilyada 
Türkiye’nin birinci 
ili konumunda 
bulunduğu belirtildi.

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ âF?' TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM <0 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ > 

HEDİYELİK EŞYA • 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83

Zj-2_ yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz
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Kredi çekeceklere kötü naner
Konut kredisi almak 
için haziran ayından 
kasım ayı başına 
kadar süren siyasi 
belirsizliğin 
geçmesini ve 
hükümetin 
kurulmasını 
bekleyenlerin 
umutları kelime 
nin tam anlamıyla 
suya düştü. 
Mevduat faizlerinin 
yıllık yüzde 11’lerde 
olduğu bir ortamda 
konut kredisi 
faizlerinin yıllık 
bazda yüzde 
16-18’lere 
tırmanması ve 
aradaki marjın bu 
kadar açılması 
uzun süredir 
karşılaşılan bir 

durum değil. 
Seçimlerin ardından 
hükümetin 
kurulması ile 
birlikte düşmesi 
beklenen konut 
kredisi faizlerindeki 
yükselişte Rusya 
ile yaşanan 
gerilimin ve global 
gelişmeler nedeniyle 
2016 yılında 
faizlerin küresel 
bazda daha yüksek 
seyredeceği beklen
tisinin etkili olduğu 
belirtiliyor. 
Bankacılar, uzun 
vadeli olan konut 
kredilerinde 
yurtdışı kaynak 
maliyetlerinin 
düşüş göstermediği 
nin altını çiziyor.

Bankalar ihtiyaç 
kredilerinde de faiz
leri artırırken, 
bankasına ve vade
sine göre 
değişmekle birlikte 
sektörde ihtiyaç 
kredisi faizleri 
yüzde 1.30 ile 1.89

arasında.
Ortalama ise yüzde 
1.60’larda. Taşıt 
kredisi faizleri ise 
yüzde 1.35-1.50 
arasında. 302 milyar 
lirayı aşan tüketici 
kredilerinin 141.2 
milyarı konut

kredisi. Tüketici 
kredilerinde orta
lama yüzde 
3.25 olan batık oranı 
konutta binde 5 se
viyesinde.
9.8 milyar liralık 
batığın 8.9 milyar 
lirası ihtiyaç 
kredisi.
Konut kredisi faiz
lerinde yaşanan sert 
artışın yeni dönemde 
kredi kullanacaklara 
maliyeti de ağır ola
cak. Şöyle ki, 
60 ay vade ile 100 
bin TL kredi kullanan 
bir vatandaşın aylık 
taksit tutarı 1 hafta 
önceki faizlere 
kıyasla yaklaşık 
125 TL birden 
artacak.

Bir hafta önce 
yüzde 1.05 aylık 
faizle konut kredisi 
kullanan bir 
vatandaşın 
aylık ödemesi 
2 bin 254 TL iken, 
şu anda sektör 

ortalamasının 
yüzde 1.25 olduğu 
göz önüne 
alındığında 
ödemesi 
gereken aylık 
taksit 2 bin 379 
TL’ye yükseldi. 
60 ay vade ile 
kullanılan 
100 bin liralık 
kredinin geri 
ödemesi ise bir 
hafta önceye göre 
7 bin 500 lira daha 
fazla olacak.

Yükselisi 9eren rannfas ftlara kosiu DEVREN SATILIK
Türk Lirası sene 
başından bu yana 
en fazla değer kaybı 
yaşayan para 
birimlerinden biri 
olurken, özellikle 
seçimler ve artan 
siyasi tansiyonla 
birlikle döviz de 
hane halkının en 
önemli tasarruf 
aracı oldu. Merkez 
Bankası’nın yayımla 
dığı Finansal İstikrar 
Raporu’na göre, 
Mart 2015-Eylül 2015 
arasında hane halkı 
mn döviz tevdiat 
hesapları (DTH) 57.5 
milyar lira artarak 
217.6 milyar liradan 
(83.3 milyar dolar)

275 milyar liraya 
(91.5 milyar dolar) 
fırladı.

TL’NİN PAYI YÜZDE 
44.5’E GERİLEDİ

Artışın 8.2 milyar 

doları yani 24.6 mil
yar lirası taze mevd
uat girişinden, kalan 
32.5 milyar lirası da 
kur farkın
dan kaynaklandı. 
Aynı dönemde hane 
halkının finansal

varlıkları içinde 
yabancı para 
tasarruf mevduatının 
payı da yüzde 
25.6’dan yüzde 
28.7’ye yükseldi. 
Aynı dönemde TL 
tasarruf mevduatı 
ise 402.2 milyar li
radan 425.3 milyar 
TL’ye çıksa da 
vatandaşın toplam 
finansal varlıkları 
içindeki payı yüzde 
47.3’ten yüzde 
44.5’e geriledi. 
Türkiye ile Rusya 
geriliminde yüzde 
3'ün üzerinde değer 
kaybeden TL, kâr 
satışlarıyla yönünü 
aşağı çevirdi.

YÜKSEK CİROLU 
FAAL DURUMDA 
DEVREN SATILIK 

SU BAYİİ 

85495122255
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Gemlik Körfez
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5338 

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
Ali Baba ve 7 cüceler: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15... 

Pirdinyo süpriz 
yumurta: 

11:30-13:30-15:30- 
17:15-19:00...

Hüddam: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO&MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 

VİTRİ FİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ Tel : O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 j- GEMLİK

MİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İaşta - Meşrubat- Çerez 2 O *16*VI 11
Piyanist +Di Performans ® ® jlll
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Cnnh fyyın- Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipwan/ar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmiit0n.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
. Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkmiit0n.com
plus.google.com/miltondugun
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www.vizyonkd.com 

4 512 13 14

FATURA - SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA • KUPA - PLAKET

GÜNAYDIN
EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

uru İtiş: 1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Aralık 2015 Cuma

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
İstiklal Cad. Bora Sok.

Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 
Tel : O 224 5*13 96 83

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç, polisi 2,5 saat uğraştırdı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

arçe/ik

Güne Bakış

Revizyonunuzu 
değ/fstiriyon, f?

İki Liderin Farkı...
Suudi Kralları cömerttir.
Ne de olsa kraldırlar.
Kimseye hesap verecek halleri yok.
Petrolden gelen paracı klan, istediğine, 

istediği gibi bağışlarlar.
Krallar cömert olur.
Gittikleri ülkelere öyle bir uçakla değil, 

kırk uçakla giderler.
Yedi sülalesini de getirirler.
Bir uçak yiyeceklerini, bir uçak içecek-

-terini fnşır Dnıtımı layfn d’ıfe —

îsoort
indi»

26 yaşındaki M.E. adlı şahıs, Ticaret ve 
Sanayi Odası Hizmet binasının karşısında 
bulunan 10 katlı Yağmur Sitesi’nin çatısına 
çıkarak intihar girişiminde bulundu. M.E. adlı 
şahıs bir ara ceketini çıkararak yanında 
bulundurduğu bıçakla kendine zarar verme 
girişiminde bulundu. Uyuşturucu temin 
edilmesini isteyen genç, polis ekiplerini 2,5 
aoa»M£ua£h£dı___ Haberi savfa

EN BÜYÜK
İNİLEME HAREKETİ ARÇELİK’TE!

GENÇ-flL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel : 514 90 54.514 90 s5

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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& Madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç, polisi 2,5 saat uğraştırdı.

10 lıaılı aflartınanın cansmılaıı atlamana lallıiı
Gemlik dün sabah 
yeni bir intihar 
girişimiyle 
güne başladı. 
Saat 10.15 
sıralarında Irmak 
Sokak’ta bulunan 
10 katlı Yağmur 
Sitesi’nin çatısına 
çıkan 26 yaşındaki 
M.E. adlı şahıs, 
çatıdaki kenar 
korkuluklarına 
çıkarak intihar 
girişiminde 
bulundu.
İzleyenlerin 
yüreğini ağzına 
getiren intihar 
girişimi, M.E. nin 
polisler tarafından 
ikna edilmesi 
sonucu can kaybı 
olmadan atlatıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
karşısındaki 
Gemlik’in en büyük 
yapılarından biri 
olan Yağmur 
Sitesi’ne kapı zilini 
çalarak, çatıyı 
kontrol edeceğini 
söyleyerek giren 
M.E. çatıya çıktıktan 
sonra kenar korku
luklara dikilerek 
intihar girişiminde 
bulundu.
Olayın görülmesi 
üzerine, durum 
polise bildirildi. 
Bu arada, 112 Acil 
Ambulansı ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı 2 itfaiye 
olay yerine geldi. 
İntihar girişiminde 
bulunan M.E. nin 
bulunduğu en alt 
katta atlama

anm

M.E. ‘nin aşağıya atlama girişimine karşı önlem âlındı

J.®

RK

■r< llw

M.E. polisi 2,5 saat uğraştırdı

ihtimaline karşı 
önlem alındı. 
Polis, çevrede 
gerekli önlemleri 
aldıktan sonra, 
çatıya çıkılarak 
M.E. ikna 
edilmeye çalışıldı. 
Diyarbakır 
nüfusu na kayıtlı 
olduğu öğrenilen ve 
Bursa’da yaşayan 
M.E. nin Gemlik’te 
işyeri bulunduğu, 
bir yandan da 
akrabaları çağın 
larak onlardan da 
yardım istendi. 
Madde bağımlısı 
olduğu öğrenilen 
genç, polisi

2,5 saat uğraştırdı. 
İstediği uyuşturucu 
verilmediği takdirde 
kendini atacağını 
söyleyen M.E.

ceketini çıkararak 
yanında taşıdığı 
çakı ile çeşitli 
defalar kendini 
öldürme

girişimlerinde 
bulundu.
Bu arada,
M.E. nin dayısı, 
"Telefon

vereyim 
arkadaşını ara 
diyerek" yanına 
yaklaştığı sırada, 
kolundan yakala 
yarak aşağıya 
indirdi.
Gözaltına alınan 
M.E. polisteki 
sorgusundan 
sonra, Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hasta 
nesi’ne gön 
derilerek, 
sağlık 
kontrolünden 
geçirildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

Etik ve Protokol Kuralları anlatıldı
Kısa adı BEBKA 
olan Bursa 
Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı 
tarafından 
ilçemizde 
“Etik ve Protokol

Kuralları” adlı 
seminer verildi, 
ilçemiz Roda 
İmam Hatip 
Lisesi Toplantı 
Salonu’nda dün 
yapılan eğitim

seminerine, 
Kaymakam 
Cahit Işık, İlçe Mili 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
daire müdürleri, 
okul müdürleri,

öğretmenler 
katıldılar.
Projenin amacının 
önder öğretmenler 
oluşturmak 
olduğu ve projenin 
30 Kasım -

4 Aralık 2015 tarih
lerini 
kapsadığı ve 
Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde pro
jenin devam 
edeceği belirtildi.

İlçemizde 
yapılan “Etik 
ve Protokol 
Kuralları” adlı 
seminere katılımın 
yüksek olduğu 
gözlendi.

*z’ www.gemlikkorfezgazetesi.co>>> ___

http://www.gemlikkorfezgazetesi.co
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Bursa'da 'paralel um' operasııaıııı...ll gözaltı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, kurdukları 
dernekler ile özgeç 
mişlerini topladıkla 
rı kişileri resmi 
kurum ve kuruluşla 
ra yerleştirdiği öne 
sürülen 'paralel 
yapı* üyesi 11 kişi 
gözaltına aldı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 

ekipleri 'paralel 
yapı* soruşturması 
kapsamında 
savcılıktan alınan 
izin ile Uludağ 
Kariyer Derneği'ni 
takibe aldı. Polis, 
burada görev 
yapanların okullar, 
dershanelerden 
belirlenen kişilerin 
CV'sini toplayıp bu 
kişileri daha sonra 
usulsüz bir şekilde 
askeriye, polis ve 

resmi kuruluşlara 
yerleştirdiğini 
tespit etti.
Bunun üzerine polis 
düzenlediği eş 
zamanlı operasyon 
da derneğin yöneti
cisi olan S.K. ile 
V.B., O.T., B.G., F.Ç., 
T.B., Z.D., T.A. H.T. 
A.E ile B.H.'yi 
gözaltına aldı. Bu 
kişilerin ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalar ile incele

nen bilgisayar 
larında 10 bine 
yakın kişinin CV'si 
bulundu. Bu birimin 
‘Fethullah Terör 
örgütü'nün 
Bursa'daki insan 
kaynaklarını 
oluşturduğunu 
söyleyen yetkililer, 
"Bunlar kendilerine 
yarayan kişiler ile 
görüşüp 
konuşuyorlar. 
Kendilerine yakın 

olanı bir şekilde 
resmi kurumlara 
yerleştiriyorlar. Bu 
zamana kadar bir 
çok kişiyi adliye, 
polis, askeriye gibi 
kurumlarda iş başı 
yaptırdılar, incele
memiz devam 
ediyor. Derneğin 
kurucusu olan ve 
halen yurt dışında 
bulunan N.U'nun işe 
kendilerine yakın 
olan kişileri bir bir

leriyle tanıştırıp 
evlendiriyorlar" 
dedi.
Sorgulamaları 
devam eden 
zanlıların terör 
örgütü üyesi olmak 
suçundan adliyeye 
çıkartılacağını 
açıklayan yetkililer, 
derneğin kuru 
cusu N.U. ile eşi 
E.U.'nun da 
arandığını sözlerine 
eklediler.

Genç adam ramine yenili duştu
İş dönüşü evinin 
kapısında kalp krizi 
geçiren bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Nilüfer Cumhuriyet 
Mahallesi'nde mey
dana geldi, işten

lasu'hütlüaraciailaaltklilii.lyaralı
Ankara'dan İnegöl 
istikametine seyir 
halinde olan Sü 
leyman Aslaner (25) 
yönetimindeki 06 
FL 2633 plakalı 
araç lastiği yüklü 
kapalı kasa 
minibüs, Rüştiye 
mevkiinde sürücü 
sünün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
kontrolden çıktı. 
Minibüs önce iki 
yolun arasındaki 
bariyerlere çarpa 
rak takla attı 
ardından karayolu 
nun ortasında 
yan durdu. Kaza 

evine dönen 35 
yaşındaki Hasan 
Çetin, daire kapısını 
açmak isterken 
birden yere yığıldı. 
Komşuların olayı 
görmesiyle çağrılan

sırasında minibüste 
can pazarı yaşandı. 
Kaza sonucunda 
minibüste bulunan 
sürücü ile yanın 
daki 53 yaşındaki 
Hasan Hüseyin 
Öztürk ağır

112 ekibi, Çetin'i 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Bir ay önce 
de kalp krizi 
geçirdiği öğrenilen 
Çetin kurtarılamadı.

yaralandı. 
SÜRÜCÜNÜN 
KULAĞI KOPTU 
Araç içerisinde 
sıkışan yaralılar için 
İnegöl itfaiyesi 
Arama Kurtarma 
ekipleri ve 112'ye

Adli tabip tarafın 
dan yapılan muaye 
nesinde kalp 
krizinden öldüğü 
anlaşılan Çetin'in 
cenazesi ailesine 
teslim edildi.

haber verildi.
Olay yerine gelen 
ekipler, yaralıları 
sıkıştıkları yerden 
çıkardılar. Ağır 
yaralı sürücü 
Süleyman Aslaner 
in sağ kulağının 
olmadığını fark 
eden ekipler, kopan 
kulağı araç içerisin 
de arayarak kısa 
süre içerisinde 
buldular. Hasan 
Hüseyin Öztürk, 
Acil Servis’te 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılama 
dı. Kaza ile alakalı 
tahkikat sürüyor.

Cezaevinden 
gıktı, evinin 

önünde vuruldu

İznik de bir kişi 
kardeşini öldüren 
şahsı ayağından 
vurarak ağır 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, Beyler Ma
hallesi Davarcı 
Sokak'ta, 2009'un 
Mayıs ayında 
Mustafa K.'yi (33) 
silahla öldüren 
Hüseyin Zümrüt, 
Mustafa K.'nin 

ağabeyi Rıza K. 
tarafından silahlı 
saldırıya uğradı. 
Evinin önünde 
ayaklarından 
vurularak 
yaralanan 
Zümrüt, İznik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Olay 
yerinden kaçan 
Rıza K. ise polis 
tarafından 
aranıyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İki Liderin Farkı...
Çocukları, gelinleri, bakıcıları velhasıl 

Sarayı taşırlar gidecekleri yerlere..
Suudi Kralları yağlı börek gibidir.
Turizmciler gelsinler diye dört gözle 

beklerler.
Suudi Kralı son olarak Türkiye ye 

gelirken, bilmem kaç uçakla gelmiş, An
talya da devasa bir oteli kapatmıştı.

Bir otel yetmemiş, yanlanndakileri de 
Kralı ile gelenler için ayrılmıştı.

Sizin anlayacağınız Suudi Krallar yağlı 
börek gibidir.

Her gittikleri yere bereket getirir.
Yıllar önce rahmetli Suudi Kralı da 

Türkiye ye geldiğinde, o günkü Cumhur 
başkanımız Abdullah Gül hazretlerine bol 
armağanlar getirmişti.

Devlet erkanının yasalarımıza göre 
belli bir limitten fazla armağan alması 
yasaktır.

Ancak, verilen armağanlar basına 
sızmıştı.

O günlerde, hatta şimdi bile bazı köşe 
yazarlan Suudi Kralrnın verdiği arma 
ğanları soruyor ama yanıt alamıyorlar.

Yasal limiti aşan armağanlar, Hâzineye 
irat kaydedilmesi gerekiyor.

Gül simdi Cumhurbaşkanı değil ama, 
Suudi Kralının verdiği armağanları 
açıklamadı.

Unutuldu sanıldı ama unutulmadı.
3. Cumhurbaşkanımız merhum Celal 

Bayar’ın mezarı Umurbey dedir.
Yanı başında sağlığında kurduğu 

Vakfa ait bir müze var. Bu müzede mer
hum Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı döne
minde yerilen armağanlar var.

Yani başka ulusların devlet adamla 
nnın Türkiye Cumhurbaşkanına armağan 
ettiği şeylere ulus adına armağan 
edildiğinden bunları kendi malı olarak 
kabul edilmez.

Rahmetli Celal Bayar sağlığında 
yaptırdığı müzede bu armağanları Türk 
halkına müzesinde sundu. Çotuğuna, 
çocuğuna bırakmadı.

Biz ne yaptık, bu armağanlardan altın 
olanları hırsızlara kaptırdık.

Gelelim dünkü gazetelerdeki habere,
Suudi Kralı Abdullah, geçen yıl ziyaret 

ettiği ABD’de başkan Obama’ya verdiği 
armağanların listesini Beyaz Saray 
açıklamış.

Kral Abdullah’ın Obama’ya verdiği 
armağanların tutarı 1.5 milyon dolarmış!

Bunlar içinde 18 bin dolar değerinde 
altın ve gümüş 2 kol saati ile Mekke’deki 
saat kulesinin biblosu da bulunuyormuş.

Kral’ın Obama’nın eşi Mıchaere 
armağanı ise 1.3 milyon değerinde elmas 
ve zümrüt işlemeli gerdanlıkta bulunu 
yormuş. Kızlarına ise 80 bin dolarlık takı 
armağan edilmiş.

Peki, Obama bu armağanları ne 
yapmış?

ABD yasalanna göre, sanınm 2 bin 
doların üzerindeki armağanlar hâzineye 
bırakılıyormuş.

Obama da armağanları ABD Hâzine
sine devretmiş.

Türkiye ve ABD’nin en üstteki 2 devlet 
adamının yasalara olan saygısı ortada.

Bız'ırhKifer KĞhaı'ıenne'ırfusıumanıara 
armağan edilenleri cukkaya indirirken, 
elin hıristiyan dünya devi olan lideri 
Hâzineye bırakıyor. Yani ABD halkına...

Bizdeki liderler, çocuklarına devlet 
ihalelerinden aldıkları hediyeleri havu 
zunda topluyor ve çocuklarına ayıplan 
ortaya çıktığında “sıfırlayın” diyor.

Foyaları meydana çıktığında ise 
yandaşlarına Meydan Savaşı açıyor.

Mı a n oriıann güna'riıarını at etsin.
Türk halkı başımıza taç etti.
Allah eder mı bilmem.

BUSKİ’ye bağlı 
evsel atıkların 
geçtiği döküm 
logar kapakları 
çalınıyor.
Umurbey Mahallesi 
Akköy Sokak 
merdivenler önünde 
yol kenarında 
bulunan logar 
kapağı, aniden 
yok oldu.
Kapağın çalındığını 
tahmin eden ma
halle sakinleri, araç 
ve insanların içine 
düşmemesi için üz
erini tahta parçası 
ile örttüler.
BUSKİ ilgililerinin 
dikkatini çeken ma
halle sakinleri, 
tahtanın yağışlarla 
çürüyerek

Anne-kızı öMiirüp intihar eden katil, 
2 çocuğu daha öldürmek istemiş
42 yaşındaki Mükerrem Alemdağ isimli kadın ile 21 yaşındaki kızı Fadime Aytekin 

Demirkıran'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra yakalanacağını anlayınca 
16 MAV 49 plakalı aracının kapılarını kilitleyerek, silahla kendini vurdu.

Bursa’da, 
42 yaşındaki 
Mükerrem Alemdağ 
isimli kadın ile 
21 yaşındaki kızı 
Fadime Aytekin 
Demirkıran'ı 
pompalı tüfekle 
öldürdükten sonra 
yakalanacağını 
anlayınca aracında 
intihar eden İrfan 
Çakmak’ın (55), 
Mükerrem 
Alemdağ’ın iki 
oğlunu da öldürmek 
istediği ortaya çıktı. 
Bursa Jandarma 
ekipleri, kadının 
birlikte yaşadığı 
iddia edilen İrfan 
Çakmak’ı aramaya 
başladı. Mükerrem 
Alemdağ’ın cuma 
günü irfan Çakmak 
ile piknik yapmak 
için evden ayrıldı 
ğını, Çakmak’ın, 
Mükerrem Alem 
dağ'ı öldürdükten 
bir gün sonra eve 
gelip kızı Fadime 
Aytekin Demirkı 
ran'a, “Piknik yap
maya bugün de 
devam edeceğiz. 
Annen mutlaka

tehlikeli bir hal 
yaratabileceğini 
söylediler.
İlçemizdeki 
bir çok cadde 
ve sokaklarda 
bulunan logar 
kapaklarının 

senin de gelmeni İs
tiyor” diye kandırıp 
olay yerine 1 kilo
metre uzaklıkta 
genç kızı da 
öldürdüğü 
belirlendi.
Evli ve iki çocuk 
babası olan İrfan 
Çakmak’ın, 16 MAV 
49 plakalı aracını 
Demirkıran 
kardeşlerin evinin 
çevresinde gören 
Jandarma ekipleri, 
güvenlik güçlerini 
görünce kaçmaya 
çalışan şahsı bir 
süre kovaladı.
Yakalanacağını an
layan şahıs, 
aracının kapılarını 
kilitleyerek silahla 

zaman zaman 
kimliği belirsiz 
kişiler tarafından 
çalınarak 
hurdacılara 
satıldığı belirtiliyor. 
BUSKItarafından 
özel olarak imal 

kafasına sıkarak in
tihar etti. Araç 
içerisinde, anne ve 
kızın öldürüldüğü 
pompalı tüfek de 
bulundu.
DSİ’den emekli 
olduğu belirlenen 
İrfan Çakmak’ın 
kaleme aldığı, 
aracın torpido 
gözünde bulu 
nan notta ise şu 
ifadelere yer 
verildiği öğrenildi: 
“Ben kadını vurduk
tan sonra kızına 
açıklamaya gittim. 
Onun yanında inti
har edecektim. Kız 
bana, ’yapma' dedi. 
Engel olmak istedi. 
Boğuşma yaşa 

ettirilmiş olan 
logar kapaklarının 
yerinden alınıp 
taşınmasının bir 
kişi tarafından 
yapılmasının 
mümkün olmadığı 
belirtildi.

dik. Kızı orada 
yanlışlıkla vurdum. 
Bunlar benim 
250 bin liramı 
yediler. Ölümü 
hak ettiler. Ben 
bu cinayetleri 
işledikten sonra 
15 ve 22 yaşındaki 
çocukları Uğur ile 
Umut Demirkıran'ı 
vuracaktım. 
Eve gittim. 
Masum bir şekilde 
uyudukları için 
yapamadım. Bir 
insan hata ve 
yanlışa düşünce, 
bu hayat bir insanı 
böyle bitirir.
Bu benim 
yaşadıklarım 
örnek olsun.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

RUSYA KRİZİ İÇ TURİZME YARAYABİLİR

Bildiğiniz gibi, 
24 Kasım Günü 
hava sahamızı 
ihlal ettiği 
gerekçesiyle 
düşürülen Rus 
Savaş Uçağı iki 
ülke arasında 
ciddi anlamda 
gerginliğe sebep 
oldu ve Rusya 
Devleti derhal 
ülkemize 
yönelik 
yaptırımlarda 
bulundu. Bu 
yaptırımlar dan en 
önemlilerin den 
biri de turizm 
alanında 
gerçekleşti.

Rusya ülkemize 
yönelik yapıl/nış 
olan tüm tatil 
rezervasyonlarını 
n iptalini istediği 
gibi aynı gün 
ülkemize boş 
olarak yolcu 
uçaklarını 
gönderip 
Antalya’da 
bulunan turist 
kafilelerini 
ülkelerine çekti. 
Bununla beraber 
Antalya’da kamp 
yapacak olan spor 
klüplerinin de 
kamp 
programlarını 
iptal ettirdi.

Anlaşılan o ki 
eğer iki ülke 
arasındaki kriz 
devam ederse bu 
sezon her iki 
ülkenin turizmci 
leri için çok 
sıkıntılı geçecek. 
Özellikle ülkemiz 
turizminin bu 
durumdan çok 
daha fazla 
etkilenebileceğini 
düşünmekteyim.
Turizmciler çok 

büyük olâsilîkia 
Rus bazarıhdan 
olan kayıplarını iç 
turizme yönelerek 
gidermeye 
çalışacaklardır.

Tabi bu durum 
yeril turistlerde 
tatil yapma 
dürtüsünü açığa 
çıkarmak için 
fiyatlara yâhsitılâ 
çaktır.

Bu nedenle 2016 
yılı sezonu nun 
fiyat anlamın da 
2015 yılı 
sezonuna göre 
daha uygun 
olacağı kanaatin 
deyim.

İşin Özü yerli 
turistler yada iç 
turizm krizden 
çıkmak için 
turizmcilerimiz 
tarafından sigorta 

olarak 
kullanılacaktır.

Bu durumdan 
faydalanmak 
adına aralık ayının 
ilk haftası 
başlayacak olan 
erken rezervas 
yön döneminde 
tatili düşünen tüm 
Gemliklilerin tur 
operatörlerine 
veya seyahat 
acentalarına 
gitmelerini ve 
yaklaşık yüzde 
50’yi varan erken 
rezervasyon in
dirimlerinden 
faydalanmalarını 
tavsiye ederim.

Uludağ, 
kavak 

sezonuna 
hazırlanıyor
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'ın etekle 
rinde bahar 
havası yaşanır 
ken, zirvedeki 
kar kalınlığı 15 
santime ulaştı. 
Toplam 5 bin 
yatak kapası 
teli 30 otel ve 
misafirhanenin 
bulunduğu 
Uludağ da 
işletme sahip 
leri, 15 Aralık 
2015 sonrası 
başlaya 
cak olan yeni 
kayak sezonu 
için hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Valiliği, Bursa Kent 
Konseyi, Bursa 
Çalışma ye İş 
Kurumu (İş-Kur 
Bursa) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) 
ortaklığında 
hazırlanan 
BİİB’2015, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Fuar 
Alanı’nda kapılarını 
açtı. 165 firmanın 
189 stantla yer 
aldığı buluşmada, 
3 gün boyunca iş 
arayanlar 
Türkiye’nin en 
önemli firmalarının 
temsilcileriyle bir 
araya gelme imkanı 
bulacak. Merinos 
AKKM’deki açılış 
programın da 
konuşan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe,

"Bu tür 
buluşmalara en çok 
Bursa ihtiyaç 
duyuyor. Bursa, 
kalite ve üretim 
şehridir. Bu yüzden 
kendine yönelik 
sıkıntıları var. 
Bir yandan iş 
arayanlar, yetişmiş 
insan gücümüz var 
iken, bir yandan da 
sektörlerimiz 
kendine uygun 
yetişmiş, bilgili, 
donanımlı kalifiye 
eleman arıyor. Bu 
iki kesimi 
buluşturmayı

önemsiyoruz. 
Geçen sene 25 bin 
kişi Bursa İnsan 
Kaynakları ve 
İstihdam 
Buluşması’nı 
ziyaret etti. Bu 
sene bu sayının 
artacağına 
inanıyorum.
165 firma kendini 
tanıtacak, kendine 
uygun eleman 
arayacaklar. 
İnsanların kendi
lerini nasıl 
geliştirmesi 
gerektiğini 
anlatacak" dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

BAHÇIVANI
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE I

ÇALIŞMAK ÜZERE; I
BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK,

BAHÇIVAN
AffNACAATfR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.
EFENDİOĞLU MERMER SAN, TİC, A.$.

AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 
ORHANGAZİ / BURSA 
TEL : 0 224 586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


4 Aralık 2015 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 6

Gemlik Anadolu Lisesi 
inşaatında son 

incelemeler yapıldı

Roda finadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri tiyatroda

Bursa Vali Yardımcı 
sı Selami Aydın, 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
inşaatı biten 
Gemlik Anadolu 
Lisesi’nde son 
incelemelerde 
bulundular.
Okulun bütün 
birimlerini gezen ve 
mütahit firma 

sahibi Adem Yakar 
ve Okul Müdürü 
Hayrettin Arıcı'dan 
bilgiler alan Bursa 
Vali Yardımcısı 
Selami Aydın, en 
geç II.Dönem 
öğrencilerin yeni 
binada eğitim 
öğretime geçebilme 
si için eksiklerin 
tamamlanmasını 
istedi.
Okul Müdürü

Hayrettin Arıcı;
“Milli Eğitim Bakanlı 
ğından tefrişat için 
ödeneğin çıktığını 
ifade ederek en 
kısa sürede inşaatı 
biten okulumuzun 
tefrişatını da 
tamamlayarak 
ll.dönem yeni 
binaya geçmek 
için hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz *’ 
şeklinde konuştu.

Roda Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
öğrencileri ve öğret 
menleri sosyal 
etkinlikler kapsa 
mında, Bursa 
Merinos AKKM 
Orhangazi salonun 
da Orhan Asena'nın 
“Ya Devlet Başa Ya 
Kuzgun Leşe” adlı 
oyununu izledi. 
Okul yönetimi, 
öğretmenleri ve 
öğrencileri eşliğin 
de düzenlenen 
tiyatro etkinliğine

46 kişi katıldı. 
Okul Müdürü 
Nurullah Şimşek 
yapılan bu faaliyetin 
kentin kültürel 
yapısına destek 
olmak, öğrenciler 
arasındaki iletişimi 
güçlendirmek, 
tiyatro ile tanışma 
mış öğrencileri 
tiyatro ile buluş 
turmak amacı ile 
yapıldığını belirtti. 
Roda Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrenci 
ve öğretmenlerinin 

katılmış olduğu 
“Ya Devlet Başa Ya 
Kuzgun Leşe” 
Orhan Asenanın 
Taht ve Baht 
Dörtlemesi (ya da 
Kanunî Sultan 
Süleyman Dörtle 
mesi) adını verdiği 
dört oyunun üçüncü 
südür.
Oyunda Kanuni 
Sultan Süleyman'ın 
oğulları Bayezid ve 
Selim arasındaki 
taht kavgası 
anlatılıyor.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
ipad-îPhoneBYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

ELEMAN I
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATIEIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578 —

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 &6 83 GEMLİK
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Üzerinden 1O bin tonluk trenler geçebilecek

Kuzey Marmara 
Otoyolu ile yapımı 
devam eden Yavuz 
Sultan Selim 
Köprüsü İnşaatında 
çalışmalar hızla 
devam ediyor. 
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nün 
yapımında kullanı 
lan halatların ise 
dünyayı üç kez 
dolanacak uzunluk 
ta olduğu ortaya 
çıktı.

ÜZERİNDEN 10 BİN 
TONLUK TRENLER 
GEÇECEK

Yetkililer, Yavuz 
Sultan Selim 
Köprüsü'nün hem 
asma hem de eğik 
askılı köprü özellik
lerine sahip karma 
bir yapıya sahip 
olduğunu söyledi. 
Köprüde asma 
köprülerde görülen 
ana kablo ile asma 
halatlar kullanıldığı 
öğrenildi. Bunun 

yanında eğik askılı 
köprülerde var olan 
eğik askılar da 
YSS'de mevcut 
olduğu tasarıma 
hibrit köprü denildi 
ğini belirten 
yetkililer, köprünün 
üzerinden geçecek 
olan iki tane yük 
treninin toplam 
ağırlıkları yaklaşık 
10 bin ton olduğunu 
ifade etti.
Yavuz Sultan 
Köprüsü'nün inşaatı 
hızla devam ediyor. 
Köprünün 
imalatında kullanılan 
tellerin toplam 
uzunluğunun 
dünyayı 3 kez 
dolanabileceği 
ortaya çıktı.
3. Boğaz 
Köprüsü'nde 
Kullanılan Teller, 
Dünyayı Üç Kez 
Dolanabilir 
Kuzey Marmara 
Otoyolu ile yapımı 
devam eden Yavuz 
Sultan Selim

dolanacak uzunlukta 
olduğu ortaya çıktı.

Köprüsü inşaatında 
çalışmalar hızla 
devam ediyor.
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nün 
yaprtwrcta faiflamtan 
halatların ise 
dünyayı üç kez

ÜZERİNDEN 10 BİN 
TONLUK TRENLER
GEÇECEK

Yetkililer, Yavuz

Sultan Selim 
Köprüsü'nün hem 
asma hem de eğik 
askılı köprü 
özelliklerine sahip 
karma bir yapıya 
sahip olduğunu 
söyledi.
Köprüde asma 
köprülerde görülen 
ana kablo ile asma 
halatlar kullanıldığı 
öğrenildi. Bunun 
yanında eğik askılı 
köprülerde var olan 
eğik askılar da 
YSS'de mevcut 
olduğu tasarıma 
hibrit köprü 
denildiğini belirten 
yetkililer, köprünün 
üzerinden geçecek 
olan iki tane yük 
treninin toplam 
ağırlıkları yaklaşık 
10 bin ton olduğunu 
ifade etti.

TELLER UÇ UCA 
EKLENDİĞİNDE 
DÜNYAYI ÜÇ KEZ 
DOLAŞIYOR 
Yapısal yorulma 

ömrü 100 yıl olan 
3. Köprü'de 68 adet 
askı halatı kullanılır 
ken, askı halatları da 
7 mm çapında 
tellerin bir araya 
gelmesinden 
oluşturuluyor. 
Bir kablo büklümü 
nün, 5.2 mm çapın 
da yedi adet telin bir 
araya getirilmesiyle 
oluşturulduğu Yavuz 
Sultan Selim 
Köprüsü'nde bu 
büklümlerden 151 
adedi bir araya 
getirilerek bir adet 
kablo meydana 
geliyor.
Yetkililer, Bu 
kabloların içindeki 
tellerin uç uca 
eklendiğinde 
124.832 km 
uzunluğa ulaştığını 
ifade ederek, 
kullanılan kabloların 
toplam uzunluğunun 
dünyayı üç kez 
dolaşacak uzunluğa 
denk geldiğini 
belirtti.

Kasım ayını zam sanwonu helli oldu
Kasım Ayında 
Enflasyon Yükseldi, 
Yıllık 8,10 Oldu 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), kkim 
ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Kasım ayında 
TÜFE yüzde 0,67 
arttı. Yıllık TÜFE 
yüzde 8,10 oldu. 
KASIM AYINDA 
ENFLASYON ARTTI 
Kasım ayında 
enflasyon yüzde 
0,67 olarak gerçek 
leşti. Beklenti en
flasyonun yüzde 
0,46 artış olacağı 
yönündeydi.
Yİ-ÜFE Kasım'da 
yüzde 1,42 düştü. 
Yl-ÜFE yıllık yüzde 
5,25 oldu, özel 
kapsamlı TÜFE 
göstergelerinden 'H' 
Kasım'da yıllık 
olarak yüzde 8,94, 'I' 
yüzde 9,22 arttı.
YILLIK ENFLASYON 
Yıllık enflasyon

yüzde 8,10 olarak 
hesaplandı. Ekim 
ayında yüzde 7,58 
olan yıllık enflasyo 
nun yüzde 7,87'ye 
yükseleceği öngörü 
lüyordu.
ZAM ŞAMPİYONU 
DOMATES 
Aylık bazda en yük
sek fiyat artışı yüzde 
40,75 ile domateste 
oldu. Domatesi 
yüzde 27,63 artış ile 
salatalık, salatalığı 
yüzde 26,84 artış ile 
kadın kabanı ve 
yüzde 24,58 artış ile 
dolma 
hk biber izledi.
Aylık bazda en yük
sek fiyat düşüşü ise 
yüzde 28,97 ile 
portakalda gerçek 
leşti. Portakalı 
yüzde 21,25 düşüş 
ile kivi, kiviyi yüzde 
16,21 düşüş ile 
yurtiçi bir hafta ve 
daha fazla süreli 
turlar izledi.

AYLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞ AYAKKABIDA 
Aylık en yüksek artış 
%5,37 ile giyim ve 
ayakkabı grubunda 
oldu. Ana harcama 
grupları itibariyle 
2015 yılı Kasım 
ayında endekste yer 
alan gruplardan gıda* 
ve alkolsüz içecek 
lerde %1, ev eşya 
sında %0,66, konutta

%0,54 ve haberleş 
mede %0,35 artış 
gerçekleşti.
KASIMDA EN ÇOK 
ULAŞTIRMA UCU
ZLADI
Aylık en fazla düşüş 
gösteren grup %0,78 
ile ulaştırma oldu 
Ana harcama grup 
ları itibariyle 2015 
yılı Kasım ayında 
endekste yer alan 

gruplardan eğlence 
ve kültürde %0,54 ve 
çeşitli mal ve 
hizmetlerde %0,28 
düşüş gerçekleş 
ti.
YILLIK EN FAZLA 
ARTIŞ OTEL VE 
LOKANTALARDA 
Yıllık en fazla artış 
%13,44 ile lokanta ve 
oteller grubunda 
gerçekleşti. TÜFE 
de, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
eğlence ve kültür 
(%11,74), çeşitli mal 
ve hizmetler 
(% 11,37), ev eşyası 
(%10,50), gıda ve 
alkolsüz içecekler 
(%9,51) artışın 
yüksek olduğu diğer 
ana harcama grup 
tandır. Aylık en 
yüksek artış %1,61 
ile TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis)'de 
oldu.
İstatistik! Bölge 
Birim Sınıflaması

(İBBS)
2. Düzey'de bulunan 
26 bölge içinde, bir 
önceki yılın Aralık 
ayına göre en 
yüksek artış %9,45 
ile TR22 (Balıkesir, 
Çanakkale) 
bölgesinde, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre en 
yüksek artış %9 ile 
TR32 (Aydın, Denizli, 
Muğla) bölgesinde 
ve on iki aylık 
ortalamalara göre en 
yüksek artış %8,20 
ile TR31 (İzmir) böl
gesinde gerçekleşti. 
Kasım 2015'te en
dekste kapsanan 
426 maddeden; 49 
maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 289 
maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 
88 maddenin 
ortalama fiyatlarında 
ise düşüş 
gerçekleşti.
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Sağlık Bakanlığının, 
Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen acil 
çağrılara işaret dili 
ile cevap veriyor. 
Her gün binlerce 
acil vaka çağrısı 
alan 112 Acil Çağrı 
Merkezi, artık işitme 
engelliler için de 
hizmet veriyor. 
Sağlık Bakanlığının, 
112 Acil Çağrı 
Merkezini kullana 
mayan işitme en
gelliler için kurduğu 
Engelsiz Sağlık 
İletişim Merkezi 
(ESİM) Türkiye'nin 
dört bir yanından 
gelen çağrılara 
işaret diliyle cevap 
veriyor. İşitme en
gelliler, işaret dili 
bilen personel 
sayesinde görüntülü 
görüşme yaparak, 
sıkıntıları hakkında 
bilgi veriyor." 
İşaret dili ile yüz 
yüze görüşme" 
Sağlık Bakanlığı 
Sağlığın Geliştiril 
mesi İletişim Daire

Başkanı Cihan 
Nişancı işitme 
engellilerin sağlık 
hizmetlerine ulaşım 
larını kolaylaştırma 
adına mobil ihbar 
hizmetini geliştirdik 
lerini söyledi. İşitme 
engellilerin mobil 
ihbar sisteminden 
ücretsiz yararlanabil 
diklerini ifade eden 
Nişancı, uygulamayı 
şöyle anlattı: 
"Önce mobil ihbar 
hattı uygulamasını 
cep telefonlarına 
indiriyorlar. Daha 
sonra kendilerini 
tanımlayıp profil 

oluşturuyorlar. Kişi 
bilgilerini giriyorlar. 
Bu indirdikleri mobil 
uygulama aracılı 
ğıyla, 112 komuta 
merkezine rahatlıkla 
ulaşabiliyorlar.
Konuşamadıkları 
için konumlarını 
bildiremiyorlardı. 
Artık rahatlıkla 
konumlarını ve o an 
yaşadıkları olayın 
fotoğrafını paylaşa 
biliyorlar. Online 
yazabilir ve en 
önemlisi de görün 
tülü olarak yüz 
yüze görüşme 
imkanına mobil 

uygulama ile 
erişebilirler." Engel 
siz Sağlık iletişim 
Merkezinde, işaret 
dili bilen tercüman 
lar sağlık personeli 
ile birlikte çalışıyor, 
işaret dili bilen 
tercümanın gelen 
çağrıya görüntülü 
karşılık verdiğini 
anlatan Nişancı, 
sağlık personelinin 
de çağrı yapan kişi 
nin sağlık durumu 
hakkında bilgi alma 
sının ardından hızlı 
bir şekilde ihbar 
noktasına ambulans 
sevk edildiğini 
söyledi. "Mobil 
ihbar hattı ile her 
türlü acil çağrı" 
Mobil ekranda sağ 
lıkla ilgili tüm verile 
rin mevcut olduğu 
nu dile getiren 
Nişancı, "Trafik 
kazası, iş kazası, 
yangın, yaralanma, 
boğulma her türlü 
ihbar bu sistem 
aracılığıyla yapıla 
biliyor, ’’dedi.

MEB150 engelli
öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakan 
lığı 150 engelli 
öğretmen kadrosu 
na atama için 
7-11 Aralık'ta 
başvuru alacak. 
MEB Basın Merke 
zinden alınan 
bilgiye göre, 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı'nın 
talimatıyla, 2014'teki 
Engelli Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na katı 
lanlar arasın 

dan, bakanlığa bağlı 
eğitim kuramlarında 
ki 150 kontenjana 
öğretmen ataması 
yapılacak.
Adaylar, atamalar 
için 7-11 Aralık'ta 
valiliklere 
başvuracak.
Engelli öğretmen 
atamasına 
ilişkin ayrıntılı 
açıklamaları, 
"http://ikgm.meb. 
gov.tr" adresinden 
ulaşabilirsiniz.

*

■■■■

4^- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ #

1 TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU # 

TAHSİLAT MAKBUZU # 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP # 
DERGİ & İLAN e 

KARTVİZİT & KAŞE e 
EL İLANI & BROŞÜR < 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM # 
PLAKET & KUPA > 

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA# 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0224 513 96 83

http://ikgm.meb
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Mlilii için Borçlanma mmcaMar dikkat!
1 Ocak’tan itibaren 
sosyal güvenlik 
sisteminde yaklaşık 
yüzde 30’luk bir 
artış olacağı için 
borçlanma yapacak 
ların da elini çabuk 
tutmasında fayda 
var. Avukatlık stajı, 
ücretsiz izin süreleri, 
kadın sigortalıların 
doğum sonrası 
çalışılmayan günleri, 
erkek sigortalıların 
ise askerlik süreleri 
borçlanılabilmek 
tedir.

DOĞUM YAPANLAR 
DİKKAT!
Şartları sağlayan bir 
kadın sigortalının 
her bir doğum için 
en fazla 720 gün

borçlanma yapma 
hakkı vardır.
Bugün itibarıyla 
bir günlük doğum 
borçlanması yapmak 
isteyen sigortalı 
13,58 TL ödemek 
zorundadır.
2 yıllık borçlanma 
yapacak kadın 
sigortalının 
ödemesi gereken 
rakam 9 bin 777 
TL’dir. Bu rakam 
Ocak 2016 itibarıyla 
günlük 17,5 TL’ye 
yükselecek.
Dolayısı ile 2 yıllık 
borçlanma yapmak 
isteyen kadın 
sigortalı 12 bin 639 
TL ödemek duru
munda kalacak.

HAK, ÜÇ ÇOCUĞA 
ÇIKARILDI 
SGK geçtiğimiz 
dönemde doğum 
borçlanması hakkını 
üçe çıkardı. Buna 
göre, gerekli şartları 
sağlayan bir kadın 
sigortalı üç doğum 

için toplamda altı 
yıllık borçlanma 
hakkına sahiptir. 
Diğer yandan evlat 
edinilmesi halinde 
de doğum borçlan 
ması yapmak 
mümkündür.
Diğer yandan 

geçmişte staj girişi 
olan kadın sigor 
talılar, staj girişi ile 
ilk kez uzun vadeli 
sigorta kollarına tabi 
olarak çalıştıkları 
süre içerisindeki 
doğumlarını 
borçlanma hakkına 
sahiptirler.
Sigortalılık tarihini 
öne çeker Doğum 
borçlanmasında 
yalnızca prim 
ödeme gün sayısı 
artmaktadır.
Askerlik borç 
lanması yapan bir 
kişi ise hem prim 
ödeme gün sayısını 
artırmakta, hem de 
sigortalılık tarihini 
öne çekmektedir.
1111 sayılı Askerlik

Kanunu gereğince, 
askerlik hizmetini er 
veya erbaş olarak ifa 
edenler askerlik süre 
lerinin tamamını 
veya bir kısmını, 
yedek subay olarak 
askerlik yapanlar 
ise yedek subay 
okulu süresini 
borçlanabilmekte 
dirler. 1.800 liralık 
avantaj 15 aylık 
askerliğiniborçla 
nacak bir kişi bugün 
6 bin 112 TL ödemek 
durumundayken 
borçlanmanın Ocak 
2016 ve sonrasında 
yapılması halinde bu 
rakam 7 bin 899 
TL’ye yükselecek. 
Yaklaşık 1.800 TL 
fazla ödeyecek.

iı Wail en cok Türkiyede arttı
Rapora göre Türkiye, 
2015 3. çeyrekte 
konut fiyatlarının en 
çok arttığı ülke oldu. 
Türkiye, fiyatların 
arttığı 45 ülke arasın 
da yüzde 18.9'luk 
artış oranı ile ilk 
sırada yer aldı. Küre 
sel çapta bakıldığın 
da ise fiyatların 
yüzde 2.7 yükseldiği 
görüldü.
Türkiye'yi Hong 
Kong, Yeni 
Zelanda'da takip 
ederken, Avrupa'da 
konut fiyatlarının en 
çok arttığı ülke yüzde 
11.1 ile İsveç oldu. 
Almanya'da artış 
oranı yüzde 4.7,

ngiltere'de yüzde 3.7 düşüşün yaşandığı 
oldu. ABD'de ise ülke oldu. Üçüncü
konut fiyatları yüzde 
4.9 yükseldi. Rapora 
göre, ekonomisi 
büyük sıkıntılar yaşa 
yan Ukrayna, konut 
fiyatlarında en büyük 

çeyrekte, Ukrayna'da 
konut fiyatlarının 
yüzde 14,8 değer 
kaybettiği görüldü.
FRANSA VE 
İTALYA'DA FİYATLAR

DÜŞTÜ
Fransa ve İtalya'da 
fiyatlar yıllık bazda 
yüzde 3 düşerken, 
Çin'de konut fiyat 
larının yüzde 
2 değer kaybettiği 
görüldü. Ekonomik 
krizle boğuşan 
Yunanistan da 
fiyatlar düşüşte. 
Knight Frank şirketi, 
2016'da konut sek
töründe fiyat 
baskısının daha 
az olacağına da 
işaret etti.Raporda, 
dünya genelindeki 
konut piyasalarında 
fiyat baskısının 
yavaşladığına da 
işaret edildi.

■■■■■■■■■■■■■■■■KöSSrESQaMSHREB 
DEVREN SATILIK 
YÜKSEK CİROLU 
FAAL DURUMDA 
DEVREN SATILIK 

SU BAYİİ

ÛM95122255

RESMİ DAİBELEBGEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜG 
E

R 
E 
H 
B 
E 
R 
İ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

1 C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAâl 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sûzar Turizm 612 1O 72
Kanberofilu-Eaadas 614 46 46

( ^Lmtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

TAKSİLER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 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. 51311 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 MüdI, 513 18 46
Iş-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 2 56 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova . (226)811 13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası Oto 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 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 Patrol 513 1O 70
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 613 Q1 O»

Gemlik KMrfez
Ar; oenLİK'İN İLK oüntOk siyas! sazetes! '

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5339 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MHMİİİ
VENÜS SİNEMASI
Ali Baba ve 7 cüceler: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15... 

Pirdinyo süpriz 
yumurta: 

11:30-13:30-15:30- 
17:15-19:00...

Hüddam: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


KY> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK
VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ ■ RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM
ÜRÜNLERİ * 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 
ürûnlerİ Tel : 0 224 514 31 64 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

DUDUN SALONU

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

P&fy -Meşnıbut-Çerez 

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
NikahMasası - Volkan yöst

İnternetten Canlı tym- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve e kip inanlar - Sürpriz gösteri1er 

A www.gemlikmilton.com
facebook/miltondugun

ML plus.google.com/miltondugun
r Hükümet Konaği karşisi 

TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


2 Aralık günü toplanması gereken Belediye Meclisi, 9 Aralık’a ertelenmişti

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Meclis, 9 Aralıkta toplanacak
Gemlik Belediye Meclisi’nin 2 Aralık 

günü yapılması gereken toplantısı, 9 
Aralık günü yapılacak.

Dün akşam saatlerinde, bir zabıta 
memuru, 9 Aralık günü yapılacak Meclis 
toplantısının gündemini getirdi.

Meclis toplantısının komisyonların 
toplanmaması nedeniyle, bir hafta sonra 
olağan olarak toplanması hukuksuzdur.

Bu konuda, MHP İlçe Yönetimi tepkisini 
gösterdi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin ertele 
meli toplantısı 
9 Aralık 2015 
Çarşamba günü 
yapılacak. Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik İlçe yöne 
timinin tepkisi ne 
neden olan Aralık 
ayı meclis toplantısı 
gündemi açıklandı. 
Haberi sayfa 2’de

Engelli yolu işgaline 
zabıtadan ceza yeğdi

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiple 
ri, engelli yollarına park eden 6 araç 
sürücüsüne ceza yağdırdı. Dünya Engel 
liler Günü kapsamında denetimleri sıklaş 
tiran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, engelli 
yollarına park eden araçlara ceza kesti.

Haberi sayfa 2’de

drçellk
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
YENİLEME HAREKETİ ARÇELİK’TE!
Simdi marKas: ne oijrsa otsun esto oeyaz eşya veya 
televizyonunuz^ evinizden afryor. yepyeni Arçe'>k<erie
değdiriyoruz

J GENÇ-flL TİC. LTD..ŞTİ
fi istiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2 Aralık günü toplanması gereken Belediye Meclisi, 9 Arahk’a ertelenmişti

Meclis Çarşamba günü toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin ertele 
meli toplantısı 
9 Aralık 2015 
Çarşamba günü 
yapılacak. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye meclis 
üyeleri ve yerel 
basına gönderdiği 
toplantı çağrısında, 
Belediye Kanununa 
göre her ayın ilk 
haftası yapılması 
gereken olağan 
meclis toplantısını 
yapmayarak, 
toplantıyı bir 
hafta erteledi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
yönetiminin tepkisi 
ne neden olan 
Aralık ayı meclis 
toplantısı 
gündemi açıklandı. 
Daha önce Belediye 
Meclis üyelerine, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol tarafından 
telefonla bildirilen 
ertelemenin resmi 
yazısı meclis üyele 
rine tebliğ edildi. 
Buna göre, 9 Aralık 
2015 Çarşamba 
günü saat 16.oo’da 
Aralık ayı olağan 
toplantısının 
Ömer Kahraman

Ek Hizmet Bina 
sı’ndaki meclis 
salonunda 
yapılacağı bildirildi. 
Belediye Başkanh 
ğı’ndan meclis 
üyelerine ve basına 
gönderilen gündem 
maddesinde, daire 
müdürlerinden mec 
lise gelen teklifler 
ele alınacak. 
Bunlar arasında 
Orhaniye ve 
Hamidiye Mahallesi 
sınırları içinde 
kalan Doğu Bölgesi 
olarak planlanan 
alanda 18. madde 
uygulaması yapılan 
yerde tekrar uygu 
lama yapılabilmesi 
için plan tadilatı 
yapımı ile ilgili yazı 
ayrıca Küçük Kumla 
Mahalle si’nde 194 
ada 10 parselin 
bulunduğu alana 
ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama 
İmar Planı Değişik 
fiği yapılması ile 
ilgili yazısı 
görüşülecek. 
Belediye Meclisinin 
günden maddeleri 
ise şöyle: 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün, 
ilçemiz Hisar Ma
hallesi 207 ada, 18 
parselde bulunan 

yapıya ilişkin yazısı, 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün, 
Hamidiye Mahallesi 
H22A09A3C- 
H22A09D2B pafta 
muhtelif ada ve 
parsellerde 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar plan değişik 
liğine askı süresin 
de yapılan itirazlar 
la ilgili yazısı, İmar 
ve Şehircilik Müdür 
lüğünün, ilçemiz 
Osmaniye Mahalle 
si 1076 ada 2 parsel 
nolu taşınmaza 
imar durumu 
alamadığından 
mağduriyetinin 
giderilmesi talebi 
ile ilgili yazısı, 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Cihatlı Mahallesi 
1337,1338,1339 
parsel nolu 
taşınmazların 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 
05.03.2015 tarih ve 
1540 sayılı makam 
oluru ile belirlenen 
rezerv yapı alanın 
dan çıkartılması 
ile ilgili yazısı, 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün, 
Hisar Mahallesi 
H22-A-08-D-4-A 
pafta 616 ada 87 

parsel ve 489 ada 
12 parsel nolu 
taşınmazlar üzerine 
1/1000 ölçekli 
uygulama imar 
planı talep edilmesi 
ile ilgili yazısı, 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Balıkpazarı Ma
hallesi 308 ada 5 
parselin Belediye 
Hizmet Alanı olarak 
belirlenmesi ile 
ilgili yazısı, İmar ve 
Şehircilik Müdürlü 
günün Hisar Ma
hallesi H22-A-08-D- 
B pafta 457 ada 50 
parsel üzerine 
1/1000 ölçekli uygu
lama imar planı 
talep edilmesi ile 
ilgili yazısı, Emlak 
ve İstimlak 
Müdürlüğü’nün 
Yeni Mahalle 380 
ada 1 parsel 
numaralı taşınmaz 
ile ilgili yazısı, 
İmar Komisyonu 
nun Eşref Dİnçer, 
Demirsubaşı, 
Osmaniye ve 
Hamidiye Mahallesi 
yol genişlikleri ile 
ilgili 30.11.2015 
tarihli raporu, İmar 
Komisyonunun 
Hisar Mahallesi 
204, 205, 206 ve 207 
adalardaki yollarla 

ilgili çalışmalar 
yapılması ile ilgili 
30.11.2015 tarihli 
raporu, Hisar 
Mahallesi 635 ada 
120 parsel nolu 
hazine adına 
kayıtlı taşınmazın 
kuzeybatı 
cephesinde 
plan değişikliği 
yapılması ile ilgili 
01.12.2015 tarihli 
raporu, Kurşunlu 
Mahallesi H22-A-11- 
D-3-D, H22-A-11-D- 
03-C pafta, 1615, 
1616,1628,1630 ve 
2655 parsel nolu 
taşınmazlar üzerine 
1/1000 ölçekli uygu
lama imar planı 
talebi ile ilgili 
03.12.2015 tarihli 
raporu, Osmaniye 
Mahallesi 734 ada, 
8 parselin mevcut 
impr hattına göre 
imar durumu 
verilmesi ile ilgili 
01.12.2015 tarihli 
raporu, Engürücük 
Mahallesi H22-A-12- 
B-1-C pafta 2026 
parsel nolu 
taşınmaz üzerine 
1/1000 ölçekli 
uygulama imar 
planı değişikliği ile 
ilgili 01.12.2015 
tarihli raporu, 
Küçükkumla 184 

ada 6, 25 ve 27 
parselin bulunduğu 
bölgede drenajın 
sağlanabilmesi 
için 1/1000 ölçekli 
uygulama imar 
planı değişkliği 
yapılması ile ilgili 
30.11.2015 tarihli 
raporu, Hisar Ma
hallesi H22-A-08-D- 
3-B, H22-A-08-C-4-A 
pafta 1210 ada, 4 ve 
9 parsel nolu 
taşınmazları 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar planı talebi ile 
ilgili 01.12.2015 
tarihli raporu, 
Küçükkumla 
1/1000 ölçekli 
revizyon ve ilave 
uygulama imar 
planı değişikliğine 
yapılan itirazlarla 
ilgili rapor, Küçük 
Kumla 307 ada, 
150 parsel numaralı 
taşınmazın ticaret 
alanına alınması, 
Hukuk Komisyonu 
nun Teftiş Kurulu 
Müdürlüğünün 
görev ve çalışma 
yönetmeliği ile 
ilgili raporu, 
Özel kalem 
Müdürlüğünün 
görev ve çalışma 
yönetmeliği ile ilgili 
30.11.2015 tarihli 
raporu.

Engelli ulu işgaline zahıtadan ceza mdı
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, engelli 
yollarına park eden 
6 araç sürücüsüne 
ceza yağdırdı.
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
kapsamında dene
timleri sıkılaştıran 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, engelli 
yollarına park eden 
araçlara ceza 
keserken, 
yine engelli 
yollarına işgaliye 
koyan esnaflara da 
uyarı yaptı.
5326 Sayılı 
Kabahatler Ka
nununa göre

engelli yollarına 
park eden 6 araç 
sürücüsüne 
100’er lira para 
cezası kesildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın

talimatları 
doğrultusunda 
kaldırımların işgali 
konusundaki dene
timleri artıran 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, 3 Aralık 

Dünya Engelliler 
Gününde sadece 
işgaliye ile değil, 
engelli yollarının 
gaspı konusunda 
da yoğun çalışma 
yürüttü.

Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, denetimlerin 
3 Aralık öncesinde 
de yapıldığını 
hatırlatarak, tüm 
uyarılara rağmen 
bu konuda 
hassasiyet 
göstermeyen araç 
sürücülerine bu kez 
idari para cezası 
kesildiğini bildirdi. 
Herkesin engelli 
adayı olduğunun 
unutulmaması 
gerektiğine dikkat 
çeken Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Erol 
Bütün, Engelli 
vatandaşların 
yaşam kalitesini 

artırmak ve 
sosyal yaşamda 
zorlanmamaları 
adına yapılan 
çalışmaların, 
duyarsızlıkla 
engellenmesine 
karşı çıktıklarını 
söyledi. Esnaf ve 
sürücülerin yanı 
sıra vatandaşların 
bu konuda 
hassasiyet 
göstermelerini 
isteyen 
Bütün, bundan 
sonraki olumsuz 
görüntülerde, 
vatandaşların 
polis veya zabıta 
müdürlüğüne 
bildirmesini istedi.

‘G e m I i K Kö rffez’ www.gemI Fkkorfezgazetesi .com

http://www.gemI
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Wlı tifcile kargo sulresiııi bastı
Nilüfer Beşevler 
Mahallesi'nde bir 
kargo şubesine 
pompalı tüfekle 
gelen emekli asker 
içeriye kendisini 
kapattı.
Çalışanlar dışarı 
çıkarken, ihbar 
üzerine polis 
ekipleri bölgeye 
sevk edildi. Şahıs, 
polis ekiplerine de 
içeri girmemeleri 
yönünde işaret etti. 
Takviye ekiplerin 
gelmesiyle içerideki 
şahıs iki el ateş etti. 
Polis ekiplerinin 
çelik yeleklerini 
giymesi, operasyon 
yapacak özel 
harekat timleri ge
lene kadar müda
hale etmeme 
si istendi.

POLİS İKNA ETTİ, 
EYLEM SONA ERDİ

TeıminaMe larihi eser ûnerasüonu
Bursa'da, otobüs 
terminalinde bir 
kişinin üzerinde 
yapılan aramada, 
tarihi eser niteliği 
olan 154 sikke ile 
5 obje ele geçirildi. 
İl. Jandarma 
Komutanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, bir istihbaratı 
değerlendiren 
jandarma ekipleri, 
Bursa Uluslararası 
ve Şehirlerarası 
Otobüs Terminalin 
de, şüpheli bir 
kişiyi takibe aldı. 
Jandarma tarafın 
dan gözaltına

Bursa'da sahibi 
olduğu kargo 
acentesinde tüfekle 
eylem yapan emekli 
asker, polisin ikna 
etmesiyle eylemine 
son verdi.
Dün, sabah saatle 
rinde Nilüfer 
Beşevler Mahallesin 
deki kargo şubesi 
ne gelen emekli

alınan S.Ç'nin (33) 
üzerinde yapılan 
aramada, 154 sikke 
ve 5 obje ele geçi 
rildi.

Gözaltına alınan 
S.Ç, çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
suz yargılan 
mak üzere serbest

bırakıldı'; '
Ele geçirilen tarihi 
eserler ise Bursa 
Müze Müdürlüğüne 
gönderildi.

asker Erkan S. 
sahibi olduğu 
acentenin anlaş 
masının fesh 
edildiğini öne sürüp 
eylem yaptı. 
Çalışanları dışarı 
çıkartan Erkan S. 
tüfekle iki el de ateş 
etti. Polis geniş 
güvenlik önlemi 
aldı. Çelik yelik 

giyen ekipler bir 
yandan Erkan S. 
ile diyalogu 
sürdürüp, kargo 
firmasının 
avukatıyla da 
görüştü. Yapılan 
müzakereler 
sonrasında Erkan 
S. yaklaşık 1 saat 
30 dakika sonra 
eylemine son verip 
polislerin yânına 
gitti. Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülen Erkan S. 
ekmek mücadele 
sinin süreceğini 
Söyledi.
Erkan S. 4 ay önce 
kargo acenteliğini 
75 bin liraya 
aldığını, kayyum 
atanınca sözleş 
meye aykırı davran 
dığı iddiasıyla şube 
yetkisinin fesh 
edildiğini öne 
sürdü.

Şizolreni hastası 
kendiniastı

Nilüfer Konak Ma
hallesinde bir 
apartman dairesin 
de ailesi ile 
yaşayan şizof 
reni hastası 59 
yaşındaki Fatma 
Uçar, sabah saatle 
rinde apartman 
boşluğunda bir 
elektrik kablosuna 
asılmış halde bu
lundu.

İMOv
Eski Mısır Cumhur 
başkanı Muham 
med Hüsnü Said 
Mübarek'in asista 
m 43 yaşındaki 
Ayşegül Abık, Bur
sa'da yalnız 
yaşadığı evinde 
ölü olarak bulun 
du.
TELEFONUNA 
ULAŞAMAYAN 
ABLASI KAPIYI 
ÇİLİNGİRE 
AÇTIRDI 
Edinilen bilgiye 
göre, Mısır'ın 
devrim Cumhur, 
başkanı Hüsnü 
Mübarek’in 
asistanı Ayşegül 
Abık (43), olayların 
ardından Türkiye 
ye gelerek Bursa 
ya yerleşti. Abık'ın 
ablası İ.T (47), 
kardeşini cep tele
fonuyla aradığında 
ulaşa 
madı.
Bunun üzerine 
Osmangazi

Merdiven 
korkuluğuna 
bağlanmış kablo 
dan şüphele 
nen aile kabloyu 
takip ederek 
bodrum kata indi. 
Bodrum katta 
Uçar'ı kabloya 
asılmış halde bulan 
aile, yaşlı kadınının 
boynuna dolanmış 
kabloyu çıkarttı.

Kükürtlü Mahallesi 
Kükürtlü Caddesi 
üzerindeki eve 
gelen abla, kardeşi' 
nin daire kapısını 
çilingirle açtırdı.
YATAK ODASINDA 
BULDU
İçeriye giren İ.T. 
kardeşinin yatak 
odasında hareket 
siz bir şekilde 
yattığını görünce 
durumu polis ve 
112 Acil Servis 
ekiplerine haber 
verdi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekip 
leri, Abık'ın hayatı 
m kaybettiğini 
belirledi.
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Güne Bakış Bırsa sinemana senirei Wmnw
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Meclis, 9 Aralıkta toplanacak
Meclisin diğer muhalefet partisi CHP’- 

den ise ses çıkmadı.
Belediyeler Yasası Meclis toplantı 

lannın her ayın ilk haftası yapılması 
gerektiği yasal zorunluluk olduğunu be
lirtiyor.

Bu konuda, erteleme ancak doğal 
afetler veya buna benzer nedenlerle erte
lenebilir.

Bu konuda önümüzdeki Çarşamba 
günü yapılacak toplantıda Belediye 
Başkanı nasıl bir savunma yapacak bir
likte göreceğiz.

Gazetemize gönderilen gündeme bir 
göz attım.

İmardan başka bir konu yok.
Daire Müdürlüklerinden Meclise gön

derilen yazıların neredeyse tümü imar 
konulannı içeriyor.

Komisyonlara havale edilen konulan 
içinde birkaç yönetmelik dışında, tümü 
imar konusu.

Meclisin bu hali Gemlik’in durumunu 
gösteriyor.

Meclis, imar konulannı görüşmek için 
toplanıyor adeta.

%izim îokakUmurbey de.

Yaklaşık 14 yıldır Umurbey’liyim.
2002 yılından beri Umurbey’de ikamet 

ediyorum.
Yildıray Özdemir Sokak, Değirmen 

Sokağın sonundadır.
Çıkmaz bir sokaktır.
Oradan bir üst sokağa taşındım.
Buradaki evimin ana kapısı Akköy 

Sokak’ta.
Akköy Sokak ile ilgili önceki gün 

yaptığımız bir haber de bu sokağın adını 
taşıyan tabelasının sokak sakinleri 
tarafından duvara kocaman harflerle 
yazıldığını haber yaptık.

Bu olayın benimle ilgisi yok.
Ben de gelip giderken yazıyı görünce 

biri tepki yazısı olduğunu hissettim.
Bu böyle biline.
Ancak, tabela konusunu ben de birkaç 

kez Belediye ilgililere ilettim. “Tamam 
dediler." Arkası gelmedi.

Sonra kadınların Belediyeyi aradığı ve 
evleri bulmada zorluk yaşandığını 
bildirmelerine karşı tabelanın sokak 
başına aşılmaması üzerine bu yazı 
yazılmış.

Vatandaş adres tarif etmede zorluk 
yaşıyor.

Bir sipariş veya bir iş için evi bulmak 
için zorluk yaşanıyor.

Bir sokak başına sokağın adını taşıyan 
tabela yazdırmak bu kadar zor mu kı, 
vatandaşın bu tür bir eylem yapmasına 
neden olsun.

Biraz duyarlılık diyorum.
Gemlik’ te bir çok yerde bu ve buna 

benzer küçük ama sıkıntısı büyük olaylar 
yaşanıyor.

Aynı sokak aylardır olmayan kanalizas 
yon kapağı gibi.

Küçük işleri zamanında halledersek, 
büyük işlere bol zaman kalır diyorum.

Bursa’nın sinemaya 
seyirci kalmaması 
ve sinema alanında 
öncü projeler 
üretilmesi amacıyla 
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
kurulan Karagöz 
Sinema Atölyesine, 
4 yıl içinde 2 bin 
kişi müracaat etti, 
50 adet kısa film 
çekildi, 10 sinema 
filmi ile 10 diziye 
oyuncu ve set 
ekibi verildi. 
Büyükşehir Bele 
diyesi, hayata 
geçirdiği kültür 
sanat etkinlikleriyle 
de bu alanda fark 
yaratmaya devam 
ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi 
öncülüğünde “Yerli 
Yerinde Sinema” 
niteliğinde önce 
ulusal ve sonra 
Uluslararası ölçekte 
Bursa markası olan 
çalışmalar hayata 
geçirildi. Çoğun 
iukla BursalI sanat 
çıların mutfağında

Facebook 'Canlı Yayın' 
özelliğini test etmeye başladı
Sosyal medya devi 
Facebook, 'Men
tions' isminde 
başlattığı canlı 
yayın imkanını, 
tüm kullanıcılarına 
açacağını duyurdu.

UYGULAMA TEST 
AŞAMASINDA 
Sosyal medyada 
canlı yayın imkanı 
sağlayan Meerkat 
ve Periscope gibi 
uygulamalardan 
geri kalmak iste
meyen Facebook 
'Canlı yayın' 
özelliğini 
test etmeye 
başladı. Amerikan 
sosyal medya devi, 
canlı yayın 
özelliğini iOS ve

bulunduğu Bursa 
ve sinema dünyası 
ilişkisinin alt yapı 
hükmündeki önemli 
bir adım olarak ku
rulan Karagöz 
Sinema Atölyesi, bu 
alandaki çalışmalar 
için önemli bir loko
motif oldu. Karagöz 
Sinema Atölyesine 
4 yıl içinde 2 bin 
kişi müracaat ed
erken, atölyede 50 
adet kısa film çek
ildi, 10 sinema filmi 
ile 10 diziye oyuncu 
ve set ekibi verildi. 
Karagöz Sinema 
Atölyesine baş 
vuran 2 bin kişiden 
500’ü katılım bel
gesi alırken, başta

Android tabanlı 
uygulamalarında 
kullanıma açtı. Yeni 
özellik, şu an İçin 
öncelikle ABD'deki 
iPhone 
kullancılarında test 
edilecek. Şirket yeni 
özelliği, kısa sürede 
tüm kullanıcılara 
açmayı hedefliyor.

Bursa ve 
değerlerini ön plana 
çıkartan filmler 
olmak üzere 50 adet 
belgesel ve kur
maca film çekildi. 
Topal Osman Sine 
ma Filmi, İnşaat 2 
Sinema Filmi, Balık 
Sinema Filmi, 
OsmanlIyı kuran 
şehir Belgesel film, 
Kaçış 1950 sinema 
filmi, Deli Ayten 
belgesel filmi, 
Muhalif Başkan 
Sinema Filmi, 
Güneşi Beklerken 
dizisi, Hatasız kul 
olmaz dizisi, Arka 
Sokalar dizisi, Kurt
lar vadisi pusu 
dizisi, Alın yazım

TEKNOLOJİ 
DÜNYASINDA 
NELER OLUYOR ?

Yeni özellikle, 
Facebook'ta 
bir kişi canlı yayın 
yapmaya 
başladığında o 
kişinin yakın 

dizisi gibi çeşitli 
filmlere oyuncu ve 
set ekibi verildi. 
Atölyeye katılan 
kursiyerlerin bazı 
lan da Şehir Tiyat 
rosu ve Devlet Ti 
yatroSU oyunların 
da halen görev al 
maya devam ediyor, 
ünlü desteği 
Bursa’yı sinema 
alanında da bir 
adım Öne taşıma 
çabasında Olan 
Karagöz Sinema 
Atölyesi’ndeki 
çalışmalara ünlü 
isimlerde destek 
verdi.
Emre Kınay, 
Tuncer Salman, 
Rutkay Aziz, 
Erkan Can, Ulvi 
Alaca kaptan, 
Can kat Ergin, 
Yılmaz Kök sal, 
Yusuf Sezgin, Eşref 
Kolçak, Selma 
Güneri, Selda Alkor, 
Osman Kara göz, 
Celal Tak, Fay sal 
Soysal da söy leşi 
gerçekleştirdi.

arkadaşlarına uyarı 
gidecek. Ardından 
canlı yayın 
o kişinin profiline 
kaydedilecek. 
Facebook 
tarafından yapılan 
açıklamada "Bu 
uygulamayla 
arkadaşlarınız ve 
ailenizi, sizinle 
aynı anı yaşa 
maları için davet 
edebileceksiniz." 
denildi.
Öte yandan 
Amerikan şirketi, 
kullanıcılarının 
fotoğraf ve video 
paylaşımlarını 
'kolaj' şeklinde 
yayınlayabileceği 
özelliğini de 
kullanıma sundu.

KRŞ€D€ B€Kl€M€K YC" 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Engelliler için Belefl Wen anlamlı gece
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu ve Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi ile birlikte 
ilçede bulunan 
engelli vatandaşlar 
ve ailelerine yemek 
verdi. Ömer Kahra 
man Ek Hizmet 
Binası Düğün Sa- 
lonu’nda düzenle 
nen yemeğe, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgöl 
cigezli ve Ahmet 
Avcı’nın yanı sıra 
MIHI Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan’da

I

Ulaştırma Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafın 
dan inşa ettirilen ve 
kullanım hakları 
bugüne kadar ilçe 
belediyesinde olan 
Mudanya iskelesi, 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla Büyükşe 
hir Belediyesi’ne 
devredildi. Kararın 
hayırlı olması 
dileğinde bulunan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“Yapılan yetki de
vriyle birlikte 
sahillerimizdeki 
dönüşüm de hız 
kazanacak” dedi. 
Merkezi idare 
tarafından yaptın 
lan ve 30 Mart 1955 
tarihinde ilçe 
belediyesine 
devredilen Mudan 
ya İskelesi, artık 
Büyükşehir’in oldu. 
Kent merkezinde 
yer alan betonarme 
iskelenin ‘sahil 
düzenleme 
çalışmalarının daha 
hızlı yapılabilmesi 
amacıyla’ devredil 
meşine ilişkin 
kararname,

katıldı. Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
yürütme kurulu 
üyeleriyle beraber, 
belediye meclis 
üyeleri ve çok 
sayıda davetlinin de 
yer aldığı yemekte, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
davetlilere Ahmet 
Bulut’un “Allah’ın 
özel Kulları

NACAKTIR.

I II II II

BAHÇIVANBaşbakan Ahmet 
Davutoğlu ve 
kabine üyeleri 
tarafından imzalan 
dı. Söz konusu 
kararname, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
da onaylandı.
Alınan kararı 
değerlendiren 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
başta sahil şeridi 
olmak üzere kırsal 
alanda ve kent 
merkezinde yapılan 
çalışmaların daha 
hızlı sürdürüle 
bilmesi için 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak merkezi 
idarelerden yetki 
talep ettiklerini,

Engelliler” isimli 
kitabını hediye etti. 
Gecenin açılış 
konuşmasını Bursa 
Zihinsel Engelliler 
Derneği Başkanı 
Ersin Kahraman 
yaptı. Kahraman, 
dernek olarak en
gellilerin yaşam 
kalitelerini en üst 
seviyeye çekmek 
için çalışmaları 
devam ettirecekleri 

onlardan birini 
daha elde etmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi. Sahillerin 
düzenlenmesi, 
daha sağlıklı 
çağdaş bir 
Bursa’ya yakışır 
hale gelebilmesi 
için önce 
1/50000’lik planları 
yaptıklarını ve 
bunların onaylan 
dığını, şimdi de 
aynı kapsamda tüm 
ilçelerde yetki 
devirlerinin bir bir 
gerçekleştiğini 
belirten Başkan 
Altepe, onlardan en 
önemlisinin de 115 
kilometrelik sahil 
şeridine sahip Mu
danya olduğunu . 
ifade etti.

ni bildirdi. 
Gemlik Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı 
Ahmet Gazi Me 
miş’te, engellilere 
sahip çıkmanın 
toplumsal en önem 
li görevlerden biri 
olduğunu ifade 
ederek, herkesin 
birer engelli adayı 
olduğunu hatırlattı. 
Belediye Başkanı

BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 
BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK, ALI-

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A S
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA
TEL : O 224 586 00 05

Refik Yılmaz’da, 
engelli vatandaş 
ların en özel insan 
lar olduğunu vurgu 
layarak, “Sîzler 
bize Allah’ın birer 
emanetisiniz. 
Anne ve babaları 
nızı, size sahip 
çıkan herkesi tebrik 
ediyorum” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “2002 
öncesinde sanki 

engelli olmak bir 
ayıpmış gibi, insan 
lar sokağa çıkamaz 
dı, hakkını araya 
mazdı. Utanıp, 
ezilip, üzülerek 
benimsenmiş 
bir yaşam söz 
konusuydu.
Yeni yasalar, 
uygulamalar ve 
olması gereken 
sosyal haklarla 
birlikte bu engeller 
birer birer aşıldı. 
Yeter ki düşünce, 
yeter ki anlayış en
gelli olunmasın. O 
zaman her engel 
aşılır” dedi.
Kaymakamı Cahit 
Işık’ta, özellikle 
annelerin ve ailele 
rin toplumun kahra 
manı olduğunu 
kaydederek, canı 
gönülden tebrik 
ettiğini bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MEB'den öğrenci

’bilişim' daveti
t?-------------------------mt, .-S R

Uludağ Üniversitesi nden
formasyen müiılesi

MEB'in, öğretmen 
ve öğrencilerin 
bilişim alanında 
ilerieyebilmeleri, 
proje hazırlayabil 
meleri ve eğitimci 
lerin idari işleri için 
hazırladığı "MEB'de 
Öğren" isimli yeni 
içerik platformu 
hizmete girdi. Milli 
Eğitim Bakanlığınca 
(MEB) öğretmen ve 
öğrencilerin bilişim 
alanında ilerleye 
bilmeleri, proje 
hazırlayabilmeleri 
ve eğitim yöneticil 
erinin idari işlerini 
kolaylaştırabilmeleri 
için hazırlanan 
"MEB'de Öğren" 
isimli yeni içerik 

platformu hizmete 
girdi. MEB yetkili 
lerinden edinilen 
bilgiye göre, öğret 
men ye öğrenciler, 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı tarafın 
dan geliştirilen 
uzaktan eğitim 
platformu, 
"http://medeogren. 
meb.gov.tr" internet 
sitesi ile mekan ve 
zamandan bağımsız 
olarak, eğitim 
içeriklerinden 
faydalanabilecek. 
"MEB'de Öğren" 
isimli eğitim 
platformunda, 
idareci, öğretmen 
ve öğrencilerin 
bilişim alanında 

kendilerini geliştire 
bilmeleri, bilişim 
teknolojilerini 
kullanarak proje 
hazırlamaları, 
bilişim içerikli 
uygulamaları 
yaparak ve yaşaya 
rak öğrenmeleri ve 
eğitim yöneti 
çilerinin idari işleri 
ni kolaylaştırabil 
meleri için videolu 
içerikler bulunuyor. 
Bilişim teknolojileri 
nin çok hızlı gelişti 
ği bir dönemde, 
platform ile farklı, 
zengin ve eğitici 
içeriklerin, bilişim 
kültürünün eğitimde 
yaygınlaştırılması 
amaçlanıyor.

Uludağ Üniversitesi, 
Yeni Akademik Yil 
itibariyle mezuniyet 
aşamasında olan 
veya mezun olan 
öğrencilere yönelik 
Pedagojik Formas 
yon Eğitimi Sertifika 
Programı açma 
kararı aldı. Uludağ 
Üniversitesi Senato 
su tarafından oy 
birliği ile alınan 
formasyon eğitimi 
kararı için kontenjan 
2 bin 500 olarak 
belirlendi.Uludağ 
Üniversitesinin 
Aralık ayı Senato 
toplantısında,

BYEGM

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

2015-2016 
Akademik Yılında 2 
bin 500 Fen-Edebi 
yat Fakültesi 
mezunu veya son 
sınıf öğrencisi 
ne formasyon eğiti 
mi verilmesi kararı 
çıktı. Eğitimden 
yüzde 75 oranın 
da Uludağ Üniversi 
tesi mezunları ya da 
son sınıf öğrenci 
leri, yüzde 25 oranın 
da da başka üniver 
site mezunları ya da 
son sınıf öğrencileri 
yararlanabilecek. 
2015-2016 Güz 
dönemi içinde 

başlaması planla 
nan programın 
ilk dönemi 7 hafta, 
ikinci dönemi ise 
14 hafta sürecek. 
Talebe göre farklılık 
ların yapılabileceği 
programda birinci 
yarıyıl dersleri 
2 Ocak 2016, ikinci 
yarıyıl dersleri ise 
5 Mart 2016 tarihle 
rinde başlayacak. 
Formasyon başvuru 
lan ise 7-11 Aralık 
tarihleri arasında 
Eğitim Fakültesi 
Öğrenci İşleri 
Bürosu’na 
yapılacak.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel :51396 83

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

http://medeogren
meb.gov.tr
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Sebze meyvede Putin ucuzluğu yasanıyor
Uçak düşürme krizi 
sonrası Rusya’nın 
gümrük kapısından 
geri gönderdiği veya 
sipariş iptali verdiği 
sebze meyve iç 
piyasada pazara 
indi.Rusya sınırında 
uzun kuyruklar 
oluşturan Türk fırları 
bekleyişlerini sürdü 
rürken, risk almak 
istemeyenler ya da 
Rusya’nın anlaşma 
sim iptal ettiği 
üretici, mallarını 
hallere satınca 
fiyatlar bir anda 
düştü. Özellikle 
pazar tezgahlarında 
halden direkt alınan 
ürünlerde fiyat 
düşüşü hissedilir 
hale geldi.

Pazarcı ‘Putin 
sağolsun’ derken, 
gelecek hafta hal 
fiyatlarının biraz 
daha düşeceğini 
tahmin ettiklerini 
vurguluyor. Ancak 
üretici “Rusya 
almıyor” diye her 
ürünü piya 
saya çıkarmıyor. 
Pazarcıya göre, de
poda tutarak parça 
parça piyasa 
ya sürüyor, bu da 
fiyatlara yansımıyor, 
ürün değerlenmiş 
oluyor.
Depoda saklana 
mayan ürünlerin 
başında ise mevsimi 
de geçen domates 
geliyor. Bu nedenle 
kışın fiyatı oldukça

yükselen domates, 
2 liradan 3 liraya 
kadar alınabiliyor. 
Bir diğer ürün ise 
mandalina, ince 
kabuklu olduğu için 

portakal gibi 
tutulamıyor. Bu da 
fiyatları 1.5 liraya 
kadar düşürdü.
Yaz aylarında fiyatı 
‘altınla’ yarışan 

limon, tanesi 1 lira 
dan filesi 1 liraya 
düştü. Pazarcı, 
fiyatlar düşünce iç 
piyasaya satış 
yapacak olmaktan 
memnun. Pazarcılar 
“Bazen evine bir kilo 
mandalina alamayan 
var, içerde de 
tüketilir, ziyan olma 
yacak sonuçta” 
diyor. Pazarcılar 
"Şu anda üretici 
saklıyor ama daha 
fazla tutamaz, Rusya 
daha iyi ve uygun 
fiyata meyve sebze 
bulamaz. Onlar hazır 
ara vermişken biz 
yiyelim" diyor. 
Pazarda meyve 
fiyatlarına yansıma 
lar henüz görülmü 

yor. İlk etapta daha 
çok dayanıksız 
sebze ürünlerine 
yansıyan düşüşün 
meyvede de kendi 
göstermesi an meşe 
leşi. Nar 1.5-2 lira, 
elma 2-3 lira. Armut 
4 liraya kadar 
çıkarken üzüm de 
3-4 lirayı görüyor. 
Pazarcılar fiyatların 
eskisi gibi pazarları 
dolduracağını 
belirtirken, yüksek 
fiyatlar nedeniyle 
yıllardır ‘eski tatları’ 
olmadığını anlatıyor. 
Pazarcılar “Rusya 
almazsa fiyat 
mecburen düşecek. 
Üretici meraklan 
masın burada alıcı 
var” diye konuşuyor.

Emeklilere'enflasyon zammı'
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin zam 
oranı, memur 
emeklilerinin de farkı 
netleşmeye başladı. 
Verilere göre, Tem- 
muz-Kasım enflasy
onu yüzde 3.65 çıktı.

OCAK'TA BELLİ 
OLACAK

EKSTRA 100 TL'DE 
VAR

ES

DEVREN SATILIK
YÜKSEK CİROLU

8.9 milyon SSK ve 
Bağ-Kur emeklisi, 
her yıl Ocak ve Tem 
muz’da enflasyon 
zammı alıyor. 
Ocak'ta SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri 
nin maaşı, 2015'in 
ikinci 6 aylık döne 
min gerçek

leşen enflasyon 
kadar artırılacak. 
Bunun 5 aylık döne 
mindeki enflasyon 
belli oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu 
verilerine göre, 
Temmuz-Kasım 
enflasyonu yüzde 
3.65 olarak

gerçekleşti. Yani 5 
aylık enflasyona göre 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin zammı 
yüzde 3.65 olarak 
görünüyor. 
Aralık ayı enflasyo 
nuna göre zam oranı 
azalacak ya da 
artacak.

Eğer Aralık enflas 
yonu sabit kalırsa, 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri 
nin maaşı yüzde 3.65 
artacak.
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri, bu zamma 
ek olarak ekstra bir 
artıştan daha yarar
lanacak. Tüm SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin maaşı 
100 lira artırılacak. 
Bu artış, yasa 
çıkarılır çıkarılmaz 
emekli maaşlarına 
yansıtılacak.

FAAL DURUMDA
DEVREN SATILIK 

SU BAYİİ

0M9S1222İ5

Gemlik Körfez
e*OenUK'lN IlK GÜNLÜK SİYASİOAZETEll <

Killi IİIEUMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5340 

FİYATI: 50 Kr. (KDVDahil) 
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
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler; 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hüddam: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00... , 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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tY> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO&MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ Tel :ı O 224 514 3164 FAX: O 224 513 90 41 - GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE

GUZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

REZERVASYONLARIMIZ

MILTON
DUGUN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

rasta -Meşrubat-Çerez

riunnist +Direrfofmnns

Nikah Masası - Volkan gösterisi

2016 yılı
BAŞLAMIŞTIR

facebook/miltondugun
plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konagi karşisi 
tel : 513 10 71 GEMLİK

plus.google.com/miltondugun


GÜNAYDIN
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3+1 Normal 
. 5+1 Dubleks Daireler
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0224 512 13 14
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Belediyenin yaptıracağı konutlar için peşinat yatırmaları isteniyormuş.

İIİB Mı a İfflM
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

DEPREMİN HATIRLATTIĞI..
Cumartesi gecesi ailece oturmuş tele

vizyon seyrediyoruz.
Serap, bir yandan da akıllı telefonundan 

facebook ile arkadaşlarıyla yazışıyor.
“Deprem.olmuş” dedi.
Deprem olduğunda, ilk işim evdeki 

avizelere bakmak olur.
Bizim salondaki avizelerde hiçbir 

kıpırdama yoktu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
si’nin kurduğu 
İnşaat Şirketi aracı 
lığıyla, konutu bu
lunmayanlar için 
yapacağı evler için, 
Belediyede Beyaz 
Masada ve internet 
üzerinden kayıtlar 
almasından sonra, 
kimliği bilinmeyen 
bazı dolandırıcıların, 
belediyenin adını 
kullanarak, "Giriş 
Ücreti" istedikle 
rine dikkat çekilerek 
dikkatli olunması 
istendi.
Gemlik Belediyesin 
den tüm Gemliklile 
rin cep telefonlarına 
gönderilen uyarıda, 
şu görüşlere yer

verildi: "Son gün
lerde, ‘Sizi Beledi 
yeden arıyoruz’ di 
yerek, ‘Konut Giriş 
Ücreti’ adı altında, 
elden para istemek 
veya toplu konut 
peşinatının 
yatırılması gibi 
yönlendirmelerin 
Belediyemiz tarafın 
dan yapılmadığı, 
vatandaşlarımızın 
mağdur olmamaları 
amacıyla bu tür 
art niyetli girişimci 
lere hiçbir şekilde 
itibar edilmemesi, 
bu gibi yaklaşımlar 
karşısında güvenlik 
birimlerin bilgilen 
dirilmesi önemle 
rica olunur."

Bewtw Iwrtitti

Gemlik’te Cumarte 
si akşamı saat 
22.53 sıralarında 
3,8 büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldi. Sarsıntı, 
Bursa ve Mudan 
ya’da da hissedil 
di. Boğaziçi 
Üniversitesi 
Kandili Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitü 
sü tarafından 
kaydedilen deprem 
saat 22.53'te mey

dana geldi. Merkez 
üssü Gemlik 
Körfezi olarak 
bildirilen ve 4.3 
kilometre derinlikte 
meydana gelen 3.8 
büyüklüğündeki 
deprem, Gemlik’in 
yanı sıra Mudanya 
ve Bursa merkezin 
de de hissedilir 
ken, Marmara'nın 
çeşitli illerinde de 
hissedildi.
Deprem, ilçemizde 
korku yarattı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK

I) İstiklal Cad., No: 111 GEMLİK 'Tel: 514 W 84 - 514 90 85

GENC-RL TIC. LTD. ŞTI

YENİLEME HAREKETİ ARCELİKTE!
mantas. r>e o>wsa otsun es< oeyaz eşya veya 

te^vizyonıjntjzu evinoden ArçeSüderte
değNstir/yanjz

ISOOTLy
VSrdfl 

indirim*

+drcellk

http://www.vizyonkd.cqn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Pencere açıldı Bilal oğlan 
piştov patladı../

Daha dün.
Kızlarının yurt dışı eğitim masraflarını karşıla 

mak için işadamlarından medet ve inayet 
umarken,

Bugün oğlanın cebinde valiz dolusu para ve 
koruma ordusu ile yarım kalan mastırını 
tamamlamak için İtalya’ya gider olması 
ilginçliğin de ötesinde bir durum.

Değirmenin suyunun geldiği kaynak nere
den?

Alın teri, göz nuru içeriyor mu?
Helal mi yoksa zinhar haram mı?
Merakını celp etmiş dışarıda yaşamak 

zorunda bırakılan bir âdemoğlunun
Bizim ülkemizde sorgulayanlar soluğu zin

danlarda ya da kaçak göç yollarında aldıkları 
için muhbir zat her kimse bu kez İtalya’nın 
Bologna’sındaki savcılığa bir dilekçeyle ih
barda bulunmuş.

Bakalım sonuç nasıl tecelli edecek?
İş muhbire kadar dayanıp onun kimliği 

saptanıp sesi soluğu mu kesilecek?
Ya da daha soruşturma aşamasındayken 

“ihbar” dosya altı mı edilecek?
Bekleyip göreceğiz daha doğrusu 

göremeyeceğiz
Gerçi “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” 

diyesi geliyor yazanın ama şimdi her şeyin 
“paraleli” peydah olduğu için dumanın da 
paralelcisinin icat edilmiş ihtimalini göz ardı 
etmemek gerek...

Esas itibarıyla “kadına şiddet”e dair klav 
yeye dokunmaktı niyetim.

Ama önce bugün ne var ne yok diye gazet
eye bir göz attığım da “Bilal İhbarı” başlıklı 
haberi gördüm. İçeriği oldukça dehşet veri
ciydi.

İddialar kan donduracak türde ama insanın 
inanası gelmiyor. Çünkü Bilal oğlan yapmaz 
öyle şeyler. Daha doğrusu yapamaz. Onun için 
kesin paralelcilerin işidir. Bir ihtimalde Rus 
mafyasının...

Malum bu aralar devletin başıyla Rusların 
başının arası papaz ya!

Bu kadar yeter açtığımız kutu...
Çünkü açınca kutuyu söyleyeceğiz kötüyü. 
Bela mı arıyoruz biz durduk yerde?
Gelene dava açılıyor gidene soruşturma bu 

ara egemene hakaretten.
Örnek mi? Eskişehir’de İngilizce öğretmeni 

Cemile Aylin Koç.
“Facebook”taki paylaşımları nedeniyle 

Kaymakamlığın soruşturmasına uğramış ve 
kınama cezası almış.

Ama o gene akıllanmamış ve “Bu cezayı gu
rurla taşıyacağım. Eski okul müdürü 
tarafından şikâyet edildim. Mahkemede 
hesaplaşacağız. Bundan sonra ne mi olur? 
unü aâ siz buıuff. oeTı'24 ı\asıfYf 1992 aen 
emekli olacağım güne kadar Atatürk ilke ve 
devrimler! ışığında öğretmenlik yapacağıma 
yemin ettim” demiş.

Ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık Cemile 
öğretmenim.

Anlı şanlı gazetecilerin ve dahi iş erbabının 
zılgıtı yiyince kaçacak delik aradığı bu devirde 
sizin bu “cesur”çıkışinız umut verdi, güç 
verdi, güven verdi.

Kadına şiddet mi?
“Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı 

eksik etmeyeceksin” denilen bir toplumda...
Giyinme biçimin tahrik unsuru sayıldığı bir 

hukuk anlayışında...
Açık delillerle “katil” olduğu saptanmış bir 

suç makinesine “mahkemedeki iyi 
davranışları” nedeniyle ceza-i indirimler 
uygulandığı bir adalet sisteminde “kadına 
şiddet”! ansiklopediler dolusu yazsan ne 
oluuur yazmasan ne oluuuur ?

Elbette ki yılmadan yazmaya devam edeceğiz 
be...*Ama bâna'once ilriınsöı ve'nüKÜKsâf oır 
devrim gerek kadına şiddetin önünü almak 
İçin.

GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, TOBB 
Ankara'da düzenle 
nen, kendisinin de 
Basın Komisyonu 
Üyesi olduğu TOBB 
Genel Kurul Komis 
yon ve Kurulları 
Müşterek toplantı 
sına katıldı. 
TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Genel Kurul 
Komisyon ve Kurul 
ları’nın üyeleriy 
le biraraya geldi. 
TOBB’un artık 
model alan değil, 
kendisi model olan 
bir kurum haline 
geldiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu iş 
dünyasının günde 
mindeki konular 
üzerinde değerlen 
dirmelerde 
bulundu.
Kasım ayı içerisin 
de Fransa’dan Le- 
giond’honneur 
nişanı almasının 
bütün camia için 
gurur verici bir 
gelişme olduğunu 
anlatan Hisarcıklı 
oğlu, Eurocham 
breş Daimi Başkan 
Vekilliğine getiril 
melerinin de birlik

Türk EBitim-Sen’ıle Demirhan dönemi
Türk Eğitim Sen 
Gemlik Temsilcili 
ğinde, devir 
teslim yapıldı. 
Uzun zamandır 
Gemlik Temsilciğini 
yürüten Cemal 
Eser, görevini 
Ahmet Demirhan’a 
teslim etti. 
Devir teslim 
programına, Türk 
Eğitim Sen Bursa 
Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu da 
katıldı. İlk olarak 
söz alan Gemlik 
Temsilcisi Cemal 
Eser; “Görevimizi, 
güvendiğimiz ve bu 
işi layı kıy la yapa 
cağına inandığımız 
bir kadroya teslim 
ediyoruz. Biz yine 
üzerimize düşen 
ne varsa yapmaya 
devam edeceğiz” 
dedi.
Ardından söz alan 
Bursa Şube 
Başkanı Selçuk 
Türkoğlu; “657’yi 
kaldırmak İstiyorlar.

ve beraberliğin 
başarısı olduğunu 
söyledi.
19 öneriden 14’üne 
doğrudan ya da 
dolaylı olarak G20 
liderler bildirisinde 
yer verilmesinin 
sevindirici olduğu 
nu anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklı 
oğlu, "İlk defa G20 
liderler bildirisinde 
özel sektör 
tarafından kurulan 
bir kuruluşa yer 
verildi ve takdir 
edildi. Bu kuruluş 
TOBB ve ICC 
tarafından İstanbul 
merkezli olarak ku
rulan Dünya KOBİ 
Forumu’dur. Ayrıca, 
Dünya KOBİ Fo
rumu, G20 Liderleri 
tarafından KOBİ’- 
lerin büyüme ve is
tihdama katkılarını ‘ 
artıracak küresel

657 bu ülkede 
memur sisteminin 
güvencesidir. 
657’nin kalkması 
durumunda, memur 
siyasi iradenin 
vesayeti altına girer. 
Onların iki dudağı 
arasında olur. 
Türkiye’de Memu
run fazla olduğu 
söyleniyor. Madem 
memur fazla, 
o zaman neden 
Kamu’da 
800 Bin teşeron 
çalışan var? 
“Bursa’da 40 tane 
bankamatik 
memuru var” 
Bir de son dönem 
de Bankamatik 
Memurluğundan 

kuruluş olarak 
tanınmıştır. Bu sene 
B20’de ilk defa gün
deme taşıdığımız 
dijital ekonomi 
konusu G20 Lider
ler Bildirisi’nde kap 
samlı bir paragrafla 
yer almıştır. İlk defa 
dijital ve internet 
kelimeleri G20 
bildirilerinde 
geçmesi önemlidir” 
ifadesini kullandı. 
Hisarcıklıoğlu, iş 

dünyasının bek 
lentilerinin hükümet 
progra mında yer 
almasın dan mutlu 
oldukları nı ancak 
bunların uygulama 
ya geçmesi nokta 
sında da takipçi 
olacaklarını vurgu 
ladı. Mesleki 
Eğitimin yeniden 
düzenlen mesi 
gerektiğini açıkla 
yan Hisarcıklıoğlu, 

bahsediyorlar. Bur
sa’da önceden hiç 
yoktu, şimdi 40 
tane. Bunlar ilçe 
müdürlüğü yapmış 
isimler. Eski İl 
Müdürü Atilla Gül 
sar’da buna dâhil. 
Bunlar sadece 
bankamatik’e gidip 
maaş alıyorlar. 
Tecrübelerinin 
ziyan edilmesi de 
başka konu var. 
bunu yandaşlara 
yer açmak İçin 
yaptılar. 17 ilçe 
müdürü değişti, bir 
kişi değişmedi. 
Numan Şeker’ln 
kardeşi Osman 
Şeker'i Yenişe hlr’- 
den aldı', Mudan 

mesleki eğitim de 
özel sektörün 
rolünün artacağın 
dan söz etti. 
Karekodlu çek 
ile ilgili açıkla 
maları için oda ve 
borsa başkanlarına 
teşek kür eden 
Hisarcıklıoğlu, 
“Sistemin 
yaygınlaşması 
lazım. Bu yüzden 
daha çok duyurma 
mız lazım. Kamu 
ihalelerinde yerli 
malı belgesi ile ilk 6 
ayda payı yüzde 
30’a çıktı. 9 milyar 
lirayı yerli üretici 
kazandı. İthal mala 
gitmedi bu para. 
Tehlikeli ve çok 
tehlikeli meslek
lerde MYK belgesi 
zorunlu hale 
geliyor. MEYBEM’i 
kurduk” açıklama 
sında bulundu.

ya’ya İlçe Müdürü 
yaptı. Numan 
Şeker’ln kayınçosu 
da Mudanya’da 
ilçe müftüsü, 
demek ki Mudan 
ya’yı sevdiler” 
şeklinde konuştu. 
Konuşmalar 
sonrasında 
devir teslim 
yapılırken, devam 
etmeyecek isimlere 
de teşekkür 
plaketi verildi.
Yeni yönetim ise 
şu İsimlerden 
oluştu;
Ahmet Demirhan, 
Abdurrahman 
Özkan, Şevket 
Aktaş, Oğuzhan 
Erbay, Yusuf Topal.
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1200 polisle huzur operasyanıı
1200 polisin 
katıldığı dev operas 
yonlar şehrin pek 
çok noktasında eş 
zamanlı operasyon 
lar gerçekleştirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, İl genelinde 
iş yerlerine, eğlen 
ce mekanlarına 
yönelik operasyon 
gerçekleştirdi. 
Mekanlara yapılan 
operasyonların yanı 
sıra pek çok nokta 
da da eş zamanlı 
olarak trafik kon
trolü gerçekleş 
tirildi. Operasyon 
kapsamında 
yapılan denetimde 5 
bin 525 kişiye kim
lik kontrolü yapıldı, 
çeşitli suçlardan 
aranan 50 kişi göz 
atına alındı. Trafik 
ekipleri, kontrol et
tikleri 521 araçta 23

lİIlMİİBİ
Beyin kanaması 
geçiren ve tedavi 
gördüğü Çekirge 
Devlet Hastanesin 
de beyin ölümü 
gerçekleşen 63 
yaşındaki Û.T.'nin 
bağışlanan organ 
lan 3 hastanın 
yaşama tutunma 
sim sağladı. 
Bursa'da yaşayan 
ve yüksek tansiyon 
hastası olan Ü.T. 
adlı kadın, sah 
günü rhatsızlanınca 
Çekirge Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Beyin kanaması

sürücüye çeşitli 
suçlardan toplam 8 
bin 258 lira cezai 
işlem uygularken, 
13 araç trafikten 
men edildi. Ayrıca 
işyerlerinde ve op
erasyon kapsa 
mında aranan şahıs 
larda, hassas terazi, 
3 adet uyuşturucu 
kullanım düzeneği, 

geçirdiği belirlenen 
U.T., yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alındı. 
Doktorların tüm 
çabasına karşın 
beyin ölümü 
geçrekleşen 3 
çocuk annesi 
Û.T.'nin yakınları 
hastane yönetimin 
organların bağışlan 
ması teklifini kabul 
etti. Bunun üzerine 
Ü.T.'nden alınan 
karaciğer ile iki 
böbreği Bursa'da 
organ bekleyen 
hastalara nakledil

94 gram esrar, bir 
miktar metamfeta 
min, 4'ü kuru sıkı 
olmak üzere 11 adet 
tabanca, bu taban 
çalara ait 75 dolu 
fişek, ruhsatsız 
pompalı af tüfeği, 
pala, 3 adet bıçak 
ele geçirildi. İl 
Sağlık Müdürlüğü 
görevlileri, vergi 

di. Çekirge Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Uz. Dr. 
Kayhan Sonkur, 
"Arkadaşlarımız 
organ bağışı 
konusunda 
çok başarılı.

denetmeni ve zabıta 
ekiplerinin de katıl 
dığı denetimlerde, 5 
iş yerine ruhsatsız 
faaliyet göstermek 
ten, bir iş yerine 
canlı müzik belgesi 
olmadan canlı 
müzik yayını yap
maktan, bir iş yer
ine konsomatris 
çalıştırmaktan, 3 
şahsın Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) giriş ve 
kimlik bildirim 
belgesinin olmama 
sından, bir iş 
yerinin Tütün ve 
Alkol Piyasası 
Denetleme Kuru 
mu (TAPDK) bel
gesinin olmama 
sından, 18 iş yeri 
nin kapalı alanda 
sigara içilmesine 
izin vermesinden 
dolayı çeşitli 
cezalar uygulandı.

Bizler de 
idare olarak 
elimizden gelen 
her desteği veri 
yoruz. Türkiye'de 
şu anda çok iyi 
bir noktadayız." 
diye konuştu.

Cezaevindeki Birinin
Devleteflyhk

Maliveti Bin 650 Ura
Bursa Denetimli 
Serbestlik Müdürü 
Fatih Sancak, bir 
mahkumun devlet 
aylık maliyetinin 
bin 650 lira olduğu 
nu belirterek, dene
timli serbestlikle 
devletin mali 
yükünün hafifledi 
ğini söyledi.
Bursa Barosu'na 
kayıtlı avukatlara 
denetimli serbest
lik kapsamında 
özgürlüklerine 
kavuşan hüküm
lülere uygulanan 
metotlar anlatıldı. 
Bursa Denetimli 
Serbestlik Müdürü 
Fatih Sancak, 
hükümlü maliyetini 
ve çalışmaları 
hakkında bilgi 
aktardı. Elektronik 
kelepçeden 
hükümlülerin ka
muda çalışmalarına 
ve uyuşturucu 
kullananların te
davilerine kadar 
çeşitli hususlar 
avukatlara anlatıldı. 
Adliyenin konfer
ans salonundaki 
toplantıya Dene
timli Serbestlik 
Müdürü Fatih San
cak, Mudanya 
Asliye Ceza Hakimi 
Zübeyir Demir, 
Bursa Denetimli 
Serbestlik Şube 
Müdür Yardımcısı 
Gülay Gül ve Bursa 
Denetimli Serbest
lik Müdürlüğü'nde 
görevli Burak Ser- 
taç Kır konuşmacı 
olarak katıldı. San
cak, "Şu an bir 
kişinin ceza infaz 
kurumuna maliyeti 
günlük 55, aylık

maliyeti bin 650 
lira. Bu çok ciddi 
bir maliyet. Birçok 
insan aylık bin 650 
lira kazanmıyor. Bir 
hükümlünün ısın 
ması, sabunu, hav 
lusu, yemeği, he 
men hemen her 
şeyi devlet tara 
fından karşılanıyor. 
CEZAEVLERİN 
DEKİ TOPLAM TU
TUKLU VE 
HÜKÜMLÜ SAYISI 
190 BİN 
Bu yüzden devlete 
ciddi bir külfet. 
Denetimli serbest
lik ilk kurulduğu 
zamanlarda ceza
evlerinde tutuklu 
hükümlü sayısı 
doluluk oranlarıyla 
yüzde elliydi. Şu 
anda denetimli 
serbestlik 
kapsamında 
hükümlü sayısı 
fazla, bu da dene
timli serbestliğin 
avantajı. Şu anda 
tutuklu sayısı 
biraz daha düştü. 
Türkiye'de bulunan 
362 cezaevinde 
190 bin tutuklu ve 
hükümlü var. 
Bunun devlete çok 
büyük bir mali bir 
külfeti olduğunu 
görebiliyoruz" 
şeklinde konuştu.

JJ >/ V

ET MANGAL-CAFE-KAHVALTI 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

0 224 52S 07 70
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

DEPREMİN HATIRLATTIĞI..
Serap, “Deprem şiddetli olmuş, bütün 

arkadaşlardan geçmiş olsun mesajları 
atılıyor’ dedi.

Ben de açtım akıllı telefonumu.
Facebook’tan aglen mesailpra 

baktığımda, deprem mesajları yağmış.
Kimi depremin şiddetini 3.6, kimi 3.7, 

kimi 3.8-9 diye yazmış.
Hangisi doğru belli değil.
Barış’a Kandilli Rasathanesinin 

sitesinden son deprem şiddetlerine 
bakmasını söyledim.

“Baba, Gemlik ile ilgili bir şey yok” 
dedi. Bu kez, ben de bir mesaj attım face
book arkadaşlarıma. “Umurbey’de de
premi hiç hissetmedik” diye.

Gemlik’te dünde herkes depremi 
konuşuyordu.

Depremi unutmuştuk oysa. Deprem 
için neler, neler konuşulmuştu.

Anlı şanlı profesörler Gemlik’e gele 
rek, “Ovadakiler zeytinliklere” 
demişlerdi.

Yani, Gemlik ovasında (ortasında) 
yapılan yapılar boşaltılarak, sağlam 
zeminli zeytinliklere taşınılması önerili 
yordu.

Peki Gemlik’in depremselliği bilirimi 
yor muydu?

1999 depremini hep birlikte 
yaşamıştık.

IYanı başımızdaki Yalova’nın Hacı 
Mehmet Mahallesinde, yapılaşmaya 
açılan ova arazisinde bir tek vapı 
| kalmamıştı yıkılmadık.
Buradan ders çıkarmalıydık.
Ama çıkarmadık, 2 yıl incelemeler 

yaptık, yeniden ovayı imara açtık.
Gemlik in ortası ovadır. Altı ise balçık 

çamuru. 2 metre kazsanız çamur 
tabakasıyla karşılaşırsınız.

Belediye kat sayısını 5 den 3-3.5’a 
düşürdü.

Daha önce 10 katlı yapılarda yapıldı 
ovaya.

Başka ne yaptfa deprem 'için.
Bir sürü laf ürettik.
Yalnız, Manastır’da kentsel dönüşüm 

ile yerinde yeniden yapılaşmaya 
başladık.

Bu iyiye alamet.
Günaydın Sitesinde 100 daire ye

nileniyor. Avcılar Sitesi de kentsel 
dönüşüm ça'rrşma'ıarı 'naŞtâtiıûı.

Gemlik’in ilk kentsel dönüşüm konutu 
Manastırda Efe Konutlarında yapıldı.

Gemlik merkezinde siteleşme 
olmadığından, yeni projelerle depreme 
karşı dayanıklı konutlar üretmek 
gerekiyor.

Cıhatlı Mahalleşi’nde yapılması yıllar 
dır beklenen TOK! konutları hakkında 
sağlıklı bilgi hala yok.

Oldu olacak deniyor, yıllar geçiyor.
Bir adım Belediyenin müteahhitliğe 

özenerek, şirket kurup, inşaatçılığabaşla 
ması gündemde. Bu konuda başlatılan 
girişim ile binlerce kişi yapılacağı duyu
rulan 950 daire sahip olabilmek için kayıt 
yaptırdı.

İşin ilginç yanı, üç kağıtçılarda bundan 
yararlanarak, “Belediyeden arıyoruz” di 
yerek, vatandaştan konut giriş ücreti 
veya toplu konut peşinatı yatırmaları gibi 
girişimlere başlamışlar.

Belediyeden, vatandaşın telefonlanna 
mesaj atılarak uyanyor.

Gemlik’i yeni alanlara kaydırmanın 
imkanı yok.

İlçenin nüfusunu artıracak girişim 
terde Gemlik’in geleceğine dinamit 
koymaktır. * $

Konut yapımı yanında kişilerinde de
preme karşı uyarılması ve hazırlıklı 
olunmasının istemesi gerekir.

Bu unutuldu. Hatırlatırım.

Afyonlular Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Kurulu yapıldı

YEMİ BASKAN HIOIR EBOIM
Gemlik Afyonkara 
hisarlılar Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Daşyanışma 
Derneği’nin yapılan 
genel kurul toplantı 
sında Hıdır Erdem 
Dernek Başkanh 
gına seçildi. 
Eski Başkan 
Mustafa Ağıl’ın 
görevinden işleri 
nedeniyle istifasın 
dan sonra yapılan 
olağanüstü genel 
kurul toplantısında 
yeni yönetim 
belirlendi.
Afyonkarahisarlılar 
Derneği Lokalinde 
yapılan genel 
kurul toplantısında 
eski başkan 
Mustafa Ağıl’ın 
çalışma raporunu 
okumasından sonra 
yapılan seçimlerde 
yeni yönetim kurulu

şu kişilerden 
oluştu:
Hıdır Erdem, Şenol 
Ünal, Üzeyir Aykuş, 
Selami Çelik, Ali 
Çalışır, Mehmet 
Tunç, İbrahim 
Çelebi, Ali İhsan 
Şahinkaya, Arif 
Özkan, Süleyman 
Yıldız, Mehmet

Dalmış, Fâtih Bala
ban, Halil Çetin, 
Ufuk Gölcük, 
Ahmet Arslan, 
Mustâfa Kaya, 
Oğuz Aktaş, Ra
mazan Çal, Asim 
Yıldırım, Hüseyin 
Kızıltaş, Şerif 
Ahmet Sarı kaya, 
Ahmet Aydoğmuş,

İsmail Akkoç, 
Harun Karasöğüt, 
Ercan Ağıl, 
SeyfUllak Koçak. 
Genel kurulda yeni 
Başkan Hıdır 
Erden, eski Başkan 
Mustâfa Ağıl’a 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür 
plâketi verdi.

Ekmene zam yok
Ekmek Üreticileri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Murat 
Kavuncu, un fiyatla 
rının yükselmesine 
rağmen ekmek 
fiyatlarına zam 
yapmayı düşünme 
diklerini söyledi. 
Kavuncu, yaptığı 
açıklamada, sektör 
deki sorunların 
çözümü ve unlu 
mamul üretiminde 
kalitenin artırılması 
amacıyla kurulan 
federasyonun, 
Türkiye'de ekmek 
fiyatlarını belirleme 
yetkisine sahip 
olduğunu vurgula 
dı. Federasyonun, 
fırıncıların, unlu ma
muller ve gıda sek

törünün bağlı 
olduğu en büyük 
kuruluş olduğunu 
ve 77 ilde şubeleriy 
le faaliyet gösterdi 
ğini belirten 
Kavuncu, belirledik 
leri fiyat tarifesinin 
tüm şubelerde mev
cut olduğunu ve 
ekmeğin, söz 
konusu fiyatların 
altında satılama 
dığına dikkati çekti. 
Ekmeğin ham mad

desi olan un 
fiyatının zamlandığı 
nı ancak buna 
rağmen ekmek 
fiyatlarına zam 
yapmayı düşünme 
diklerini ifade eden 
Kavuncu, şunları 
kaydetti: 
"Türkiye'deki tüm 
illerde ekmek fiyatı 
aynı değil. 
Girdi ve maliyet 
fiyatlarından dolayı 
ekmek fiyatları ilden

ile değişiyor. 
Ekmeğin fiyatı 
zaten çoğu yerde 
1 lira. Bu, üç 
yıldır değişmedi. 
Şu anda bu 
fiyata zam yapmayı 
düşünmüyoruz. 
Yılbaşından 
sonra da bu fiyat 
aynı kalacak.
Şubelerimiz, 
odalar ile ticaret ve 
sanayi odalarındaki 
meslek komiteleri 
mizde zaten ekmek 
fiyatları belirli.
Komite başkanlık 
larımız gerek 
görüldüğünde 
fiyatları yeniliyorlar. 
Ancak şu an için 
böyle bir durum 
söz konusu değil."

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
* Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

ÖLÜSÜNDEN BU KADAR KORKTUĞUNUZ ATA’NIN 
YA DİRİSİ OLSAYDI NE YAPACAKTINIZ

Geçenlerde bir 
Bursa Padişah Kül- 
liyeleri Turu ya
parken namı diğer 
Çelebi Mehmet’ten 
bahsedip aşağıdaki 
hikayeyi anlattım 
misafirlerime. Grup 
içinden bir bey 
bana; “Bu olay 
günümüze ne kadar 
da güzel uyuyor” 
dedi. Bir müddet 
düşündükten sonra 
ne demek istediğini 
anladım. Turun 
gidişatını bozmamak 
ve tur içerisinde her 
görüşten insanın 
olabileceğini düşüne 
rek renk vermedim. 
Sunumuma devam

ettim.
Bahsettiğim hikaye 

şu şekilde geçi 
yordu;

Fetret devrinde, 
Çelebi Mehmet Han 
1406 yılında Kara 
manoğlu 2.Mehmed 
ile bir saldırmazlık 
anlaşması imzalıyor 
ancak Karamanoğlu 
Mehmet anlaşmayı 
tek taraflı olarak 
bozup şehzadeler 
arasındaki taht mü
cadelesinden yarar
lanarak bir ay 
süreyle Bursa’yı 
kuşatıyor. Bursa’yı 
bir türlü ele geçire 
miyor. Hatta, bu ne
denle Yıldırım

Beyazıt Han’ın 
kemiklerini 
mezardan çıkarıp 
yakmaya teşebbüs 
ediyor.

Ancak,o sıralarda 
Bursa’ya getirilen 
Musa Çelebi’nin 
cenazesinin kalaba 
lığını uzaklarda 
görünce bu kalaba 
lığın Bursa’ya yar 
dim için gelen bir 
OsmanlI birliğinin 
olabileceğini düşü 
nerek kuşatmayı 
aniden kaldırıp geri 
çekiliyor.

Yolda, Karaman 
oğlu Mehmet’e yakın 
olan bir komutan: 
“OsmanlI’nın ölü

sünden bu kadar 
korkuyoruz ya 
dirisi olsaydı ne 
yapacaktık” deyince 
hemen oracıkta 
asılıyor.

Şimdi soruyorum 
bazı çevrelere 
Atatürk size ne yaptı 
da ölüsü dahi sizi bu 
kadar rahatsız 
ediyor?

İsterseniz ben kısa 
ca hatırlatayım 
Ata’nın sizlere ne 
yaptığını;

Harf Devrimi yaptı. 
Böylece kısa sürede 
Latin Alfabesini 
öğrenip okumaya ve 
aydınlanmaya 
başladınız.

Halifeliği ve salta 
natı kaldırdı.

Böylece hiçbir 
başka kudrete bağlı 
kalmadan yönetil 
meye başlandınız.

Cumhuriyeti ilan 
etti.

Böylece kendi 
kendinizi yönetme, 
seçme ve hatta 
yönetici olarak 
seçilme hakkı 
kazandınız.

Şapka ve kıyafet 
devrimi yaptı. Uygar, 
medeni toplumlar 
gibi giyinmeye 
başladınız.

Kadınlara yeni 
haklar tanıdı. 
Böylece, kadınlar 
iktisadi ve siyasi 
hayata katılır oldu.

Takvim, saat ve 
ölçülerde değişiklik 
yaptı:

Böylece tüm 
Dünya ile entegre 
olup hileli ve eksik 
ürünler satın alma 
maya başladınız.

Medeni Kanunu 
getirdi.

Böylece, kadın ve

erkek her alanda 
eşit hale geldi.

Eğitim ve Öğreti 
minde devrim yaptı. 
Böylece toplumu 
muzun kültür se
viyesini artırdı.
Eğitim ve öğretimi 
birleştirdi. Karma 
eğitime geçildi.

Kısaca, köhne, geri 
kalmış bir toplum
dan çağdaş ve 
modern bir toplum 
yarattı.

Sözün sonunda 
ecdadımız, 
gururumuz, yedi 
cihana korku ve 
güven veren Os 
manii Devleti’nden 
ve onun torunları 
olmaktan gurur 
duyuyorsunuz da 
milletimizi esaretten 
kurtaran Mustafa 
Kemal Atatürk’ten ve 
devrimlerinden niye 
bu kadar çekiniyor
sunuz.

Unutmayın ki 
Mustafa Kemal 
Paşa’da onurlu 
bir OsmanlI 
subayıydı.

SıMasıiasatBlarınıatttıriı!
Havaların iyice 
soğuması soba 
satıcılarının yüzünü 
güldürdü. Satışların 
arttığını söyleyen 
sobacılar, doğal 
gazla ısınamayan 
insanların sobaya 
dönüş yaptığını 
kaydetti.
Türkiye’nin birçok 
bölgesine hatta yurt 
dışına soba gön
deren Bursa’da, 
satıcılar en yoğun 
günlerini yaşıyor. 
Soba üreticisi İhsan 
Sanca, satışların 
son dönemde 
arttığını bildirdi. 
Sancı, “Soğuklar 
başladı, satışlar 
yoğunlaştı. 
Doğalgazdan 
sobaya dönüşler de 
başladı. Doğalgaz 
fazla geliyor, 
ısınamıyor insanlar. 
Genelde doğalgazı 
bıraktığını söylüyor 
insanlar, ‘ısınamı 
yoruz’ diyorlar. 
Geçen seneye göre 
bu sene daha fazla 
artış var. Satışlarda 
şuan Rusya’nın bir 
etkisi yok. Genelde 
insanlar doğalgaz 
dan şıka yet ediyor,

ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE; 

BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 
REFERANS VEREBİLECEK,

sobaya dönüş yapı 
yor.” diye konuştu. 
“SATIŞLARDA 
RUSYA’NIN ETKİSİ 
YOK”
Sobacı Mehmet 
Tarih ise Rusya ile 
yaşanan krizin 
kendilerine 
yansımadığını dile 
getirdi. Rusya’nın 
doğalgazı kesmesi 
durumunda soba 
satışlarının 
artabileceğini ifade 
eden Tarih, 
şunları söyledi: 
“Satışlarımız 
başladı, bitmek 
üzere hatta. Vatan 
daş alacağını aldı.

Şuanda normal 
gidiyor. Rusya ile 
yaşanan kriz 
satışlarımızı artırdı 
mı şuan pek belli 
değil. Bunu zaman 
gösterecek. Daha 
şuanda doğalgaz 
geliyor, kesinti yok 
biliyorsunuz. Ama 
doğalgaz kesilirse 
satışlarımız 
artabilir.”
Soba fiyatlarının iki 
yıldır neredeyse 
aynı olduğunu, 10 
lira zam yapıldığını 
belirten Tarih, 90 
liradan bin liraya 
kadar soba bulun . 
duğunu belirtti.

BAHÇIVAN
ALTNAÜA'ATfR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞIU MERMER ŞUH. Tİ8. » S.
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA 
TEL: 0 224 586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.corh

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corh
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ZEYTİNSPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Türkiye Kadınlar 
3. Ligi 2. Grupta 
oynanan maçta 
Gemlik Zeytinspor 
takımı konuk ettiği 
Bilecik Bozüyük 
Akpınarspor’u 3-1 
yenerek 3 puanın 
sahibi oldu. 
Karşılaşmaya hızlı 
başlayan ve golü 
erken bulan taraf 
Zeytinspor’lu bayan 
kramponlar oldu. 
Henüz 4. dakikada 
Melike takımını 1-0 
galip getiren golü 
ağlarla buluşturdu. 
Öne geçen daha 
baskılı oynayan 
Zeytinspor’lu 
kadın kramponlar 
rakibinin ataklarında 
da kalesinde 
tehlikeler yaşadı. 
Nitekim 18. dakikada 
Elif’in kullandığı

faul atışında direk
ten dönen topu 
Ayşenur tamamladı 
ve Akpınarspor 1-1 
beraberliği sağladı. 
İlk yarıda iki tarafta 
gol bulamayınca 
devre 1-1 kapandı. 
İkinci yarıya Zeytin
spor daha etkili 
başladı ve 51. 
dakikada yeniden 

öne geçti. Buket’in 
kullandığı faul 
atışında Melike ken
dinin ve takımının 
ikinci golünü ağlarla 
buluşturarak 
skoru 2-1 yaptı. 
Baskılı oyununu 
rakibine kabul et
tiren Zeytinspor 89. 
dakikada Meİike’nin 
düşürülmesiyle 

penaltı kazandı. 
Atışı kullanan 
Nazlıcan topu ağlara 
göndererek maçın 
skorunu 3-1 olarak 
belirledi.

SAHA : Gemlik Dış ' 
HAKEMLER: 
Niyazi Vardar 5, 
Orkun Erdem 5, 
Mehmet Mert

Bülbül 5, 
ZEYTİNSPOR : 
Kardelen 5, Gamze 
5, Nisan 5, (Merve 3)
Ayşegül 7, Ashhan 
5, Buket 5, Yeşim 4, 
Dilan 5, Beyza 4, Me
like 5, Nazlıcan 5,

BİLECİK AKPINAR
SPOR : Busenur 4, 
Bahar 3, Cansu 3,

Tuğba 3, Melek 4, 
Byza 4, Elif 4, 
Nurşen 4, Ayşenur 5, 
Gizem 4,
Zeynep 4,

GOLLER : Dk. 4-51 
Melike, Dk. 89.
Nazlıcan, (pen) 
(Zeytinspor) Dk. 18.
Ayşenur, 
(Akpınarspor)

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYpR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAB
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578
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C0WNRKSP0R LİDERİ DEVİRDİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Stres ve mücadele 
hlh üst düzeye 
çıktığı karşılaşmada 
3-1 geriye düşmesi 
ne rağmen maçtan 
kopmayan Çotanak 
spor lider Emek 
spor’u Uzatma 
dakikalarında buldu 
ğu golle 4-3 yenerek 
zirveden indirdi.
Süper Amatör Küme 
A grubunun önemli 
maçında geniş 
emniyet tedbirleri 
alınırken iki takımın 
taraftarları da maça 
büyük ilgi gösterdi. 
Sana içinde futbol
cular arasında orta 
hakem Halil 
Barlas’ın verdiği 
kararlar zaman 
zaman sert tartış 
malara yol açarken 
Emekspor’un iyi 
oynadığı ve 3-1 
öne geçtiği halde 
karşılaşmadan yenik 
ayrılması hayal 
kırıklığı yarattı. 
Karşılaşmaya iyi 
başlayan ve kontra 
toplarla gol arayan 
Emekspor 8. 
dakikada soldan 
Muhammet’in 
ortaladığı topa

Canpolat iyi 
vuramayınca öne 
geçme fırsatını 
kaçırdı. Gol için 
ataklarını sıklaştıran 
lider Emekspor 13. 
dakikada öne geçti. 
Soldan topla ceza 
sahasına giren 
Muhammet kalecinin 
yanından ağları 
sarsarak takımını 
1-0 öne geçiren golü 
kaydetti.
20. dakikada yine 
Muhammet’in kestiği 
topa Canpolat yük
seldi ancak vurduğu 
top direğin yanında 
dışarı gitti. Dakikalar 
43’ü gösterirken 
Çota nakşpor 
atağında Omral 
düşürüldü. 
Kazanılan penaltı 

atışını kullanan 
Ömral topu kalecinin 
sağında filelere 
göndererek ilk 
yarının skorunu 1-1 
olarak tayin etti. 
ı’kı'fîCı* yar/ya one 
geçmek için baskılı 
başlayan Emekspor 
52. dakikada sahne 
ye çıkan Muham 
met’le öne geçti. 
Faruk’un ortasında 
Muham met takımı 
nın ve kendinin ik
inci golünü ağlarla 
buluşturdu 2-1 
Öne geçen ve daha 
rahat oynayan 
Emekspor 60. 
dakikada farkı ikiye 
çıkardı. Golcü Can
polat bu kez af
fetmedi ve skoru 3-1 
yaparak Emek

«S

şpor’u rahatlattı. 
İki farklı geriye 
düşen Çotanakspor 
maçtan kopmadı ve 
rakip kalede gol ara
maya başladı. Tüm 
fraıi'diTyı'â Efîîekspör 
kalesine yüklenen 
yeşil beyazlılar’da 
kaptan Omral karam
bolde arka direkte 
topu ağlara gönder
erek 64. dakikada 
skoru 3-2’ye getirdi 
ve takımını beraber
lik için umutlandırdı. 
Forvette yapılan 
değişikliklerle 
hücum gücünü 
fazlalaştıran 
Çotanakspor 68. 
dakikada oyuna yeni 
giren Tuncay bir 
önceki golün 
aynısını yaparak 

direk dibinde 
tamamladı ve 
Çotanakspor 
maçta durumu bin 
anda 3-3 yaptı ve 
galibiyet için iyice 
umutlandı.
Gol için sürekli 
bastıran yeşil 
beyazhlar 90+ 4. 
dakikada oyundan 
iyice düşen rakibi 
karşısında yine Tun
cay’la gol bularak 
skoru 4-3 yaptı ve 
kalan saniyelerde 
başka gol olmayınca 
Çotanakspor lider 
Emekspor’u zirve
den indirerek 3 
puanın sahibi oldu.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER : Halil 
Barlas 6, Turgut 

Özkasapoğlu 6, 
Halil Ay 6, 
ÇOTANAKSPOR: 
Yunus 5, Emrah 5, 
Metehan 6, Sedat 6, 
Fatih 5, Fırat 
(Burhanettin 4) Emre 
6, ÖmralT- Adem 6, 
Volkan 5. (Tuncay 7) 
Onur 5, (Nedrettin 5) 
EMEKSPOR: Hakan 
4, Ümit 5, (Maşuk 2) 
Tevfik 5, Cengiz 5, 
Şevki 5, Recep 6, 
Muhammet 7, Can
polat 6, Faruk 5, 
(Erdem 2) Resul 5, 
Feyyaz 5, 
Goller: Dk. 13-52 
Muhammet, Dk. 60. 
Canpolat, (Emek-F 
spor) Dk. 43-64 (pen) 
Ömral, Dk. 68-90+4 
Tuncay;
(Çotanakspor)

SÜMMIİ
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IIHMl İlli lİlM MW
Kamuya, 16 
Aralık'ta yapılacak 
Engelli Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (EKPSS) 
kura sonucuna 
göre bin 950 engelli 
memur alımı 
yapılacak.
ENGELLİ MEMUR 
ALIMI YAPILACAK 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakan 
lığının yazılı açıkla 
masına göre, kamu 
kurum ve kuruluş 
larınca engelli per
sonel alımı 
amacıyla Devlet 
Personel Başkan 
lığı'na bildirilen 
kadrolar, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu, Nitelik 
Kod Kılavuzu, 
İdari Yargı Kararları 
ve ilgili mevzuata 
uygunluk açısından 
incelendi. Engelli 
memur yerleştirme 
lerine ilişkin Tercih 
Kılavuzu yayımlan 
mak üzere Ölçme,

Seçme ve Yerleştir 
me Merkezi Başkan 
lığı'na gönderildi. 
ARANAN 
ÖZELLİKLER 
Bu kapsamda, 
ilköğretim, ortaokul, 
ilkokul düzeyinden 
210, orta öğretim 
düzeyinde bin 549, 
ön lisans eğitim 
düzeyinde 126, 
lisans düzeyinden 
65 olmak üzere bin 
950 kadro adayların 
tercihleri alınmak 
üzere ÖSYM 
Başkanlığı'na 
gönderildiği 
bildirildi.
BAŞVURU TARİHİ 
Adayların başvuru 

lan 4-11 Aralık 
2015 tarihleri 
arasında Ölçme, 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı 
tarafından 
www.osym.gov.tr 
internet adresi 
üzerinden alınacak. 
Yerleştirme ve kura 
sonuçları 16 Aralık 
2015 tarihinde 
gerçekleştirilecek. 
Bu kadrolar için 
Devlet Personel 
Başkanlığı internet 
sitesinde hazırla 
nan EKPSS/Kura 
Tercih Bilgi Sistemi 
adayların hizmetine 
sunuldu.

Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB) 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Özel 
Motorlu Taşıt Sürü 
cüleri Kursu 
YÖnetmeliğl'ne 
göre, araçların 
otomatik şanzıman 
h olanları ile eğitim 
alıp sınavda başarılı 
olanların sertifikala 
rında sadece 
"otomatik şanzıman 
lı araç kullanabllece 
ği" belirtilecek. 
RESİM GAZETEDE 
YAYIMLANDI 
Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılma 
sına dair yönetme 
İlk, Resmi Gazete 
de yayımlandı.

TÜM EHLİYETLER 
ULUSLARARASI 
OLACAK 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle sürücü 
belgesi türü 8'den

17 sınıfa yükseltil 
mişti. Özel Motorlu 
Taşıt Yönetmeliği 
de buna göre 
düzenlendi. Yeni 
düzenlemeye göre, 
1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren 
bütün sürücüler 5 
yıl içinde ehliyetle 
rini 180 ülkede 
kullanılan ehliyet 
tere dönüştürecek.

10 YILDA BİR 
SAĞLIK RAPORU 
ALINACAK 
Dönüştürmeyenler 
ise yeniden kursa 
kayıt olmak zorun 
da kalacaklar. Ağır 
vasıta ehliyeti 
sahipleri 5 yılda bir, 

B sınıfı ehliyet 
sahipleri de 
10 yılda bir sağlık 
raporu ve adli sicil 
sorgusu yapılarak 
ehliyetlerini 
değiştirecek.

ADAY SÜRÜCÜLÜK 
BAŞLIYOR 
Yapılan düzenleme 
ye göre, ehliyet 
sınavı artık oto 
matik vitesli araçla 
da yapılabilecek. 
Otomatik vitesli 
araçlarla eğitim alıp 
sınavda başarılı 
olanların sertifikala 
rıhda ise sadece 
otomatik şanzıman 
lı araç kullanabilece 
ği belirtilecek.

FATURA e
J» SEVK İRSALİYESİ a

TAŞIMA İRSALİYESİ 0
GİDER MAKBUZU 0

TAHSİLAT MAKBUZU 0
DAVETİYE 0

TAKVİM & KİTAP 0
DERGİ & İLAN 0

KARTVİZİT & KAŞE 0
EL İLANI & BROŞÜR 0

CİLT YAPIMI 0
İLAN & REKLAM 0
PLAKET & KUPA 0

MADALYA 0
NİKAH ŞEKERİ 0
BEBEK ŞEKERİ 0

HEDİYELİK EŞYA 0

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

İZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

MATBj

http://www.osym.gov.tr
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Rus dogalflaana alternatif geliyor
Türk Akımı’mn 
geleceğinin 
belirsizleşmesiyle 
Türkiye, Azerbay 
canla ortak 
yürütülen TANAP 
projesini öne çıkardı. 
Hükümet, Azeri 
gazını 2018’de 
Türkiye’ye taşıması 
beklenen projenin 
öne alınması için 
harekete geçti. 
Bakü’de Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı 
Ilham Aliyev ile 
görüşen Başbakan 
Ahmet Davutoglu, 
“TANAP Projesi’nin 
planladığı gibi 
2018’de değil, daha 
tez vakitte gerçekleş 
mesi için bir muta 

bakata vardık’’ dedi. 
Aralık 2014’te Rusya 
Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in 
Ankara’da Recep 
Tayyip Erdoğan’ı zi
yareti sonrasında 
açıklanan Türk 

Akımı projesinde 
inşaata 2016’da 
başlanması planlan 
mıştı. Putin, AB’ye 
rest çekerek Güney 
Akım Projesi’nden 
vazgeçtiklerini, 
Türk Akımı’na ağırlık 
vereceklerini 
açıklamıştı. Rus 
basınının koyduğu 
isim, boru hattının 
resmi ismi oldu.
Ruslar proje için, 
Türkish Stream

(Türk Akımı) ifadesi 
nin kısaltmasından 
bir de logo yaptı.
Projeye ABD ve 
AB’den itirazlar 
geldi. ABD, “Proje 
tamamen siyasi 
amaçlıdır” deyince, 
Avrupaülkelerinden 
de projeye mesafe 

kondu. Türkiye’nin 
desteğiyle harekete 
geçen Rusya, gemi
lerini denize indirdi. 
Türkiye’deki seçim 
ler nedeniyle projede 
belirsizlikler ortaya 
çıktı. Türkiye 
nin doğalgaz fiya 
tında indirim isteği 

ne karşı Rusya Türk 
Akımı projesini 
koydu. Bir süredir 
ağırdan alınan proje 
de kritik darbeyi Rus 
uçağının Türk ordu 
su tarafından düşü 
rülmesi vurdu. 
Hükümetin açıklan 
dığı günün sabahı 
yaşanan olay, diğer 
enerji projeleri gibi 
Türk Akımı’mn 
akıbetini de 
tartışmalı hale 
getirdi.
HENÜZ RAFA 
KALKMADI 
Gazprom Başkanı 
Aleksey Miller, Türk 
Akımı konusunda 
görüşmelerin durdu 
ğunu belirtti. Ancak, 

iki ülke arasıdaki 
büyük krize rağmen, 
Türk Akımı resmen 
rafa kaldırılmadı.
Boru hattının kapasi 
tesi yılda 63 milyar 
metreküptü. Türkiye 
projeden yılda 
yaklaşık 14 milyar 
metreküp doğalgaz 
alacak, kalan 49 
milyar metreküp 
Avrupa’ya ihraç 
edilecekti. Proje için 
deniz altına 900 
kilometrelik boru 
döşenecekti.
Proje ile Türkiye’nin 
doğalgaz tedariğinin 
önümüzdeki yıllarda 
garanti altına 
alınması hedefleni 
yordu.

İkinci el araç alacaklara bir uyarı daha!
Kaskonun bozulma 
ması için yetkili 
servisler yerme 
sanayide tamir 

| ettirilen ya da 
I TRAMER'e kaza 
; bildirimi yapılmayan 

2. el araçlar sektör 
de zarara yol 
açıyor.
Motorlu Araç Satıcı 
lan Federasyonu 
(MASFED) Aydın 
Erkoç, kasko 
bozulmaması için 
yetkili servisler 
yerine sanayide 
tamir ettirilen ya da 
TRAMER'e kaza 
bildirimi yapılmayan 
2. el araçların satın 
alınmaması için 

kontrolünün iyi 
yaptırılması 
gerektiğini belirtti. 
Erkoç, bazı araç 
sahiplerinin kasko 
ücretlerinin 
artmaması için kaza 
sonrası araçlarını 
sanayide tamir 
ettirdiğini ve bu ne
denle kaza tespitinin 
Trafik Sigortaları 
Bilgi Merkezi 
(TRAMER) bilgi 
sistemine kayıt 
olmadığını söyledi. 
Zaman zaman 
TRAMER kayıtların 
daki bilgilerde 
değişiklik olduğunu 
öne süren Erkoç, 
"Raporların tam

işlenmesi veya olası 
itirazlar sonrası 
ilk başta tutulan 
raporlardaki hasar 
miktarları artıp 
azalabiliyor. Bu 
konuda Avrupa 
Birliği ülkelerinde 

uygulanan mevzuat 
ve yönetmeliklerin 
kapsamlı şekilde 
incelenmesi ve 
ülkemize uyarla
narak yürür 
lüğe sokulması, 
ardından da sistemin 

sıkı şekilde 
denetlenmesi 
büyük önem arz 
ediyor" dedi.

‘Önemli olan 
hasarın 
büyüklüğü'

Kayıt dışı onarımı 
tercih edilmiş bir 
araca sahip 
olmaması için 
tüketicinin alacağı 
aracı güvendiği 
servislere mutlaka 
kontrol ettirmesinin 
önemine vurgu 
yapan Erkoç, "Bu
rada yapılması 
gereken en doğru 
şey fotoğraf çekmek 

ve hasarı doğru 
şekilde resmi kayıt 
altına almaktır.
Ayrıca güvenilir 
oto test merkez 
lerinde yapılacak 
eskpertiz çalışmaları I 
ile de bu hasarlar 
kayıt altına alınıyor.
Aracın bir eşya 
olduğu unutulma 
malı. Nasıl gündelik 
yaşamda kullanılan 
bir ayakkabı veya 
kıyafet yıpranıyorsa 
zamanla araç 
boyalarında da 
yıpranmalar 
olacaktır veya bir 
kaza bu yıpranmada 
etken olacaktır." 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Kafez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK JİYASİGAZITESİ

IEIİİIİuM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5341 

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
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hüddam; 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00... ,

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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[<Y> YİĞİT İNŞAAT

Üstiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE

KOMBİ- RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR ÇAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ Tel : O 224 514 3164 FAX: O 224 513 90 41 - GEMLİK

DUDUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE & |M
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN "
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ ' jF

-Meşrubat- Çerez 4
Piyanist +Di Performans ® yill
Saten Sandalye Giydirme REZER VA8 Y ONLARI M İZ
Nikah Masası - Volkan qcsferisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canh tym- Sahne - işıkgösterisi 
8e™s ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllfemllton.com _ |A İİ& faceboofe/miltondugun
W pltis.google.com/miltondugun

** Hükümet KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllfemllton.com
pltis.google.com/miltondugun


EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ÖLİfiİZDE!

Kuruluş:1973

GemlikKSrfez

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

VIZYONYAP1 
www.vizyonkd.com 

0224 512 13 1A

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Aralık 2015 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu Gemlik’te.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

RUS TANGOSU
Türk jetlerinin Rus uçağını Angajman 

kurullarını çiğnediği için düşürmesi 
sonrası Türkiye Rusya arasındaki gerilim 
giderek artıyor.

Bu konuda birkaç fcez kazdım.
Son gerilim, Rus Savaş gemisinin Istan 

bul Boğazı’ndan geçerken, bir askerin 
geminin üzerinde omzunda uçak savar 
gibi bir silahla dikilmesi gerilimin yeni 
kaynağı.Devamı sayfa 4’de

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Seyhan 
Erdoğdu'nun koor 
dinatörlüğünde, il, 
ilçe, kadın ve genç 
lik kollan yönetimleri 
için "Yönetici Eği 
timi" programı

hazırlandı. Pilot uygu 
lama kapsamında ilk 
eğitim Gemlik İlçe 
Yönetimine veriliyor.
Erdoğdu, içerikleri 
nin güncellenerek 
eğitimlerin sürece 
ğini söyledi. Syf 2’de

FATURA - SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA ■ KUPA - PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

Karsak Boğazı ndaki 
kazada 5 yaralı

Orhangazi- Gemlik 
Karayolu, Karsak 
boğazı mevkiinde 
meydana gelen 
kazada, 43 yaşında 
ki Erkan Dizdar 
yönetimindeki 
34 HFS 79 plakalı 
otomobil Orhanga 
zi’den Gemlik 
yönüne seyir 
halindey ken, 
Karsak Boğazı 
Mevkisi'nde kon

trolden çıktı. 
Savrulan otomobil 
bariyerlere çarptık 
tan sonra aynı 
yönde seyir 
halinde bulunan 39 
yaşındaki Mustafa 
Sargın yönetimin 
deki 41 FA 695 
plakalı otomobile 
çarptı. Kazada, 5 
kişi yaralanarak, 
tedavi altına alındı. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Seyhan 
Erdoğdu'nun 
koordinatörlü 
günde, il, ilçe, kadın 
ve gençlik kolları 
yönetimleri için 
"Yönetici Eğitimi" 
programı 
hazırlandı.
CHP Basın Birimin
den yapılan 
yazılı açıklama 
ya göre, pilot uygu
lama kapsamında 
ilk eğitim Bursa'nın 
Gemlik İlçe Yöneti 
mine veriliyor. 
Erdoğdu açıklama 
da, üyelere verilen 
"Üyelerin Temel 
Siyasi Eğitimi 
Programı"nın 
sürdüğünü ancak 
bugüne kadar 
örgüt yöneticileri 
için ayrı bir 
çalışma yapılma 
dığını hatırlattı. 
Yönetici Eğitimi 
Programıyla, örgüt 
yöneticilerinin

becerilerini 
geliştirmeyi 
hedeflediklerini 
belirten Erdoğdu, 
2 gün sürecek 
eğitimin, "Liderlik 
ve yönetim", 
"İletişim", "Etkin 
ekip ve proje 
yönetimi", "Tüzük 
ve yönetmeliklere 
bağlı görev ve 

yetkiler", 
"Toplantı yönetimi", 
"intranet ve CHP- 
net", "Sandık 
çevresi örgütlen 
mesi ve seçmenle 
iletişim", "Parti içi 
eğitim" ve 
"Dünden bugüne 
Cumhuriyet Halk 
Partisi" derslerini 
kapsadığını belirtti.

Gemlik'te 
yaptıkları pilot 
çalışmada, 
ilçe yönetiminden 
çok olumlu 
geri bildirimler 
aldıklarını kayde
den Erdoğdu, 
içeriklerini güncel 
leyerek eğitimleri 
sürdüreceklerini 
ifade etti.

Kaymakam Işık tan, 
zevtin üreticilerine
bereketli elsun ziyareti

İlçemiz Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ile birlikte, zeytin 
toplayan çiftçileri 
ziyaret ederek, üre
timlerinin bereketli 
olmasını diledi. 
Kaymakamı Cahit 
Işık, zeytin 
toplayan üretici 
lerin sorunlarını 
dinleyerek, sorun 
larına yardımcı 
olacaklarını 
söyledi.
Kaymakam Işık, 

zeytin üreticilerinin 
sorunlarını bildik
lerini, bunla 
rin giderilmesi için 
İlçe Ziraat Odası 
Başkanı Ali 
Çelik ile birlikte 
hazırlayacakları 
raporu üst makam
lara ileteceğini 
belirterek hasat 
zamanında zeytin 
toplayan üreticilere 
ziyaretlerini 
sıklaştıracağını 
belirterek, bol 
ürünler ve 
kazançlar diledi.

IHMAM
Belediye, 58 bin litre euro dizel 
motorin ile 17 bin litre 95 oktan 

kurşunsuz benzin alacak.

ürsat Bı ftaantai taafa 5 mİ ı

Gemlik Belediye 
sinde çalışan 
araçların 2016 
akaryakıt 
ihtiyaçları için 
ihale açıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı 
tarafından duyu
rusu yapılan 
ihale ilanında 
belediye bünye 
sinda çalışan 
araçlara 95 oktan 
kurşunsuz benzin 
ile euro dizel mo
torin ahım için 
4734 sayılı kamu 
ihale kanunun 
19. maddesine 
göre açık usûlle 
ihale açıldı.
Gemlik Belediyesi 

sosyal yaşam 
merkezinde 
9 Aralık Çarşamba 
günü saat 10.00 da 
yapılacak olan 
ihalede 358 bin 
litre euro dizel 
motorin ile 17 bin 
litre 95 oktan 
kurşunsuz benzin 
işi ihale edilecek, 
ihaleye katılmak 
isteyenler satın 
alma biriminden 
ihale ile ilgili 
şartnameyi 
alabilecekleri gibi 
“https://ekap.kik. 
gov.tr/EKAP/ 
internet adresin
den ihale 
dokümanını elde 
edebilecekler.

Orhangazi 
yakınlarında 
kontrolden çıkan 
otomobil önce 
bariyerlere, 
ardından bir 
otomobile çarptı. 
Kazada her iki 
araçta bulunan 
5 kişi hafif 
yaralanırken, 
yaralılar arasında 
bulunan küçük 
çocuklar büyük 
korku ve panik 
yaşadı. 
O sırada olay 
yerinden aracıyla 
geçen bir hemşire 
yaralıların 
yardımına koştu. 
Hemşire, çocukları 
kucağına alıp 
sakinleştirdikten 
sonra kendi aracı 
na alarak ambulan 
sın gelmesini 
bekledi.
Kaza, Orhangazi- 
Gemlik Karayolu, 
Karsak boğazı 
mevkisinde 
meydana geldi. 
43 yaşındaki 
Erkan Dizdar 
yönetimindeki 
34 HFS 79 plakalı 
otomobil 
Orhangazi’den

Gemlik yönüne 
seyir halindeyken, 
Karsak Boğazı 
Mevkisi'nde kon
trolden çıktı. 
Savrulan otomobil 
bariyerlere çarptık 
tan sonra aynı 
yönde seyir halinde 
bulunan 39 yaşın 
daki Mustafa 
Sargın yönetimin 
deki 41 FA 695 
plakalı otomobile 
çarptı.
Çarpmanın şiddeti 
ile her iki araçta da 
büyük çapta maddi 

hasar meydana 
geldi. Kazada her 
iki araçta bulunan 
1.5 yaşındaki 
Ahmet Erdem 
Sargın, 
2 yaşındaki Şule 
Sargın ve anneleri 
34 yaşındaki Şifa 
Sargın ile 3 yaşın 
daki Ayla Dizdar ve 
annesi 37 yaşıdakl 
Melek Birinci Dizdar 
hafif yaralandı. 
Kaza sonrasında 
olay yerinden oto- 
mobiliyle'geçen ve 
adını açıklamayan 

hemşire yaralılara 
müdahale etti.
Yaralı çocukları 
kucağına alarak 
sakinleştiren 
hemşire, daha 
sonra kendi 
otomobiline koydu 
Yaralılar, olay 
yerine gelen 
ambulanslarla 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

https://ekap.kik
gov.tr/EKAP/
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Otomöbi »mu tatla mısralı ttMIIM
Şehir merkezindeki 
kavşaktan dönmeye 
çalışan otomobil ile 
kamyonet çarpıştı. 
Çarpışmanın etki 
siyle kontrolden 
çıkan kamyonet 
ağaca çarparak 
takla attı.
OTOMOBİL İLE 
KAMYONET 
KAVŞAKTA 
ÇARPIŞTI 
Osmangazi 
Altıparmak Caddesi 
üzerindeki Stadyum 
Kavşağında 
Çekirge Cadde 
sinden gelerek 
Stadyum Caddesi 
ne dönmek isteyen 
E.D.'nin kullandığı 
34 EJ 4834 plakalı 
otomobil ile 
Altıparmak 
Caddesi'nden

Faıaiti ıını imim m 8 Mukiama
Bursa'da, 'paralel 
yapı' iddiasıyla bir 
derneğe düzenle 
nen operasyonda 
gözaltına alınan 11 
şüpheliden 3'ü 
tutuklandı. Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekiplerince, 'paralel 
yapı'ya insan 
kaynağı sağladığı 
iddiasıyla 3 gün 
önce bir derneğe 
düzenlenen operas 
yonda gözaltına 
alınan S.K, R.B, 
Z.D, O.T, B.G, H.Ç, 
T.B, T.A, H.T, A.E ve 
B.E, sabah saatle 
rinde sağlık 
kontrolünden 
geçirildikten sonra

gelerek Çekirge 
Caddesi istikame 
tine giden M.N.'nin 
kullandığı
16 MA 197 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
YOL KENARINDAKİ 
AĞACA ÇARPA 
RAK TAKLA ATTI 
Çarpanın etkisiyle

Bursa Adliye'sine 
sevk edildi.
Mahkeme heyeti, 
S.K, R.B ve Z.D'nin 
tutuklanmasına, 
O.T, B.G, H.Ç, T.B, 
T.A, H.T, A.E, 
B.E'nin ise adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakılma 
sına karar verdi. 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
dernek yöneticileri 
nin, Paralel Devlet 
Yapılanması'na 
(PDY) bağlı özel 
okul, dershane ve 
özel üniversitelerde 
okuyan ya da 
örgüte yakın kişiler 
vasıtasıyla referans 
olunan, yapıya 

sağa sola savrulan 
kamyonet yol 
kenarındaki ağaça 
çarparak takla attı. 
Yan yatan 
kamyonetin içindeki 
sürücü M.N. ile 
yanında yolcu 
olarak bulunan 
A.A.'nın yardımına

hizmet edebilecek 
öğrencileri tespit 
ettiğini, bu öğrenci 
lerin öz geçmişleri 
ni bir havuzda 
topladıklarını 
belirlemişti. 
Şüphelilerin, devlet 
kuramlarına kendi 
elemanlarını 
yerleştirmek

34 EJ 4834 plakalı 
otomobilin 
sürücüsü ile kazayı 
gören vatandaşlar 
yetişti.
HAFİF YARALI İKİ 
KİŞİ HASTANEYE 
KALDIRILDI 
Yan yatan araçtan 
çıkarılan ve hafif 
yaralanan kamyo 
netteki iki kişi olay 
yerine gelen 
ambulansla 
Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
YAN YATAN 
KAMYONET 
ÇEKİCİYLE 
YOLDAN 
KALDIRILDI 
Kazanın ardından 
trafik polisleri yolda 
güvenlik önlemi 
aldı.

amacıyla kurulduğu 
ve insan kaynakları 
departmanı gibi 
kullanıldığı ileri 
sürülen bir 
derneğin yönetici 
ve çalışanı 11 kişi, 
4 aylık bir 
çalışmanın 
ardından gözaltına 
alınmıştı.

llıll II»MN

- W

Bursa’da dün 
sabah saatlerinde 
ekmek almak için 
evinden çıkan polis 
memuru aracında 
başından vurulmuş 
halde bulundu. 
Nilüfer de bulunan 
Hasanağa Toki 
sitesinde meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, 54 yaşındaki 
evli ve 3 çocuk 
babası polis 
memuru E.U., 
sabah saat 06.00 
sıralarında eşine, 
‘ekmek almaya 
gidiyorum’ diyerek 
evden çıktı.
Evde kahvaltı 
yapmak için 
E.U.’yu bekleyen 
eşi, 1 saat boyunca 
polis memurundan 
haber alamayınca 
meraklandı. 
Pencereden aşağı 
bakan eşi, arabanın 
hala aşağıda 
olduğunu görünce 
aşağı indi.
Arabanın yanına 
gelen eşi, E.U.’nun 

cansız bedeniyle 
karşılaştı.
155’e haber 
vermesinin 
ardından bölgeye 
çok sayıda polis 
ekibi geldi. Yapılan 
incelemeler 
sonucu polis 
memuru E.U.’nun 
başından vurulmuş 
şekilde olay 
yerinde hayatını 
kaybettiğini tespit 
edildi.E.U.'nun 
iddialara göre, 
beylik silahı ile 
kafasına bir el ateş 
ederek hayatına 
son verdiği tespit 
edildi.
Cenaze otopsi 
yapılmak için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili 
soruşturması 
devam ediyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Selami 
Yıldız da olay 
yerine gelerek 
çalışmaları bizzat 
takip etti.

* v m &
B ET MANGAL-CAFE "KAHVALTI 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

V 0 224 525 07 70
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Güne Bakış
Ticaret ve Sanayi Odası İlk ve Ortaokulu Öğrencilerinden örnek davranış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

RUS TANGOSU
‘Bir daha olmasın ‘demişiz.
Dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’- 

nun sanırım önemli konularından biri de 
bu oldu.

Dünkü birçok gazete, Rus askerinin 
omzunda uçak savar benzeri bir silahla 
duruşunu tahrik olarak değerlendirdi.

Rusya Türkiye’ye artık düşman 
gözüyle bakıyor. Türkiye deniz 
sularından geçerken uçak savarlı bir 
askerin atışa hazır beklemesinin ne 
anlamı olabilir?

Gerçekten tahrik amaçlı bir durum mu, 
yoksa bir saldırıya karşı hazırlık mı?

Rus uçağının düşürülmesi konusunda 
Türkiye geri adım atmıyor, ‘Biz 
sınırlarımızı koruduk’ diyor.

Rusya ise bu davranışı dost-komşu 
ülke arasında bir gerilim kaynağı bir 
düşmanlık olarak görüyor.

İşin aslı Ortadoğu kaynıyor.
Savaş gemileri, savaş uçakları orta 

doğuya doğru yol alıyor.
ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İn

giltere yani NATO çanağı, Türkiye üzerin 
den veya değişik yerlerden İŞİ D i 
bombalıyor.

Hiçbiri kara harekatına girişmiyor.
Radikal İslamcılara karşı cephe 

oluşturulmuş.
Suriye’deki rejimi yıkmak için hareket 

ediyorlar.
Rusya ve İran arkalarında için ile 

Suriye rejimini destekliyor, kolluyor.
Bu şunu gösteriyor.
Ortadoğu’da dünya devleri bir gösteri 

yapıyor.
Asıl amaçları, müslüman orta doğuyu 

karıştırmak ve yeni haritalar çizdirmek.
Bakın Irak’a demokrasi getirmek için 

Saddam Hüseyin’i deviren ABD, Irak’ta 
suni, şii çatışmasını körükledi, bir yan
dan da Kuzey Irak ta kürt devleti kur
durdu.

Bu şunu gösteriyor, Müslüman 
toplumlar! emperyalist ülkeler birbirine 
kırdırarak aradan yeraltı kaynaklarını 
sömürüyor.

Irak’da 3 ayrı devlet kuruluyor, sırada 
Suriye var.

Suriye deki Basçı milliyetçi Esat 
iktidarı yıkıp, bu ülkede bir yanda 
Şiilerin, bir sanda sunilerin, öte yanda 
Kuzey Irak Kürtlerine komşu PKK yanlısı 
bir Kürt devlet kurdurmanın peşindeler.

Rusya buna izin vermiyor.
‘Esat gitmeyecek’ diyor.
Asıl kavga büyüklerini paylaşım 

kavgası.
Sunni İŞİ D’in ilk çıkışında Türkiye bu 

eli kanlı radikal İslamcılara sıcak baktı, 
terörist bile diyemedi.

Rusya Türkiye üzerinden yeni tango 
oynuyor.

Yaşanan sıcak gelişmeler Türkiye’yi 
sıcak bir savaşın içine çeker mi?

Türkiye, devlerin tangosunda nasıl bir 
rol üstlenecek.

Musul’a gönderilen asker sayısının 
arttırılmasının amacı ne?

Türkiye’de kararları Hükümet değil, 
Beyaz Saray veriyor.

Yeni bir maceraya girer miyiz, bekle 
yip göreceğiz.

Kendi ülkesinde İçi huzuru ve güvenli 
ği sağlayamayan Türkiye çevrisinde ne 
yapacak?

Ticaret ve Sanayi 
Odası ilk ve Orta 
okulu öğrencileri, 
kardeş okul olarak 
belirledikleri 
Şanhurfa-Ceylan 
pınar Mevlana Or
taokulu, Şanlıur 
fa-Viranşehir Dik
meler Ortaokulu, 
Mardin-Kızıltepe 
Mehmetçik Or
taokulu anasınıfı ve 
Siirt merkezde yer 
alan Dadaşlar 
İlkokulu için 
yardım kampanyası 
düzenledi.
Kardeş okullarına 
kırtasiye malzeme 
si, kitap, oyuncak 
ve giysi gönderen 
öğrenciler, kampan 
ya kapsamında 
özveri ile görev 
aldı. Okul Müdürü 
Mehmet Atay ve 
öğrencilerinin 
düzenlediği 
kampanyayla 
toplanan yardımlar, 
kardeş okullarına 
gönderildi.
Okul müdürü 
Mehmet Atay 
yaptığı açıklamada,

Öğrenciler kariyerlerini planlıyor
Gemlik Atatepe 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
öğrencilerin kişilik 
özelliklerini keşfet 
melerine ve yönele 
çekleri alanları 
belirlemelerine 
yardımcı olmak 
amacıyla "Kariyer 
Planlama Günleri” 
düzenlemeye 
başladı.
Etkinlik kapsamın 
da her ay sektörden 
veya üniversiteden 
konusunda uzman 
kişiler; okul yöne
timi sayesinde 
öğrenciler ile bulu 
şarak, iş dünyası ve 
kariyerleri hakkında 
bilgi verecek.
Programın ilk konu 
ğu Uludağ Üniver 
sitesi Asım Kocabı 
yık Meslek Yüksek 
Okulu Deniz Liman 
işletmeciliği Prog 
ram Başkanı Emrah

kardeş okul olarak 
seçtikleri okulların 
yetkilileriyle yapılan 
görüşme lerinde, 
okulun ve 
öğrencilerin 
ihtiyaçlarını tespit 
ederek, bunların 
karşılanması ama 
cıyla yardım kam 
panyası başlattık 
larını belirterek, 
“Kampanyada 
emeği geçenlere ve 
toplanan yardımla 
rın yerine ulaşması 
konusunda spon
sor olan serbest 
muhasebeci ve mali 
müşavir olan Murat 
Yavuz’a teşekkür 
etti.
Yapılan törene

Murat Tacar oldu. 
Tacar, Ulaştırma 
Hizmet teri Alan 
Şefi Hilal Peker'in 
yönettiği söyleşide 
Ulaştırma 
Hizmetleri alan 
öğrencilerine kendi 
alanları ile ilgili 
mesleki ve teknik 
bilgilerin yanı 
sıra; gelecek 
planlamalarında 
onlara yol gösterici 

katılan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’da 
yapılan yardımların 
yerine en kısa 
zamanda 
ulaşmasını dile 
yerek, değerler 
eğitimi çerçeve 

bilgiler sundu, 
çeşitli anektodlar 
paylaştı.
Tecrübeli isim, 
keyifli anlatımı ile 
mesleki eğitim 
ve staj yapan öğren 
çilerin uygulama 
alanları konusunda 
sunum yaptı ve 
öğrencilerin merak 
ettiği konulardaki 
sorularını yanıtladı. 
Gemlik Atatepe 

sinde Ticaret ve 
Sanayi Odası İlk ve 
Ortaokulunun ge 
çen sene de buna 
benzer güzel bir 
olaya imza attığını 
belirterek, emeği 
geçen herkese 
teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürü Hasan 
Hüseyin Cesur da 
Emrah Murat 
Tacar'a öğrencilere 
verdiği bilgiler 
konusunda 
teşekkür ederek, 
böylesine önemli 
isimleri okulla 
rında ağırlamaya 
devam edeceklerini 
söyledi.
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ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ ÖNCESİ TATİL TİYOLARI (1)
Çok yakın bir za

manda erken rezer
vasyon dönemi 
başlayacak ve erken 
rezervasyonlar ile 
sezon ortasında 
yapacağınız rezer
vasyonlara göre 
yüzde ellilere varan 
avantajlar sağlamış 
olacaksınız.

Bunu yaparken de 
vereceğiniz küçük 
sigorta ücretleri ile 
tatilinize gidemez 
şeniz dahi paranızı 
iade alabilecek veya 
birbaşka zamanda 
yapabileceksiniz.

Bu nedenle sizlere 
profesyonel bir reh 
aer, seyahat acenta 
sı işletmecisi ve 
Türki ye’deki otel

lerin hemen hemen 
hepsini tanıyan bir 
kardeşiniz olarak 
bazı bölgesel 
tavsiyeler de 
bulunmak isterim.

Herşeyden önce 
nasıl bir tatile 
ihtiyacınız olduğunu 
belirleyin. Belirledi 
ğiniz ihtiyacın türü 
ne göre gideceğiniz 
destinasyonu seçin. 
Yurtiçi, yurtdışı tatili 
veya resort (deniz) 
tatili yada kültür turu 
gibi.

Eğer yurtdışında 
sanat ağırlıklı bir 
tatil yapmak 
istiyorsanız İtalya, 
ispanya veya 
Fransa’dan vazgeç 
meyin. Farklı kültür 

leri tanımak istiyor 
sanız en ilginç bölge 
Uzakdoğu olacaktır. 
Ne olursa olsun 
Türkiye’den çıkayım 
diyorsan ızda en 
yakın olarak Kuzey 
Kıbrıs ve Yunanistan 
Adaları’nı tavsiye 
edebilirim. Eğer yurt 
içi ve yurtdışını bir 
arada çıkarayım 
diyorsanız Gürcistan 
Batum ve Tiflis’i 
içine alan Karadeniz 
Turlarına katılabilir 
siniz. Bu turlara 
katılırken de lütfen 
haziran on beşten 
ağustos onbeşe 
kadar olan dönemi 
seçin. Bu zaman 
zarfı dışında bölge 
fazlasıyla yağış alır

ve tatiliniz burnu 
nuzdan gelebilir.

Eğer ülkemizi 
bölge bölge ele 
alırsak;

En kısa sürede 
ulaşabileceğiniz için 
Eski, Yeni Foça, 
Çandarlı, Dikili, 
Ayvalık, ören, 
Edremit, Küçükkuyu, 
Asos Bölgelerini ter
cih edebilirsiniz. Bu 
bölgelerin avantajlı 
yanı ilçemize olan 
yakınlıklarının 
yanında, Akdeniz ve 
Güney Ege Bölgele 
rine göre daha tenha 
oluşlarıdır. Bunun 
dışında otellerdeki 
hizmet kalitesinin 
Akdeniz Otelleri gibi 
düzgün olmaması 

gibi dezavantajlar 
karşınıza çıkabilir. 
Ayrıca bu bölgedeki 
oteller daha çok 
yarım pansiyon 
çalışmayı tercih 
ederler. Bu nedenle, 
eğer bu bölgede 
herşey dahil bir otel 
de kalmayı düşünür 
şeniz adam akıllı bir 
meblayî gözden 
çıkarmalısınız.

Bu bölgenin bir 
diğer dezavantajıda 
deniz suyu sıcaklığı 
mn hemen hemen 
Foça’ya kadar çok 
düşük olmasıdır.

Ailenizi yanınıza 
alıp pansiyon türü 
bir yerde konakla
mak istiyorsanız 
sizlere kesinlikle ve 
kesinlikle Çandarh’yı 
tavsiye edebilirim.

Gelelim Ege Bölge
sine. Kuşadası, 
Bodrum, Marmaris, 
Datça Bölgeleri 
arasında lüks ve 
keyifli bir tatil yap
mak istiyorsanız 
sizlere Marmaris’i 
tavsiye edebilirim. 
Marmaris Bölgesi,

Bodrum Bölgesi 
kadar pahalı olmayıp 
çevresinde 
keşfedebileceğiniz 
birçok destinasyon 
bulunmaktadır. Bu 
bölgeler içinde eğer 
uygun bir tatil yap
mak istiyorsanız 
Kuşadası Otellerini 
tercih edebilirseniz. 
Ancak, Kuşadası’n 
da da sizleri beton 
taşmış ve şehirleş 
miş bir manzara 
karşılayacaktır.
Yukarıda saydığım 
bölgeler içinde şayet 
çok çok sakin bir 
tatil yapmak ve 
akşamları taze balık 
yemek isterseniz 
Datça’yı tavsiye 
edebilirim.

Datça’ya Mar
maris’ten yetmiş 
kilometrelik bir yol 
ile ulaşırsınız ve 
Marmaris’in 
gürültüsünü ve 
kalabalıkiığım 
arkada bırakır, 
hayatınıza 
sakin bir mola 
verirsiniz.

Devamı yarın.,..

İznilrte Ortaya Çıkanlan Lalıltlor 
Bakanlığın intemet sitesinde
Bursa'nın İznik 
ilçesinde yapılan 
kaçak kazılarda 
ortaya çıkan Roma 
Dönemi'ne ait lahit 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müzeler 
Genel Müdürlü 
ğü'nün internet 
sitesinde sergilen 
meye başladı. 
İznik'e 5 kilometre 
uzaklıkta Hisardere 
Köyü yolu üzerinde 
ki geçtiği miz ay 
zeytinliğine giden 
Hatice Süren bahçe 
de üzerindeki topra 
ğın bir bölümü kaldı 
rılmış lahiti görünce 
jandarmaya haber 
vermişti.
Jandarmanın du
rumdan haberdar 
etmesi üzerine 
bölgeye gelen İznik 
Müze Müdürlüğü 
uzmanları kazı 
yapınca 'Geç Roma 
Dönemi* olarak 
adlandırılan 3'üncü 
Yüzyıl'dan kalma iki 
lahit bulunmuştu. 
7'şer ton ağırlığın

daki lahitler İznik 
Müze Müdürlüğü 
bahçesine taşın 
mıştı. Müzeler Genel 
Müdürlüğü resmi in
ternet sitesinde 
■ahitlerin görüntü
lerini paylaşıp bilgi
lerini anlattı. Sitede 
yer alan açıklamada 
(ahitlerle ilgili şu 
bilgiler verildi: 
“Gerçekleştirilen 
kazı çalışmaları ile 
tamamen açığa 
çıkarılan ve yapım 
tekniği ile stil özel 
likleri dikkate alın 
dığında M.S. 2.-3. 
yüzyıla tarihlenen 
Sütunlu-Sidemara 
tipi lahit mezarın 
kapak kısmı daha 
önceki bir dönemde

kaçak kazı yapan 
şahıslar tarafından 
kırılarak tahrip 
edilmiştir. Gövde ve 
kapak bütünlüğünü 
korunmuş, dört 
tarafı yüksek 
kabartmalarla 
çevrili oldukça 
nitelikli bir mermer
den yapılmış olan 
lahide ilişkin ilk 
incelemelerde; 
kısa kenarlar da 
yüksek kabartma ile 
yapılmış üç insan 
figürü ile figürler 
arasında 
sütunlar yer almak 
tadır. Lahidin uzun 
kenarlarında ise 
beş insan figürü ile 
aralarında sütunlar 
bulunmaktadır.”

BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 
BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK,

BAHÇIVAN
ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOSlU MERMER SAN, TİC.A.Ş,
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA
TEL : 0 224 586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Sözleşmeli Er Alacak

Kamuda çalışan 
taşeron işçilerin 
gözü kulağı 
Bakanlar 
Kurulu'nda. 
Asıl işi yapan 
taşeronlara kadro 
için süreç başladı. 
Taşeronlara yönelik 
liste Hazine, 
Devlet Personel 
Başkanlığı, Çalışma 
Bakanlığı ile 
işçi memur 
sendikalarının 
görüşü alınarak 
Maliye'nin teklifi 
üzerine Bakanlar 
Kurulu'nca belir
lenecek. Asıl iş ve 
yardımcı iş 
tanımları açık bir 

şekilde 
tanımlanacak. 
Hangi işlerin asıl 
iş, hangilerinin 
yardımcı iş olduğu 
kurumlar bazında 
tek tek tespit 
edilecek. Bakanlar 
Kurulu, önümüz 
deki günlerde 
taşeron işçilerle 
ilgili bu listeyi 
açıklayacak. 
Ardından da 
kamuda asıl işi 
yapan taşeron 
işçilere kadro için 
yasal düzenleme 
gerçekleştirilecek. 
Kamuda yaklaşık 
700 bini aşkın 
taşeron işçi 

bulunuyor. 
Bunların da 
yaklaşık 200 bininin 
asıl işlerde çalıştığı 
tahmin ediliyor.
Yapılacak 
düzenleme ile 
200 bin taşeron işçi 
kadroya kavuşacak. 
Hastanelerde 
taşeron üzerinden 
çalışıp asıl işi 
yapanlar, 
karayollarında yol 
işçileri, laboratuvar 
çalışanları kadroya 
alınacak.
Taşeronların 
kamuya geçiş için 
zorunlu olan KPSS 
sorunu ortadan 
kaldırılacak.

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının 
ihtiyaç duyduğu 
kritik kadro görev 
yerlerindeki perso 
nel ihtiyacını karşı 
lamak amacıyla 
sözleşmeli er alına 
cak. Sözleşmeli 
erlere, komando, 
hudut birliği ve 
diğer birliklerdeki 
görevleri ve hizmet 
yılına göre 2 bin 144 
TL ile 4 bin 182 TL 
arasında maaş 
verilecek.
KARA KUVVETLE 
Rİ'NDEN 
AÇIKLAMA GELDİ 
"Personel seçim 
faaliyeti 14 Ocak 
2016 tarihinde 
10.00-15.00 saatleri 
arasında 2. Ordu 
MEBS A.K.'lığı 
Mareşal Fevzi 
Çakmak-1 Kışlasın 
da icra edilecektir. 
Bu nedenle 
sözleşmeli er olmak

isteyen vatandaşları 
mız 01 Aralık 2015- 
02 Ocak 2016 tarih 
leri arasında 0422 
371 58 00/4132- 
2117-3124-4165- 
4143 telefon numa 
ralarına ön kayıt 
yapma suretiyle 
başvuruda buluna 
bileceklerdir" 
denildi.
Açıklamada ayrıca 
gerekli bilgi ve 
istenilen belge 
lerin Kara Kuvvet 
leri Komutanlığının 
resmi internet 
sitesinden temin 
edilebileceği ifade 
edildi.

2-4 BİN TL ARASI 
MAAŞ ALACAKLAR

Açıklamada, 
sözleşmeli erler, 
komando, hudut 
birliği ve diğer 
birliklerdeki 
görevleri ve hizmet 
yılına göre 2 bin 144 
TL ile 4 bin 182 TL 
arasında maaş 
alacağı belirtildi. 
Sözleşme sonu 
ikramiye olarak 
1 yıl için 8 bin 23 
TL, 7 yıl için 79 bin 
339 TL ödeme 
yapılacağı kayde 
dildi.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEYTİNİİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve 
Sağlıklı Kentler 
Birliği Başkanı 
Recep Altepe, 
çevreyi zehirleyen 
sanayi kuruluşları 
konusunda yerel 
yönetimler olarak 
Bakanlıktan yetki 
istediklerini belir 
terek, "İstiyoruz ki, 
kurallara uymayan 
bacalar dursun, 
üzerine gidilsin. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ve Sağlıklı Kentler 
Birliği Başkanı 
Recep Altepe, 
çevreyi zehirleyen 
sanayi kuruluşları 
konusunda yerel 
yönetimler olarak 
Bakanlıktan yetki 
istediklerini be
lirterek, "İstiyoruz 
ki, kurallara uyma 
yan bacalar dursun, 
üzerine gidilsin. 
Deşarjı düzenli 
yapmayan firmalar 
gerekli tedbirleri 
alsın. Tarihi eserler 
konusunda yetkileri 
aldığımızda nasıl res 
tore edip Bursa'nın 
adını UNESCO'ya 

yazdırdıysak, çevre 
konusunda da 
yetkileri alıp aynı 
ödülleri almak 
İstiyoruz" dedi. 
Sağlıklı Kentler 
Birliği, çevreci . 
tesisleri ödüllen 
dirdi. İstanbul'da 
yapılan ödül töre
nine Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, 
Türkiye ve Dünya 
Belediyeler Birliği 
Başkanı İstanbul 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Kadir 
Topbaş, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği Başkanı 
Recep Altepe ve 
çok sayıda belediye 
başkanı katıldı. 
Başkan Recep Al
tepe, şehirlerin 
asıl doktorlarının 
belediye başkanlar) 
olduğunu belirterek, 
"Kamunun çabaları 
yeterli olmayacaktır, 
özel sektör ve sivil 
toplumla hedefe 
ulaşabiliriz. Kurum 
kuruluşlar birlikte 
çalışmalı.

Uyuşturucu ile mü
cadelede, 
satılmasıyla ilgili 
çalışmalar önlen
mesiyle ilgili 
çalışmalar emniyetle 
sürdürülmekte, 
binaların yapılanma 
sından ekip ekipman 
larından kameraları 
dırılmasına kadar 
destek vermekteyiz, 
tedavi konusunda 
sağlık kurumlanınız 
dan sağlık bakanlığı 
mızdan ilgili birim 

leriyle çalışmak bu 
konulara çözüm 
üretmek el birliği ile 
olmaktadır" dedi.

"BELEDİYELER 
OLARAK YETKİ 
İSTİYORUZ" 
Türkiye'nin ilk OSB 
uygulamasının Bur- 
sa'da kurulduğunu 
hatırlatan Başkan Al
tepe, "55 yıl önce İs
tanbul yakınlığı 
imalat sanayi yıllar 
içinde önemli 

aşamalar geçirdi.
25 OSB bulunmakta, 
15 büyük sanayi 
sitesi bulunmakta. 
40 adet sanayi sitesi 
bulunmaktadır.
Planlı sanayi olanları 
dışarda kaçak 
sanayi kuruluşları, 
zemin suyu çekil 
mesi, tekstil boyane 
lerin zararlı atıkları 
nın akarsuya ve 
rilmesiyle tarımsal 
toprakların zarar 
görmesi ve çevre 
kirliliğini yol 
açmaktadır.
6 ilave arıtma tesisi 
ile birlikte dereler 
artık yavaş yavaş 
temizlendiğini 
sahilin çok daha 
temizlendiğini 
400 trilyon bu işe 
yatırım yapıyoruz. 
İstanbul Kocaeli ve 
Bursa adım attılar. 
Tüm konularda 
olduğu gibi çevre ve 
sağlık konusunda da 
yetkileri istemeye 
gayret ediyoruz, 
çevresini zehirleyen 
sanayi kuruluşu 
yerel yönetimi 
ilgilendiriyor. 
İstiyoruz ki kurallara 

uymayan bacalar 
dursun, üzerine 
gidilsin. Deşarj 
düzenli yapmayan 
firmalar bu konuda 
gerekli tedbirlerini 
alsın. Tarihi eserler 
yetkileri aldığımızda 
restore ettiysek, tüm 
semtleri UNESCO'ya 
yazdırdıysak, çevre 
konusunda aynı 
ödülleri almak 
istiyoruz. En çok 
üretim Marmara'da. 
Bursa, İstanbul ve 
Kocaeli sanayinin 
öncülüğünü yapmış 
oluyor. Marmara 
bölgesinin kirliliğine 
büyük oranda 
tuna nehri tehdit 
oluşturuyor. 10 ülke 
80 şehri ilgilendiren 
tuna nehrinin temiz 
akması için Marmara 
ve Türkiye sağlıklı 
kentler birliği birlikte 
çalışma başlatıyo 
ruz. Önümüzdeki 
günlerde güzel bir 
toplantıyı İstanbul 
da yapacağız. 
Marmara'nın en 
önemli kirliliği tuna 
nehrinden geliyor, 
bizi ilgilendiriyor" 
şeklinde konuştu.

TEOG sınavında 
yeni bir kaos 
kapıda. Türkçe, 
İnkılap Tarihi ile 
Fen ve Teknoloji 
testinden toplamda 
3 sorunun iptali 
için dava açıldı. 
TEOG sonuçlarının 
açıklanması için 
mahkemelerin 
vereceği karar 
beklenecek. Söz 
konusu davaların 
karara bağlanması 
2 ayı buluyor. 
Sonuçlar, 
önümüzdeki ay 
açıklana çaktı. 
Liselere geçiş için 
25-26 Kasım tarih
lerinde 1 milyon 174 
bin 427 ilköğre 
tim öğrencisinin 
girdiği TEOG sınavı 
mahkemelik oldu. 
Türkçe'deki bir soru 
ile İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük testin
deki bir soru için 
Avukat Ersan 
Barkın tarafından 
Ankara 11. İdare 
Mahkemesi'nde 
dava açıldı. Üç aile

de Fen ve Teknoloji 
testindeki bir soru 
nun iptali için Anka 
ra 14. İdare Mahke 
mesi'ne başvurdu. 
Türkçe ve Fen 
testindeki soruların 
iki doğru cevaba 
sahip olduğu iddia 
edilirken, iptali iste
nen İnkılap Tarihi 
sorusunun ise 
öğrencilerin so
rumlu olduğu MEB 
temel kaynaklarında 
yer almadığı ifade 
edildi. Temel 
Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 

sınavının (TEOG) 
gerçekleştiği gün 
Fen ve Teknoloji 
testinde 1 soru da 
iptal edilmişti. 
Bu gelişme, 
sınavların açıklan 
ma tarihini de 
geciktirecek.
Sonuçların 
önümüzdeki ay 
açıklanması 
bekleniyordu. 
Davaların yaklaşık 
2 ay sürmesinden 
ötürü sınavın 
açıklanma zamanı 
ileri bir tarihe 
ertelenmiş oldu.

Türkiye ile Rusya 
arasındaki krizde, 
Rus hükümeti emlak 
ve inşaat sektörüne 
de kafayı takmış du
rumda. Türkiye'de 
özellikle Antalya'da 
mülk edinen 
vatandaşlarını 
sıkı takip altında 
tutuyor. Ekonomik 
krizin de kol gezdiği 
Ruslar uçak krizi 
sonrası konut alımı 
ve yatırımından 
vazgeçti. Ekim'de en 
fazla konut alan 
üçüncü yabancı 
ülke vatandaşı olan 
Ruslar aldıkları 
konutları satıp 
Türkiye'den gitmek 
istiyor.
TELEFONLA BİLGİ 
ALIYORLAR 
Rusya ile yaşanan 
gerginlik gayri
menkul sektöründe 
kendini hissettir 
meye başladı. 
Rusların yoğun 
yaşadığı ve konut 
aldığı Antalya’da 
son günlerde konut 
satışının durma 
noktasına geldiği, 
Rusların olup_____

biteni öğrenmek 
istedikleri için tele
fonla arayarak 
bilgi aldıkları 
söyleniyor. 
Türkiye’de en çok 
konut alan yabancı 
lar arasında Rusya 
üçüncü sırada bu
lunuyor. Rus 
vatandaşları 2015 
yılında Türkiye’den 
Bin 750 konut satın 
aldı. Uçak krizinden 
sonra son bir 
haftadır Rusların 
gayrimenkul alimim 
durdurdukları idda 
ediliyor. Rusya’dan 
arayanların ise 
bölgede yaşanan 
karmaşa ve uçak 
krizi hakkında 
bilgi aldıkları ancak 

satın almaya sıcak 
bakmadıkları, olup 
biteni öğrenmeye 
çalıştıkları bildirildi.

KRİZ RUSLARI 
ZORLUYOR 
Antalya’da 
gayrimenkul 
danışmanlığı 
hizmeti veren 
World Estate 
Center Wee Akdeniz 
Gayrimenkul 
broken M.Engin 
Vural konuya ilişkin 
Emlak Pencerem 
Genel Yayın 
Yönetmeni Hatice 
Kolçak'a gelinen 
son durum 
hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.



8 Aralık 2015 Salı Gemlik Körfez Sayfa 8

Türkiye Basketbol 
2.Ligi karşılaşma 
sında İzmir Büyük 
şehir Belediyespor 
konuk ettiği Gemlik 
Gücümspor'u 
81-69 mağlup etti. 
Gemlik Gücüm 
Spor ilk periyotta 
öne geçmesine 
rağmen bu skoru 
koruyamayınca 
periyotu 24-19 
yenik tamamladı. 
Gemlik Gücüm 
Spor 2.ve 3. periyot 
ta başa baş oyun 
sergilemesine

rağmen 4.periyota 
yenik girmekten 
kurtulamadı.
Son periyotta İzmir 
Büyükşehir buldu 
ğu sayılarla 22-15 
periyotu üstün 
tamamlayarak 
ligdeki 3 maçını 
81:69 kazanırken 
Gemlik Gücüm 
galibiyet ile tanı 
şamadı.
Ligdeki üçüncü 
galibiyetini alan 
İzmir ekibinde 
Aykut Ulutuğay 20 
sayı-5 ribaunt-2 

asist ve Güven 
Esmer 19 sayı-3 
asist ile galibi 
yetin kilidini açtılar. 
6.hafta sonunda 
da galibiyete hasret 
kalan Gemlik 
Gücümspor'da 
ise Adnan 
Sevda"nın 20 
sayı-8 ribaunt-2 
asist ve Mert 
Yavi"nin 13 
sayı-10 ribauntluk 
performansları 
yenilgiyi 
önlemeye yeterli 
olmadı.

Son 7 lig maçında 4 
kez fileleri havalan 
dıran Yeşil Beyazlı 
takımda, devre 
arası için kollar 
sıvandı. Bursaspor 
yönetimi, sezon 
başında Villarreal’e 
giden Cedric Ba 
kambu tarzı hücum 
oyuncusu arayışına 
şimdiden başladı. 
Spor Toto Süper 
Lig’de gol sıkıntısı 
çeken Bursa 
spor’da, ocak ayı 
transfer dönemi 
beklenmeye 
başlandı. Sezona 
fırtına gibi giren 
Tomas Necid’in 
son haftalarda 
düşüş yaşaması, 
büyük umutlarla 
transfer edilen 
Tom de Sutter’in 
henüz golle dahi 
buluşamaması 
Yeşil Beyazlı kulübü 
gelecek için 
endişelendirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
sezon başında

Villarreal’e giden 
Cedric Bakambu 
tarzı bir hücum 
oyuncusunun 
kadroya dahil 
edilmesi için 
düğmeye basıldı.

TARZI BELLİ OLDU 
Miroslav Stoch, 
Sercan Yıldırım ve 
Isaac Cuenca’nın 
da hücum hattına 
destek vermeme 
siyle oluşan gol 
sıkıntısı, Bursa 
spor’a puan 
anlamında da 
büyük sıkıntılar 

yaşattı. 
Son 7 haftada 
sadece 4 kez fileleri 
havalandıran, 
sezon boyunca ise 
14 kez golle 
buluşan Yeşil 
Beyazlı takımda, 
hem gol pozisyonu 
yaratabilecek hem 
de topu filelere 
gönderebilecek 
isimler masaya 
yatırıldı. Bu bağ 
lamda yönetimin 
maliyeti düşük 
Cedric Bakambu 
tarzı isim aradığı 
öğrenildi.

# l

Z|-7 yittik tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA >
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ < 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR > 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA <

MADALYA 4»
NİKAH ŞEKERİ * 
BEBEK ŞEKERİ * 

HEDİYELİK EŞYA >

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83
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Türkiye genel 
ihracatta gerileme 
yaşarken, otomotiv 
endüstrisi son 
dönemlerde dış 
satışlarda yükselme 
trendiyle ekonomiye 
destek veriyor. 
Otomotiv, kasım 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 4.4 oranında 
büyüme sağlayarak 
bir milyar 
921 milyon dolar 
ihracat gerçekleş 
tirdi. Otomotiv 
ihracatı yılın

11 aylık döneminde 
ise 19 milyar 317 
milyon dolarlık dış 
satışa imza attı. 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçı 
lan Birliği'nin (OİB) 
kasım ayı verilerine 
göre, en fazla ihra
cat yapan 
5 sektör arasında 
dış satışlarını 
yalnızca otomotiv 
endüstrisi artırdı. 
Türkiye genel 
ihracatı içerisinde 
de yüzde 16.8 ile en 
fazla pay alan 

otomotiv endüstri 
sini kaşım ayındaki 
başarısına AB 
ülkelerine yüzde 
7 ve Orta Doğu 
ülkelerine yüzde 24 
oranındaki yükseliş 
ler taşıdı. Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) Başkanı Orhan 
Sabuncu, "AB 
bölgesinde yaşanan 
ihracat artışı 
hedeflerimizi yaka 
lamada bizi 
umutlandırıyor ” 
dedi.

Bugün üretici 
fiyatlarının yüzde 
25 ile yüzde 40 
arasında gerilediğini 
ifade eden Bayrak 
tar, piyasada 
belirsizliğin hakim 
olduğunu, ambargo 
kararı alınmayan 
limon, biber gibi 
ürünlerde bile 
fiyat düşüşleri 
görüldüğünü 
vurguladı. 
Bayraktar, bu 
ortamda ürününün 
fiyatı düşen üretici, 
zarar eden üretici 
olurken, başka 
kesimlerin destek 
peşinde koştuğunu, 
öncelikle üreticiye 
destek verilmesi, 
onun ayakta 
tutulması gerektiğini

Bu gazete F.
“s-jAriaıdolu'ifıürıi^Sesi

BYEGM 't;<uygülâmasında 
^ayırnlannriaktaclır,/ •

Bakan Çelik'e 
aktardığını bildirdi. 
Rusya'nın ambargo 
kararından bağımsız 
olarak çeltik 
fiyatlarının da 
düştüğüne ve çeltik 
üreticisinin zor 
durumda olduğuna 
işaret eden 
Bayraktar, 'Bakan

Çelik'e, 'çeltikte 
piyasa fiyatları 
maliyetlerin altına 
indi, Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin 
üretici maliyetlerini 
göz önüne alan bir 
fiyat açıklaması 
zorunlu' 
görüşümüzü de 
aktardım” dedi.

Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, 
"Dünyada doğalgaz 
ve petrol ihraç eden 
ülkeler Katar, 
Azerbaycan, Kuzey 
Irak ve diğer ülke 
lerle yapılan görüş 
meler sonucunda 
önümüzdeki yıllar 
içinde Rusya'ya olan 
enerji bağımlılığımızı 
minimize edecek

şekilde çalışma 
yürütüyoruz" dedi.

ALİYEVE 
TEŞEKKÜR 
Bakan Elitaş; 
Azerbaycan'ın 
dostluğunu, 
"gardaşlığını" kriz 
çıktığı andan itibaren 
gösterdiğini ifade 
eden Elitaş, 
Azerbaycan'ın,

Rusya'nın Türk 
fırlarına engel 
koyunca sınır

kapısında bekleyen 
300 tırın eskort 
eşliğinde güvenli Y

geçişlerini 
sağladığını, 
bu konuda 
Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı 
Aliyev'e de 
teşekkürlerini n 
sunduğunu söyledi. 
Bakan Elitaş yaptığı 
konuşmada
‘ ’ Türkiye-Azerbay 
can nakliye bedel
lerinin topla 

mında yüzde 40 
indirim yapıldı. 
O da en yakın zaman 
da uygulanacak. Vize 
ile ilgili problem 
ler vardı, onlar da 
düzelecek.
Geçiş ücretlerimin 
yüzde 407 bu haf
tadan itibaren 
başlayacak diye 
tahmin ediyorum. " 
şeklinde konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

ULAŞIM ~

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 917 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

RESMİ DAİRELER

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
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

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

DENİZ OTOBÜsT
Bursa 256.77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 5,16 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

kiiİisİiemM

__________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 51322 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 o13 10 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz si3ie4O
Boyza Petrol »13 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5342 

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-Yavıjıcjlık-Keklamcjbk.Tesjsi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15... 4

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

14:00-21:15...
Hüddam: ■ 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
OEMLİK'İN İLK OONlOK SİYASİ GAZETESİ

Y> YİĞİT İNŞAAT

Üstiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAM İ K

CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT

rwR

ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ Tel : O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

MfLTON
huDÜGÜN SALONU

HM

J il

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE jtfj
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ’ H
GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ M

fysfo -Merbut-Çerez «Q4 6 VII
Piyanist +Di Performans jflll
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canh \fypn- Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlifemilton.com 
lOT _ faceboofe/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
<8^*/** -HF HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun


EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!

VİZYONYAPI
Kınttel Donuf umun Mimin / 

www.vizyonkd.com

Akıllı Ev Sistemi 
Özel İç Mimari Uygulama 

3+1 Normal 
5+1 Dubleks Daireler

O®®O
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Yağlık zeytin fiyatları
3 lira 50 kuruşa yükseldi

Girit ve Rumeli Türkleri Yardımlaşma 
ve Kültür Derneği Genel Kurulu yapıldı 

Ahmet CaimafclO. 
kez başkan seçildi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KIŞ SONU ZEYTİN YAĞI 25 LİRA OLUR...
Aralık ayının ortalarına geldik.
Dışarıda bahar havası var.
Bu yıl bir hafta dışında ılık geçen 

havalar en çok zeytin üreticilerinin işine 
yaradı.

2015 yılı zeytin hasadı neredeyse bite
cek.
. Çevremdeki zeytinliklerde vatandaş kızıl 
falan dinlemeden ağaçlardaki tüm zeytin- 
leri topladı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Giritliler ve Ru 
mel i Türkleri Demeği 
genel kurulunda der 
nek başkanı Ahmet 
Çakmak 10. kez baş

*uWWl)Y£Lt7

Zeytin hasadının devam ettiği bu gün 
lerde, yağlık zeytin fiyatları önemini koru 
yor. 4 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı elde 
edilirken, bugünkü yağların kaliteli ve asit 
oranının 1’den düşük olduğu belirtiliyor. 
Zeytinyağı yağhanelerde litresi 20 liradan 
işlem görüyor. Haberi sayfa 2’de

kan seçildi. Çakmak, 
Balkanlardan Türki 
ye’ye göç eden her 
ulusların yaşadığı 
kentlerle kardeş şehir 
olmak istediklerini 
söyledi. Sayfa 4’de

+arce///c
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Biiyiik Değiştirme 
Kampanyası!

GENÇ-flL TİC. LTP. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yağhlt zeytin Ihıaiları 3 lira 50 kuruşa yükselıli
Zeytin hasadının devam ettiği bu günlerde, yağlık zeytin fiyatları önemini koruyor. 4 kilo zeytinden 1 kilo 
zeytinyağı elde edilirken, bugünkü yağların kaliteli ve asit oranının 1’den düşük olduğu belirtiliyor.

Yeni sezon zeytin 
ürünü hasadı 
devam ederken, 
yağlık zeytin alım 
fiyatları 3 lira 50 
kuruştan işlem 
görüyor. 
2015-2016 sezonu 
zeytin toplamada 
sona yaklaştığımız 
bu günlerde 
yağlık zeytin 
fiyatları sezonun 
başından beri 
aşağıya düşmedi. 
İlçemizde 
faaliyette bulunan 
yağhanelerde 
yağlık zeytin

fiyatları 3 lira ile 
3 lira 50 kuruş 
arasında işlem 
görüyor.
Yağhaneler sezo
nun en yoğun 
günlerini yaşarken, 
1 kiloda 350 dane- 
den aşağıya düşük 
gelen zeytinler 
yağlık olarak 
ayrılıyor. 
Zeytin üreticileri 
kendi ihtiyaçları 
için ve satmaK 
için önümüzdeki 
yıl zeytinyağ 
fiyatlarının 
yüksek olacağını 

düşünerek, 
bol miktarda yağ 
sıktırıyorlar.
Yağhaneler ise

yağlık zeytin 
bulmakta sıkıntı 
yaşıyorlar.
4 kilo zeytinden

1 kilo kaliteli yağ 
elde edildiğini 
söyleyen Solive 
Yağ Fabrikası

İşletme Sorumlusu 
Sinan Solaksubaşı, 
bu yıl Gemlik 
ürünü zeytinlerden 
çok kaliteli yağ 
elde edildiğini, 
ortalama da son 
zamanlarda 
4 kilo zeytinden 
1 kilo yağ çıktığını 
belirterek, 
yağların asit 
oranının Tden 
düşük olduğunu 
söyledi.
Zeytinyağı fiyatları 
yağhanelerde 
litresi 20 liradan 
işlem görüyor.

Karalojlu; “Deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak lazım"
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, İznik, Orhangazi, Mudanya, İnegöl, Karacabey, Mustafa 
kemalpaşa ve Gemlik İlçelerini kapsayan Afet ve Acil Durum Planı Toplantısına katıldı.
Bursa ve ilçelerini 
kapsayan Afet ve 
Acil Durum Planı 
Toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Bursa 
Valisi Münir Karal 
oğlu da katıldı. 
Karaloğlu, yaptığı 
konuşmada, “De
vletin gücü var, 
operasyon gücü 
m üz var krizi yöne 
tirken bir sıkıntı 
yaşamıyoruz ama 
bu afete hazırlık 
kısmında kültürü 
müzden gelen 
sorunlarımız var, 
biraz "bize bir şey 
olmaz, kaderimizde 
varsa çekeriz" 
anlayışı ile yaklaştı 
ğımız için afete 

hazırlıkta Türkiye 
olarak iyi değiliz." 
dedi.
Vali Yardımcısı 
Emir Osman Bulgur 
lu ve AFAD İl Müdü 
rü İbrahim Tarı'nın 
yanı sıra İlçe Kay 
makamlarının ve 
Belediye Başkanla 
rının da hazır 
bulunduğu toplan 
tıda, olası afet ve 
acil durumlarda 
izlenecek yollar ve 
halkın tüm ihtiyaçla 
rina cevap vermeye 
yönelik pianlar 
gözden geçirildi. 
Olası afet ve acil 
durumlara yönelik 
tüm planların 
detaylarıyla ele 

alındığı toplantıda 
konuşan Vali Karal 
oğlu, “Bu çalışma 
lar çok önemli 
çalışmalar, bunların 
hazırlığını iyi yapar 
sanız afetten son
raki süreci yönetme 
niz çok kolay olur. 
Yani neyi nerede 
kiminle yapacağı 
nızı afet ten önce 
bilmeniz lazım. Bu 
çalışmaların en 
önemli ayağı 
belediyelerimiz. 
Belirlediğimiz 
alanları mutlaka her 
yıl güncellememiz 
lazım. Türkiye'nin 
böyle bir gerçeği 
var Türkiye'de nü
fusun %85 'i 1. ve

2. derece deprem 
riski olan bölgeler 
de yaşıyor. Marma 
ra Bölgesi, Bursa 
ve bütün ilçelerimiz 
de bu riski taşıyor. 
Bazı ilçelerimiz 
daha yakından taşı 
yor. Gemlik, Orhan 
gazi, İznik gibi. Yani 
bizim her an dep 
rem olacakmış gibi 
hazırlıklı olmamız 
lazım. Bu yaptığı 
mız çalışmalar 
o bakımdan çok 
önemli çalışmalar. 
Bu çalışmalarımızı 
merkez ilçeleri 
m izde de devam 
ettirerek, tüm ilde 
bu hazırlıkları 
yineleyeceğiz. ”

şeklinde konuştu.

"KONUT İÇİNDE 
OTURANA 
TABUT OLMASIN" 
Vali Münir Karal 
oğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Ama en büyük 
hazırlıklardan birisi 
de Belediyeleri 
mizin kentsel 
dönüşüm işlerine 
hız vermesidir. 
Bizim maalesef 
yapı stokumuz çok 
eski, 1999 öncesi 
yapı stokumuzda 
ise mühendislik 
hizmeti yok. 
Bunların mutlaka 
yenilenmesi 
gerekir.

Bu konuda 
vatandaşımızın da 
belediyelerimize 
destek olması 
lazım. Bazen 
vatandaşımız bir 
koyundan iki post 
çıkarmaya çalışıyor, 
böyle yapmamak 
lazım. Önemli olan 
bir afet anında 
konutun içeride 
oturanlara tabut 
olmamasıdır.
Hasar olabilir 
ama içerisinde 
yaşayanların 
zarar görmemesi 
gerekir. Onun için 
kentsel dönüşüm 
önemli ve ilimizde 
hızlandırmamız 
gerekli."
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Bursa'da II Jandar 
ma Komutanlığı 
ekiplerince, terör 
Örgütü PKK'nın 
gençlik yapılanması 
YDG-H'ya karşı 
gerçekleştirilen op
erasyonda 9 kişi 
gözaltına alındı. 
Jandarma Özel 
Harekat Taburu'nun 
geniş güvenlik ön
lemleri aldığı eş 
zamanlı şafak 
operasyonunda, 
terör örgütüne 
maddi destek 
sağlanmak için 
açıldığı öne sürülen 
bir internet kafe, 
bir kasap ve iki 
markette arama 
yapılarak 
işyerlerinde 
bulunan bilgisayar 
lara el konuldu. 
Yıldırım Karapınar

I ve Değirmenönü 
i Mahallelerinde bazı 
। kişilerin terör 
: örgütü PKK'nın 

propagandasını

yaptığı, gençlik 
yapılanması 
YDG-H'ye maddi 
destek ve eleman 
temin ettiği 
yönünde ihbarlar 
üzerine, İl Jan
darma Komutan 
lığı ekipleri savcı 
lıktan alınan izin ile 
araştırma başlattı. 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü tarafın 
dan yapılan teknik 
ve fiziki takip 
sonrası 12 ayrı ev 

ve işyerine dün 
sabah saat 06.00'da 
eş zamanlı operas 
yon düzenlendi.

SOSYAL MEDYADA 
ÖRGÜT TALİMAT
LARI

Terör örgütü PKK 
adına sosyal medya 
hesabı açarak 
örgütün talimat 
larını yayan, iletişim 
sağlayan ve kırsal 
alanlara eleman 

temin ettikleri iddia 
edilen 9 kişi 
gözaltına alındı. 
Jandarma ekipleri 
bu kişilerin örgüte 
maddi destek 
sağlamak için 
açtıkları iddia edilen 
bir internet kafe, bir 
kasap, iki markette 
ise arama yapıp bil
gisayarlar ve 
güvenlik 
kameralarını ince 
lemeye aldı.
8 ayrı evde yapılan 
aramalarda ise terör 
örgütü PKK'nın pro- 
pagan 
dasını yapan 
örgütsel doküman, 
flama ve terör 
örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
posterlerine el 
konuldu. 
Gözaltına alınan 
9 kişi sorgulanmak 
üzere İl Jandarma 
Komutanlığı'na 
götürüldü.

Bursa'da, 
uyuşturucu madde 
kullanan bir genç 
hastanelik oldu. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen ambu
lans ekibinden 3 
kişi, genci güçlükle 
ambulansa ve 
sedyeye taşıdı.

3 KİŞİ GÜÇLÜKLE 
TAŞIDI

Anadolu Mahallesi 
Kader Sokak'ta 
meydana geldi. 
Bonzai kullandığı 
öne sürülen genç, 
mahalle sakinleri 
tarafından baygın 
halde bulundu. 
Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, 
25 yaşındaki S.K.'yı 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırdı. Şuuru 

yerinde 
olmayan genç, 
sağlık ekibinde 
görevli
3 kişi tarafından 
güçlükle 
ambulansa taşındı. 
Ayakta zor duran 
genç, sedyeye ise 
çok zor yatırıldı.

MAHALLELİ 
TEPKİLİ

Polis ekiplerinin 
olay yerinde 
yaptığı incelemede, 
uyuşturucu 
madde ve düzenek 
ele geçirildi.
Vatandaşlar, 
mahalleye birçok 
yabancının gelerek 
bonzai kullandığını 
ileri sürdü. Baygın 
halde hastaneye 
kaldırılan genç 
tedavi altına 
alınırken, polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Foils ekibinin caıptıiı adam İmalını kaybetti
ı m ■■ ■ w -------------- —— koc’ı ibno olmoL ir* îr» 1d O A/*îl QoAlilr öl/in_
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Psikolojik sorunları
nedeniyle evini 
yakmak tehdidiyle 
kendisini odaya 
kilitleyen kişiyi 
ikna etmek için 
olay yerine giden 
polis ekibinin 
çarptığı yaya 
hayatını kaybetti. 
Osmangazi 
Küçükbalıklı 
Mahallesi Tezcan 
Sokak'ta psikolojik 
sorunları olduğu 
ve son zamanlarda 
ilaçlarını kullanma 
dığı öğrenilen

31 yaşındaki 
Mehmet İbrahimbaş, 
annesi Havva 
İbrahimbaş ve 
ablası Melisa San'yı 
bıçak zoruyla 
oturduğu binanın 
2'nci katındaki 
salona, kendisini 
de evin bir odasına 
kilitledi. Elindeki 
bıçakla evin 
penceresinden 
tehditler savurarak 
bulunduğu odayı 
yakma tehdidinde 
bulunan ve elindeki 
bıçakla kendine

4 i-

baş'ı ikna etmek için

zarar veren İbrahim 
baş'ı görenler 
durumu 155 polis 
imdat hattına bildir 
di. İhbar üzerine 
birçok bölgeden

olay yerine polisler 
sevk edildi.
İKNA ETMEK İÇİN 
GELİRKEN KAZA
YAPTI
Mehmet İbrahim

olay yerine hareket 
eden polis memuru 
B.A. yöne 
timindeki ekip aracı, 
Yeni Yalova Yolu 
Beşyol kavşağında, 
yaya yolunun 30 
metre ilerisinden 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 53 
yaşındaki Muzaffer 
Tanıyan'a çarptı. 
Kazayı yapan B.A., 
112 acil servis 
ekiplerini arayarak 
ambulans istedi. 
Olay yerine gelen

112 Acil Sağlık ekip-
leri, Tanıyan'ın olay 
yerinde hayatı 
nı kaybettiğini belir 
ledi. Yapılan incele 
mede aydınlatma 
ışıklarının çalışma 
masının kazaya 
neden olduğu 
belirtildi. Bu arada 
ailesini ve kendisini 
ayrı odalara kilit 
leyip eve yakmakla 
tehdit eden İbrahim 
baş'ı ikna etmek için 
polislerin 1 saatlik 
çabası sonuç 
vermedi.

ET MANGAL -CAFE- KAHVALTI V 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

02245250770’ >■:’ “İT
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KIŞ SONU ZEYTİN YAĞI 25 LİRA OLUR...

Yağlık zeytin fiyatı 3 Hra 50 kuruş ile 3 
lira arasında.

Bu şu demek, 300 den fazla taneli 
zeytinler yağlıya ayrılarak, zeytinlerden 
yağ elde ediliyor.

Dün, Solive Yağ Fabrikasında yaptı 
ğım incelemede, bu yıl yağ fiyatlarının 
geçen yıldan aşağıya olmayacağını 
öğrendim.

4 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı elde 
ediliyormuş.

Bu kimi 3.5 kiloya kadar iniyor diyor
lar.

4 kilo yağlık zeytin 14 Hra eder.
Buna sıkma masrafı eklerseniz, 

bilemediniz 15.40 kuruşa çıkar.
Yağhanelerde enerji, işçilik, ambalaj 

masrafları da buna eklendiğinde, yağın 1 
litresi 18 lirayı bulur.

Bugün 20 liradan satılan yağ, 5-6 ay 
sonra 25 liraya çıkması kaçınılmaz.

O nedenle zeytinyağı ihtiyacı olanlar 
şimdiden yeni sezon yağlarını alıp, evle 
rine koymalı.

Gezimin bir bölümünde Marmarabirlik 
deposunda ilgililerle ayak üstü 
konuştum.

2 milyon 600 bin kilo zeytin alındığını, 
bu rakamın 3 milyon kiloya çıkacağını 
beklediklerini öğrendim.

Zeytin hasadı devam ederken, önceki 
gün Kaymakam Cahit Işık ve Ziraat 
Odası başkanı AH Çelik, zeytin toplayan 
bir üreticiyi zeytinlikte ziyaret ederek 
"Bereketli olsun” dileklerini iletmişler.

Bugüne kadar ilk kez bir kaymakamın, 
zeytin toplayan üreticilerin hasat ya
parken ziyaret ettiğini gördüm.

Bunu önemsiyorum.
Ancak, üreticilerin hangi koşullarda 

zeytin topladıklarını görmek istiyorlarsa 
5 dakikalığına değil, birkaç saatini on
larla geçirmeliler.

Ayazda, soğukta, günü geldiğinde 
karda, kışta zeytinin nasıl toplandığını 
bürokratlarımız da yaşamalı.

Bir çoğumuz zeytini yalnız masada, 
kahvaltıda veya yemekte görüyoruz.

Zeytinin çilesini onu masamıza ge
tiren üretici bilir.

Gemlikli zeytin üreticisi artık emeğinin 
karşılığını alamıyor.

Üretici ülkenin efendisi olmaktan çok
tan çıktı.

Adeta bankaların kölesi durumuna 
girdi.

Allah sonlarını hayırlı etsin.

Girit ve Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Genel Kurulu yapıldı

Gemlik Giritliler ve 
Rumeli Türkleri Der 
neği genel kurulun 
da dernek başkanı 
Ahmet Çakmak 10. 
kez başkan seçildi. 
Dernek Lokalinde 
yapılan genel ku
rulda konuşan 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
2015 yılında yap 
tıkları çalışmaları 
anlattı. Çakmak, 
Derneğin kuruldu 
ğu zaman 2. 
başkan olduğunu, 
atalarının geldiği 
toprakları unutma 
dıklarını, O toprak 
larin mübadillerin 
ortak anılarının 
bulunduğunu be
lirterek, bundan 
sonraki amaçlarının 
mübadelede Balkan 
lardan Türkiye’ye 
göç eden her ulusla 
rın yaşadığı kentler 
le kareleş şehir 
olmak istediklerini 
söyledi.
Çakmak, “2015 yılı 
içinde Girit ziyareti 
miz, Nia Kios ile 
olana ilişkilerimizi 
geliştirdik. I.Ulus 
lararası Gemlik 
Zeytini Festivalinde 
onları konuk etti. 
Mübadelede büyük 
/erimizin yanlarında 
getirdikleri eşyalar 
ve Girit ile Rumeli 
de kullanılan ev

YÖNETİM KURULU

eşyalarından sergi 
açtık. Girit fotoğraf 
larını sergiledik. 
Sergimiz ve lokma
mız buyuk ilgi 
gördü. Gelecek 
yıl bu sergiyi 
yeniden açacağız. 
Aramızdan ayrılan 
mübadil kardeşleri 
mizin acı günlerin 
de yanlarında 
olduk. Her türlü 
etkinliğe dernek 
olarak katıldık.

Mübadele Türki 
ye’ye gelirken 
hayatlarını kaybe 
denied, aramızdan 
aynlanlan bu 
yıl da İskele 
başında saygıyla
andık.” dedi.

10. KEZ BAŞKAN 
SEÇİLDİ

2015 yılı gelir gider 
hesaplarının yöne 
tim ve denetleme

kurularının 
aklanmasından 
sonra gelir ve 
gider hesapları da 
görüşülerek, genel 
kurulda aklandı. 
Yapılan seçimlerde 
Ahmet Çakmak 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Yardımlaşma ve 
Kültür Demeği 
başkanlığına 
Ahmet Çakmak 
10.kez seçildi

Züheiile Hanını flnaokulunıla Jay anısma günü
Zübeyde Hanım 
Anaokulu, Okul 
Aile Birliği’nin 
geleneksel olarak 
düzenlenmiş 
olduğu çay 
partisiyle veliler, 
öğrenciler bir 
araya geldi. 
Konuk sanatçı 
olarak “O Ses 
Türkiye” yarışma 
sıyla adını duyuran 
Berkay Buluç’un da 
katılımıyla eğlenceli 
dakikalar yaşandı. 
Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan 
konuşmasıyla okula 
maddi ve manevi 
yönden destek

Okul Aile Birliği’ne katkılardan dolayı 
yapmış oldukları * teşekkür edildi.

veren Birsen 
Coşkunkaynak’a 
teşekkür plaket 
takdim etti. 
Okul Öğretmenle 
rine ve Aile Birliği 
Üyelerine Teşekkür 
belgelerini sundu. 
Konuk sanatçıya, 
partiye katılarak 
etkinliğe ilgi 
gösteren misafirlere

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ ÖNCESİ TATİL TİYOLARI (2)
Gelelim Akdeniz 

Bölgesi’nde 
Fethiye’ye. Birçok 
tatilcinin gözdesi 
ve merak ettiği bir 
bölge olduğu halde 
şahsım adına tatil 
yapmayı tercih 
etmeyeceğim bir 
bölgedir Fethiye 
Bölgesi.

Bu bölgede tatil 
yapmayı planlıyor 
sanız çok lüks 
otellerde 
konaklamanızı 
tavsiye ederim. Bu 
bölgede orta sınıf 
otellerde ciddi hiz 
met ve kalite sıkıntı 
lan yaşayabilir Ve 
tatilinizi beklenti 
lerinizin çok altında 
geçirebilirsiniz.

Biraz doğuya 
gittiğimiz taktirde 
bizleri Kaş, Demre,

Finike Kumluca 
karşılar. Bu bölgede 
birkaç otel hariç 
herşey dâhil sistemi 
ile çalışan otel 
bulmanız çok güçtür. 
Bu nedenle bu 
bölgede kalmayı 
planlıyorsanız yarım 
pansiyon bir tatile 
razı olmalı yada 
erken rezervasyon 
yaptırarak bölgede 
bulunan herşey 
dahil otellerden 
yerinizi ayırt etmeli 
siniz. Bu bölge 
içinde Kumluca’da 
muhafazakar aileler 
için de birkaç alter
natif bulunmak 
tadır. Bu oteller 
haremlik selamlık 
olup kesinlikle bekar 
kişileri kabül et
memektedir.

Gelelim Adrasan,

Olmpos ve Çıralı 
Kumsallarına.

Mütavazi tatiller 
den hoşlanıyorsanız 
bulunmaz nimettir 
bu bölgeler.

Beri, otel veya 
pansiyon mutfağına 
girer yemeğimi 
kendim yapar, 
kahvaltımı kendim 
hazırlar hatta ve 
hatta ahşap evlerde 
dahi kalabilirim 
diyorsanız bu böl 
□eleri seçebilirsiniz, 
itiraf edeyim bu 
bölgedeki sıcaklığı 
hiçbir bölgede 
bulamazsınız. 
Sıcaklıktan kastım 
hava sıcaklığı değil 
işletmecilerin 
sıcaklığı ve samimi 
yetidir. Bu bölgede 
işletmeciler ek
seriyetle Kıbrıs Göç

meni olup kırık 
Türkçeleri ile sîzleri 
kendi evinizde 
hissettirirler.

Tekirova, Çamyu 
va, Kiriş Sahilleri 
Batı Akdeniz’in en 
güzel kumsallarına 
sahip bölgeleridir.

Bu bölgede her 
bütçeye uygun 
oteller bulunabile 
ceği gibi hizmet 
kalitesinin keskin 
şekilde yükseldiğini 
görebi lirsiniz.

Bu bölge ile içiçe 
geçmiş Kemer’e 
geldiğimizde durum 
biraz değişir.

Ruslar ile aranız 
iyiyse yada iyi 
ilişkiler kurmaya 
çalışacaksınız 
şiddetle bu bölgeyi 
tavsiye ediyorum. 
Eğer Rusları kaba ve 

geçinilmez 
buluyorsanız bu böl
genin yanına bile 
yaklaşmayın. Çünkü, 
misafirlerin yüzde 
doksanı Rus’tur bu 
bölgede.

Otellerin fiziksek 
şartlan ve hizmet 
kaliteleri son 
derece iyidir. Bu 
durum daha batıdaki 
Göynük ve Beldi 
bi’ne gittikçe 
değişebilir.

Beldibi’nden sonra 
yaklaşık bir kırk 
kilometrelik ara 
sonrası Antalya 
Kumsalları başlar. 
Antalya’nın yerel 
halkı ile içiçe bir tatil 
düşlüyorsanız bu 
bölgeyi tercih ede- 
bilirsinizancak 
Konyaaltı Bölgesi 
nin bu yapısı sizi 
tatil moduna soka- 
mayabilir.

Lara Bölgesi’nde 
ise durum bunun 
tam tersidir.

Çünkü, bu 
bölgedeki otellerin 
birçoğu delüxe 
oteller olup sîzleri 
fazlasıyla rahat et
tirebilirler.

Aslında bu bölge
den sonra doğuya 
doğru tatil seçenek
leriniz arttığı gibi her 

bütçeye uygun otel 
bulma şansınız da 
artar. Yalnızca bu 
bölgede Belek Otel
lerinin fiyatla nmn 
diğer bölgelere göre 
yüksek kalabi 
liceğini söyleyebi 
lirim.

Gelelim Manavgat 
Bölgesine.

Ören yerlerinin, 
nehirlerin, plajların, 
yerleşim yerlerinin, 
kısacası farklı tatil 
seçeneklerinin çok 
olması nedeniyle bu 
bölge benim 
vazgeçilmezimdir. 
Bu bölgede her İh 
tiyaca yönelik tatil 
yapma fırsatı bula
bilirsiniz.

Alanya Bölgesi ise 
sezonda ve sezon 
dışında en uygun 
tatili yapabileceğiniz 
bölgedir.

Akdeniz Bölgesi 
için kısaca çok 
büyük bir genelleme 
yapmış olmakla 
birlikte Fethiye’den 
Belek’e kadar fiyat
lar ve hizmet 
kalitesi yükselir ve 
bu yükseliş 
Belek’ten 
Gazipaşa’ya kadar 
tekrar düşüş tren
dine girer diyebiliriz.

Devamı yarın...

Türkiye’de beş 
işverenden biri 
2016’nın ilk 
çeyreğinde 
istihdamı artırmayı 
planlıyor.
Kasımdaki genel 
seçim öncesinde 
istihdamda ‘bekle 
ve gör’ politikası 
izleyen işveren, 
seçimin ardından 
işe alım planlarını 
artırdı. Manpower- 
Group İstihdama 
Genel Bakış 
Araştırma sı’na göre 
2016 yılının ilk 
çeyreğin de istihanj 
planları, 2015’in son 
çeyreğini içeren 
döneme göre yüzde 
4 puan arttı.
”1 YIL ÖNCEKİ 
DİNAMİZM ŞİMDİ 
GERİ GELDİ" 
Rapora göre 
Türkiye’deki her 
beş işverenden 
biri 2016 yılının ilk 
çeyreğinde istihdam 
sayısını artırmayı 
planlıyor. En yüksek 
işe alım öngörüleri 
yüzde 24 İle finans,

sigorta, gayri
menkul ve kurumsal 
hizmetler sektörün
den ve bölgesel 
olarak ise yüzde 21 
ile Marmara Bölge 
si’nden geliyor. 
Ancak bu olumlu 
tablonun geleceğini 
24 Kasım’da 
başlayan Rusya 
krizi ve asgari ücret 
belirleyici olacak. 
Manpower Türkiye 
Genel Müdürü Reha 
Hatipoğlu, araştırma 
esnasında seçim
lerin yapılmış ancak 
henüz yeni hükümet 
planlarının 
netleşmemiş 
olduğunu vurguladı. 
2016 ikinci çeyreği 
için yapılacak

araştırmada, 
netleşmiş işveren 
öngörülerinin 
sonuçlara 
yansıyacağını 
öngören Hatipoğlu, 
belirsizlik ortamının 
seçimlerden sonra 
giderilmesiyle, 
Türkiye işgücü 
piyasasının bir 
yıl önceki dinamiz 
mini yakaladığına 
dikkat çekti.
Büyük işletmelerin 
istihdamda 
gaza basmaya 
başladığını belirten 
Hatipoğlu 
“Bu belirsizlik ne
deniyle ertelenmiş 
bir talep olduğunu 
ortaya koyuyor.’’ 
dedi

BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 
BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK,

BAHÇIVAN
AL'fNACA'KTİR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.
EFENDİOtLU MERMER ŞUH. TİC. 1$.

AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 
ORHANGAZİ / BURSA 
TEL : 0 224 586 00 05
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2016 Yılı Merkezi 
Yönetim Geçici 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı TBMM 
Başkanlığı'na 
sunuldu. 
Tasarıya göre, 
bütçe giderle 
ri 540.9 milyar lira, 
bütçe gelirleri 
525.4 milyar lira 
olacak. Vergi gelirle 
rinin 444.1 milyar 
lira, faiz dışı fazla 
nın 39.6 milyar lira 
olması beklenen 
tasarıya göre, bütçe 

açığının 15.4 milyar 
lira olması bekleni 
yor. 2016 yılında 
bütçe gelirlerinin, 
2015 sonu gerçek 
(eşmelerine göre 
yüzde 9.8 artması 
öngörülüyor;
gelecek yıl yüzde 4 
de büyüme tahmin 
ediliyor. Gelecek yıl 
sosyal yardımların 
tutarının 41.6 milyar 
lira, özelleştirme 
geliri hedefi ise 10.8 
milyar lira olarak 
belirlenen tasarıya 

göre, 
personel giderleri 
nin 2016 bütçesin 
de 169.3 milyar lira 
olması hedefleni 
yor. 2016 yılında 
merkezi yönetime 
bağlı idarelere 74 
bin yeni personel 
alınması planlanı 
yor. Hükümetin 
kurulmasının 
ardından ekonomi 
yönetimi, bütçeyi 
en kısa sürede 
Meclis'e sunacağını 
açıklamıştı.

ZHBİ ----------------------------------------------------------------

Uludağ ile Teiova Üniversitesi 
arasında protokolimzalandı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ), Macaristan 
Tetova Devlet 
Üniversitesi ile 
ortak çalışmalar 
yapabilmek ama 
cıyla karşılıklı 
işbirliği protokolü 
imzaladı. UÜ Rektö 
rü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, Rektör 
Yardımcıları 
Prof. Dr. Eray Alper, 
Prof. Dr. Mehmet 
Yüce, Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cenk 
Aydın, Macaristan 
Tetova Devlet 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Hajri Ziba ve yöne 
ficilerin hazır 
bulunduğu tören ile 
imzalanan protokol 
çerçevesinde iki 
üniversite arasında 
spor bilimleri 
alanında çeşitli

işbirlikleri gerçek 
(eştirilecek. Protoko 
le göre UÜ Spor 
Bilimleri Fakültesi 
ve Tetova Devlet 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi Fakültesi 
bilim insanı deği 
şim programı ve 
ortak araştırma 
çalışmalarını teşvik 
etme, lisans ve 
lisansüstü öğrenci 
değişimi, sportif, 
sosyal ve kültürel 
faaliyetler, akade 
mik araştırma

Sayfa 8

verileri ve teknik 
materyal değişimi, 
bilimsel araştırma 
larda birlikte 
çalışma ve 
ortak yayınlama 
ile seminer, 
sempozyum, 
kongre ve spor 
bilimleri alanındaki 
eğitim programları 
konularında 
akademik 
ve bilimsel faaliyet 
lerin ortak düzenlen 
mesi konusunda 
işbirliği yapacaklar.

FATURA •
JPI SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/J GEMLİK 

Tel :0224513 96 83„o_.Wİ,4SY0NVETANITIM HİZMETLERİ
.. »TR A ACILIK YAYINCILIK REKLAMCKJKO^^^^^^^^J
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Memur-Sen'in 
imzaladığı toplu 
sözleşmeye konulan 
bir madde, 3 milyo 
na yakın memurun 
alacağı enflasyon 
farkını tehlikeye 
düşürdü. Memurla 
rın fark alabilmesi 
için enflasyonun 
yüzde 3'ü aşması 
yeterli olmayacak 
SÖZLEŞMENİN 
ETKİSİ 
AK Parti Hükümeti 
ile Memur-Sen'in 
imzaladığı son toplu 
sözleşme, 2 milyon 
967 bin memur ile 
1 milyon 992 bin 
memur emeklisinin 
Önümüzdeki ay 
almayı umut ettiği 
enflasyon farkını 
budadı. Sözleşmede 
yapılan değişiklik 
yüzünden 5 milyona 
yakın memur ve 
memur emeklisi 1,87 
puan daha az enflas 
yon farkı alacak. 
Kalem oyunu yüzün*

den en düşük 
memur 455 lira, 
memur emeklisi de 
336 lira yıllık kayba 
uğrayacak.
ZAMMI BUDANDI 
Yeni toplu sözleşme 
ye konulan maddeye 
göre, enflasyon farkı 
hesabında yüzde 3 
artı 3'lük normal 
zammın yanı sıra, 
temmuz ayında öde 
nen yüzde 1.76 ora 
nındaki enflasyon 
farkı da dikkate 
alınacak. Dolayısıyla 
memura 15 Ocak 
2016'da ödenecek

2015 yılı ikinci yarı 
yıl enflasyon farkı 
yüzde 6.09'luk net 
zammın değil, yüzde 
7.96'lık enflasyon 
farkının da içinde 
olduğu giydirilmiş 
zammın üzerine 
verilecek. Böylece 
memur ve emeklile 
rin alacağı enflas 
yon farkı zammı 1.87 
puan düşecek. Buna 
göre, örneğin 2015 
yılı TÜFE yüzde 9 
olursa, enflasyon 
farkı yüzde 2.91 
yerine yüzde 1.04 
olarak ödenecek.

Türkiye'nin Rus 
savaş uçağını 
düşürmesinin 
ardından devam 
eden iki ülke 
arasındaki kriz, 
Rusya'nın gıda 
yaptırımları 
uygulamasıyla 
devam ediyor. 
Rusya 3 bin ton 
tarım ürününü 
ambargo gereği 
geri gönderirken, 
Türkiye ise hiçbir 
yaptırım uygula
madan 
sağduyusunu 
korumaya devam 
ediyor.
BAŞKA KAPILAR 
AÇILIR, 
KAYNAKLAR ÇIKAR 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, geçtiğimiz 
gün yaptığı 
açıklamada 
Rusya'nın 
yaptırımlarının 
duygusal olduğunu

belirterek yeni 
pazarlar açılacağını 
söylemişti. Erdoğan, 
"Türkiye sizin bu, 
velev ki 1 milyar 
dolarlık ithalatınız 
olsun, bunlarla 
yıkılacak bir ülke 
değildir. Alsan ne 
olur almasan ne olur 
Başka kapılar, başka 
kaynaklar çıkar. Şu 
anda onlar da 
çıkıyor zaten" 
ifadelerini 
kullanmıştı.
TÜRKİYE'NİN İLK 
MÜŞTERİSİ BOSNA 
HERSEK 
Dünya'da yer alan 
habere göre;

Bosna-Hersek'ten 
yetkililer ile 
görüştüğünü 
aktaran Çelik, 
"Bosna-Hersek, 
resmen Türkiye'den 
yaş meyve-sebze 
talebinde bulundu. 
Türkiye'den bu güne 
kadar çok az yaş 
meyve-sebze 
aldığını ifade eden 
yetkililer, 
ihtiyaçlarını başka 
ülkelerden gidermek 
zorunda kaldıklarını, 
ama bundan sonra 
Türkiye'den daha 
fazla alım 
yapılacağını 
söylediler" dedi.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAA
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

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

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

ULAŞIM
Psmukksls 612 OD 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 1 3
Psgssus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanberofilu-Esadaç
Anıtur
Kamil Koç____________ 612 O1 63

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

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

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

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 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

BENİZ OTOrCsIT
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516'12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 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
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyse Petrol 613 O1 03

Gemlik KHrfez
OEMLİK'İN İLK OÜNlO.K SİYASİ 84ZETEIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5343 

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
Düğün dernek 2 sünnet 

‘ 11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hüddam; 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZETESİ .

YIGIT
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

DÜĞÜN SALONU

BAŞLAMIŞTIRNifakMnsnsı - Vol fan gösterisi

IÎM]I lL 11

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE @
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA f IK

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ” İM
GÜZEL ANLARINIZI < M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

?<isfy-Meşrut- Çerez 2(MfRFllı
Pianist +Di Performans I wwyı||
^fen&mdalueGiudimte RiKRVWWUMSE

- was
internetten Cnnh fyıpn- Snkne - Işıkgösferisi 

Servis ve ekip manlar - Sürpriz gösteriler 
www.tfemlikmllton.com

gk facebook/mlltondutfun
UL plus.tfootfle.com/mlltondutfun

Hükümet Konaği karşisi 
Telj5131071GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.tfemlikmllton.com
plus.tfootfle.com/mlltondutfun
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EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE! 
Akıllv Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

ViZYONWI
www.vizyonkd.coni

Gemlik Belediye Meclisi’nin gecikmeli Aralık ayı toplantısı dün başladı.

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

MİRASYEDİ BAŞKAN!
Dün gecikmeli olarak yapılan Belediye 

Meclisi’nde CHP’li Emir Birgün, Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz’a “CHP Grubu size 
mirasyedi Başkan adını verdi” dedi.

Belediye Meclisi’nde muhalefetin göre 
vi, kentle ilgili konularda her istediğini 
yapma sayısal gücü bulunan AKP’lileri 
yerine göre alacağı kararlarda eleştir 
mekten öteye gidemiyor.

Devamı sayfa 4’de

Belediye Meclisi dün yapılan toplantısında imarla ilgili konular yanında Cihattı Mahal 
leşinde önceleri TOKI tarafından yapılması planlanan, daha sonra Belediyenin kurdu 
ğu şirket aracılığıyla yapılacak 970 konut için 16 bin kişinin başvurduğu açıklandı. 
Başkan Refik Yılmaz, ilk etap 184 konut için Ocak ayında ihale açacaklarını duyurdu. 
Mecliste CHPTıler köylerden belediyeye geçen arazilerin satılması kararı nedeniyle 
CHP’liler, Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a "Mirasyedi Başkan" lakabı taktı. Syf 2’de

Parcel ik +arce//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası!

GENÇ-flLTİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.vizyonkd.coni
mailto:uler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Meclisi’nin gecikmeli Aralık ayı toplantısı dün başladı.

Toplu konutlara 16 hin başvuru
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin gecikmeli 
Aralık ayı toplantısı 
dün yapıldı.
İmar konularının ağır 
lıkh olduğu Belediye 
Meclis toplantısında, 
gündemde bulunan 
konular görüşülerek, 
karara bağlandı. 
MHP grubundan 
Osman Doğan, CHP 
grubundan özgür 
Aksoy’un mazeretli 
olarak katılmadığı 
Belediye Meclis top 
lantısında, gündem 
dışı konuşmalarda 
Gemlik Belediyesinin 
Cihatlı Mahaliesi’nde 
yaptıracağı 970 konut 
luk toplu konut için 
16 bin kişinin Beledi 
yeye başvurduğu 
açıklandı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
daire müdürlerinden 
meclise gelen 
istekler ilgili korniş 
yonlara sevk edilir 
ken, imar komisyo 
nuna havale edilip 
karara bağlanan 
imarla ilgili konular 
mecliste ele alındı. 
Hisar Mahaliesi’nde 
1/1000 ölçekli planlar 
da yapılması istenen 
değişikliğin kabul 
edilmesinden sonra, 
yine aynı mahallede 
Hazine adına kayıtlı 
olan arsada mahalle 
konağı yapılması 
da meclisçe kabul 
edildi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz Mal 
Müdürlüğü ile sorun
lar yaşadığını be
lirterek, "Gemlik’te 
kamu kurumlannın 
içinde bize en çok 
muhalefeti bize Mal 
Müdürlüğü yapıyor. 
Bu nereye kadar 
devam edecek bile 
miyorum. Gemlik’teki 
resmi kurumlar dişli 
lerin çarkları gibi 
çalışması gerekir. 
Ancak, Mal Müdür 
lüğü her yaptığımız 
işte bize zorluk 
çıkarıyor. Büyükşehir 
Meclisi’ne tahsis 
edilen arazide yapılan 
Atatepe Tesisleri’nin 
tahsisinin iptali için 
Mal Müdürlüğü yazı 
yazmış. Bu durum 
haddi aşan bir istek
tir. Herkes haddini 
bilmelidir. Bu konuda 
yazı Kaymakamın 
olmadığı bir zamanda 

yazılmış’’ diyerek 
Gemlik Mal 
Müdürlüğüne karşı 
tepkisini sert bir 
şekilde dile getirdi. 
CHP grubundan Mert 
Dimili ise makamında 
olurunun alınması 
halinde sorun yaşan 
mayacağını söyledi. 
İmar Komisyonu 
Kurşunlu Mahallesi’n 
deki imar planı deği 
şikliği için ek süre 
istemesinin kabulün
den sonra, Küçük 
Kumla’da bulunan 
benzinlik yakınların 
daki BUSKİ’nin alt 
yapı yapma talebi oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
GEMPORT A.Ş. 
girişihde bulunan 
refüjde yapılan plan 
değişikliğinde 
Karayolları 25 metre 
çekim hakkının kulla 
nılmaması konusun 
daki itirazı mecliste 
ele alındı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, konu ile 
ilgili bilgi verirken, bu 
alanda belediyenin de 
ortak olduğu firmanın 
bina yaptı ğını, imar 
planları alınırken, 
Karayolu görüşünün 
alınmaması nedeniyle 
soruna meclisin 
çözüm bulması 
gerektiğini, buradaki 
yol genişliğinin 25 
metre çekilmesi 
halinde 85 metreye 
çıkacağını, böyle bir 
yolun hiçbir yerde 
bulunmadığını be
lirterek, 10 metrelik 
çekme alanının 
otopark olarak gös
terilmesinin daha 
sonra refüjün yere 
kaydırılmasını önerdi. 
MHP Grubu adına söz 
alan Kenan Çakır, o 
alanda otopark alanı 
mn bulunmasının 
riskli olduğunu, 
oto parkın yolun 
karşısına yapılmasını 
önerdi.
Başkan Yılmaz, 
GEMPORT girişinde 
kavşak olmasının 
riskli olduğunu, 
ileride Karayolları ile 
anlaşarak Azot ve 
Gemport’a girecek 
tek kavşak girişinin 
sağlanması için 
planda değişiklik 
yapılmasını söyledi. 
Küçük Kumla Mahal 
lesi’nde bulunan 
Belediye Hizmet 
alanının imar planın 
da değiştirilerek, bu 
alanda yapılması 

düşünülen hizmet 
alanının ticari alan ve 
konuta çevrilmesi oy 
birliğiyle kabul edildi. 
Başkan Yılmaz, 
Gemlik’in ihtiyacı 
olan mezbaha yerinin 
Büyükşehir Belediye 
si’nce Cihatlı Mahalle 
si yerine Muratoba 
Mahallesi’ne girişte 
bulunan Belediyeye 
köyden geçen 29 
dönümlük araziye 
yapılmasını, aynı 
zamanda bu alanın 
Kurban bayramla 
rında hayvan satış 
yeri yapılmasını 
düşündüklerini 
söyledi. Yılmaz, 
Belediye Meclisi’nin 
geçtiğimiz ay aldığı 
köylerden belediyeye 
geçen arazilerin 
satıldığı konusunu bir 
muhalefet milletvekili 
tarafından meclise 
taşındığını ve duy
gusal acıtasyon 
yapıldığını söyledi. 
Yılmaz, “Köylerden 
bir kuruş almadan 
hizmet veriyoruz. 
Zeytinliklere bir yıl 
bakılmazsa çalılığa 
dönüşüyor’’ diyerek 
köylere yapılan 
yatırımlar konusunda 
meclise bilgi verdi. 
CHP grubundan 
söz alan Galip Gür, 
Belediyenin satışa 
çıkartacağı yerlerin 
toplamının 745 
dönüm 244 parça yer 
olduğunu belirterek, 
“Küçük Kumla’da iyi 
gelir getiren fırını 
satıyorsunuz. Umur 
bey’de Kayalar 
Cafe’yi satıyorsunuz. 
Ham id iye Köyü’nde 
75 dönümlük çamlığı 
satışa çıkartıyor 
sunuz.” dedi.
Galip Gür, mecliste 
bir Yahudi hikayesini 
anlattıktan sonra, 
“Miras çok kolay satı 
lir. Alınteri ile yapılan 
lar ise zor. Onun için 
biz size mirasyedi 
başkan diyoruz.” 
şeklinde konuştu. 
CHP grubundan Fatih 
Buluk ise konuşma 
sında Belediyenin 
amacının hizmet 
olduğu, seçimlerde 
halkın karşısına pro
jeler ile gelindiğini 
belirterek, “Köylere 
onu bunu yaptık 
demek sizin asil 
görevlerinizdendir. 
Bütün şehir yasası 
çıkmasaydı siz hiz 
met etmeyecek miydi
niz?” diye sordu.

Belediye meclisinin 
ikinci bölümünde 
önergeler ele alındı. 
Bir süre önce Gemlik 
Belediye meclis 
üyelerinin yönetimi 
devraldığı Bursa 
Zihinsel Engelliler 
Derneği’nin maaş, 
sigorta, elektrik gibi 
ödenmeyen borçlan 
nın 700 bin lira 
olduğu, burada 60 
tane engelli öğrenci 
nin eğitim gördüğü 
belirtilerek, personel 
ücreti, ısınma, aydın 
lanma, sigorta gider
lerinin Gemlik Beledi 
yesi bütçesinden 
karşılanması oy 
birliğiyle kabul edildi. 
Başkan meclise 
teşekkür ederek, 
engelliler ile 365 gün 
birlikte olunmasının 
etkinlikler geçirilme 
sinin ve kısa sürede 
topluma kazandı 
rılmasını önerdi. 
Diyanet Vakfı’nın 
Hisartepe Mahalle 
si’nde belediyeye ait 
151 metrekarelik 
arsayı kuran kursu 
yapılması amacıyla 
vakfa devri istemi, 
Kurşunlu Mahalle 
si’nde 334 metreka 
relik arsanın hazi 
neye devredilerek, 
müftülük tarafından 
bu alana kuran kursu 
binası yapılması ile 
Orhaniye Mahalle 
si’nde bulunan eski 
Adliye Lojmanlarının 
bulunduğu yerdeki 
belediye hissesinin 
kuran kursu yapıl 
ması amacıyla hazi 
neye devredilmesi 
kabul edildi.
Ayrıca, nikah salonu 
altında Birlik Vakfına 
devredilen işyerleri 
nin masraflarının 
Belediye tarafından 
karşılanması da 
kabul edildi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yaptığı 
konuşmada bir taraf 
tan yolları genişlet 
tiklerini, bir yandan 
okul, bir yandan da 
ibadethane yaptıkla 
rım belirterek, ilçe 
mizde bulunan ve 
yapımları yarım kalan 
cami ve mescitlerin 
beton ve demir ihti 
yaşlarının belediyece 
karşılanması önerge 
sini de gündeme 
alarak görüşerek 
kabul edildi.
CHP grubundan Mert 
Dimili, meclisin cem 
evinin asansörünün 

ve eksikliklerinin 
tamamlanması için 
alınan karar konu 
sunda ne yapıldığını 
sordu. Başkan 
Yılmaz, 2015 yılı 
tahmini giderlerinin 
kalmadığını, hizmet 
lerin 2016 da yerine 
getirileceğini söyledi.

TOKİ KONUT 
YAPMAYACAK 
CHP grubundan 
Galip Gür’ün cevap 
lamasını istediği 
konu ise Cihatlı Ma
haliesi’nde TOKİ ile 
ne gibi anlaşma sağ 
landığı sorusu üze 
rine Başkan Yılmaz, 
meclise bilgi verdi. 
TOKİ’nin yapacağı 
toplu konut alanının 
16 Kasım tarihli 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile alanın 
Gemlik Belediyesi’ne 
devredildiğini, yapıla 
cak toplu konutlarda 
TOKİ’den yüzde 25 
istediklerini, Toplu 
Konut Daire Başkanlı 
ğının belediyeye 50 
ile 100 daire verebile 

* ceğini söylediğini be
lirterek, “Bu bize az 
geldi. Buradaki toplu 
konutları Belediye 
tarafından biz yapa 
cağız. İlk etap için 
Ocak ayında ihaleye 
çıkıyoruz. Mart 
ayında temel ataca 
ğız. Toplamda 970 
konut olacak. Bu 
konutların üçte birini 
şehir merkezinde evi 
olupta kentsel dönü 
şüm sorunu olanlarla 
takas etmeyi düşü 
nüyoruz. Tamamını 
takas kullanarak 
sermayemizi bitirmek 
istemiyoruz. İlk hede
fimiz 184 daire ola
cak. Kalanları etaplar 
halinde yapacağız” 
dedi

16 BİN 
BAŞVURU VAR 
Belediye tarafından 
kurulan şirketle 
yapılması planlanan 
toplu konutlardan 
edinmek isteyen 
vatandaş sayısının 
16 bine ulaştığını 
söyleyen Yılmaz, 
“Bu konutlardan 
edinmek isteyenlerin 
hangi şartlarda 
konut edinebileceğini 
meclisimizdeki 
Kentsel Afetler 
Komisyonunun . 
hazırlayacağı' 
şartnameye göre 
yapacağız.

Eğer, meclisten 
Gemlik’e özgü yasa 
çıkarsa makilik böl
gelerde 1700 dönüm
lük alana 8 bin konut 
daha yapılabilir. 
Geçtiğimiz günlerde 
yaşanan deprem 
hepimizi yine ko
rkuttu. Gemlik’in 
kaybedecek bir günü 
yok. Bu talebe cevap 
verecek güçteyiz. 
Karacaali, Narh’da 
80 ve 100 dönüm 
belediyeye geçmiş 
alanlar var. Bunları da 
planlayıp ileride yeni 
mahalleler kurmak 
istiyoruz. Bize düşen 
talepleri yerine ge
tirmektir” dedi.
Kuzey imar planlan 
nın kesinleştiğini, 
18 uygulamasının 
devam ettiğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
“Bu alanda da 
konutlan özel sektör 
eliyle yapılacak” dedi. 
CHP grubundan Galip 
Gür, önceliğin fay 
üzerinde bulunan 200 
konut sahibine 
verilmesini istedi. 
Refik Yılmaz cevap 
verirken, tecrübele 
rinin bulunduğunu, 
bu konunun zor bir iş 
olmadığını, Gemlik’in 
bu projeyi başaracak 
güçte olduğunu 
söyledi.
CHP grubundan Emir 
Birgün söz alarak 
“CHP grubu sizi mi
rasyedi başkan ilan 
etti. Sat Kumla’daki 
fırını yap 1000 
konutu.” diyerek 
başkanı eleştirdi. 
Başkan, mecliste 
imar ile ilgili 
konuların her zaman 
muhalefetle oy 
birliğiyle kabul 
edildiğini belirterek, 
meclise teşekkür etti. 
Yılmaz, “Biz zora 
talibiz. 1000 konut 
80 milyon liralık 
bütçe demektir.
Bu makamlar rant 
makamlan değil, 
bireysel hiçbir 
isteği dikkate 
almıyoruz.
Hiçbir arkadaşım 
mecliste iş takipçiliği 
yapmadı. Gemlik’te 
imar ile ilgili konulan 
çözmek meclisimizin 
görevidir.” dedi.
Belediye Meclisi, 
gündeminde kalan 
konuları görüşmek 
üzere bir hafta 
sonra yeniden 
toplanacak.
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Kiracısına Kızan ev salıilıi kendi etini ateşe verdi
Bursa'da ev 
sahibi bir kişi, 
kiracılarının kirayı 
ödememesinden 
dolayı sinir krizi 
geçirerek apart 
manın çevresine 
benzin döküp 
yakmaya çalıştı.

KIRACI 24 AYDIR 
EV KİRASINI 
ÖDEMEDİ
Yıldırım Akçağlayan 
Mahallesi Gül 
Çıkmazı Sokak'ta 
gece saatlerinde 
meydana geldi.

Edinilen bilgeye 
göre, 3 yıldır 
C.G.'nin evinde 
ailesiyle beraber 
kiracı olarak oturan 
A.Z., maddi 
sıkıntılarından 
dolayı 24 aydır ev 
kirasını ödemeği.

"BANA YAR 
OLMADI, SİZE DE 
YAR OLMASIN" 
C.G.'nin uyarılarına 
rağmen kirayı öde
meyen A.Z^ evden 
de taşınmamaya 
direnince ev

sahibiyle tartışma 
yaşadı.
Gece saatlerinde 
apartmanın önüne

gelen C.G., "Bu ev 
bana yar olmadı, 
size de yar olmasın" 
diyerek bir bidon

benzini apartmanın 
çevresine döktü. 
POLİS, EV SAHİBİNİ 
SON ANDA 
ENGELLEDİ 
Durumu gören 
mahalle sakinleri 
olayı polis ekipleri 
ne haber verdi. 
Polis ekipleri, 
C.G.'nin apartmanı 
ateşe vermesini 
engelleyerek, ev 
sahibini gözaltına 
aldı. Apartmanda 
oturan vatandaşlar 
evlerinden tahliye 
edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ 
MÜDAHALEDE 
BULUNDU

Ekipler, benzinin 
harlama tehlikesine 
karşı sokağın giriş 
ve çıkışını 
kapatarak itfaiye 
ekiplerine haber 
verdi.
Sokağa gelen itfaiye 
ekipleri, dökülen 
benzinin üzerine 
tazyikli su sıkarak 
olası bir yangının 
önüne geçti.

MsniBİSlMilllll 
iuıisii$ıınıııla tasıılı

Bursa'da bir 
apartmanın 
çatısında hiçbir 
güvenlik tedbiri 
almadan çalışan 
işçiler ölüme 
davetiye çıkardı. 
Yıldırım Karama 
zak Mahallesi'nde 
4 katlı bir apartma 
nın çatısında iş 
güvenliği tedbiri 
almadan zor şartlar 
altında çalışan 

işçiler yürekleri 
ağızlara getirdi. 
Çatı tamiri yapan 
2 işçinin metre 
lerce yükseklikte 
rahat hareketlerle 
çalışması görenleri 
şaşkına çevirdi. 
İşçilerin metrelerce 
yükseklikte çatının 
en uç kısmına 
kadar gelerek 
çalıştığını görenler 
heyecanlandı.

Teröroperasıonunıla 
9 ihl senesi

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekiplerince, 
Yıldırım Karapınar 
ve Değirmenönü 
Mahalleleri'nde 
YDG-H’ye karşı 
gerçekleştirilen 
operasyonda 
gözaltına alınarak 
adliyeye sevk 
edilen 9 kişi 
Cumhuriyet 
Savcısı'na ifade 
verdi. Savcı

tarafından tutukla 
ma talebiyle 
nöbetçi mahkeme 
ye sevk edilen 
9 kişi tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Şüphelilerden 
birisi ise hakkında 
daha önceden 
yakalama kararı 
olduğu için 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Uludağ Milli 
Parkı'nda gezerken 
kaybolan Bahreyn 
uyruklu 29 yaşın 
daki F.J. adlı kadın 
turist, Jandarma 
Arama-Kurtarma 
Timi tarafından 
kurtarıldı.
Ormanlık alanda 
bulunan turist 
kadını jandarmalar 
kimi yerlerde 
sırtında taşıyarak 
Sarıalan'a ulaştırdı. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı'na dün 
saat 16.40 
sıralarında gelen 
bir ihbarda Uludağ 
Milli Parkı Sarıalan 
Bölgesi'nde 
yabancı uyruklu 
bir kadın turistin 
kaybolduğu 
bildirildi.
İhbar üzerine 
kaybolan Bahreyn 
uyruklu F.J. adlı 

turistin bulunduğu 
koordinatlar 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı'nca 
coğrafi konum 
belirleme sistemi 
üzerinden tespit 
edildi.
Elde edilen koor 
dinat bilgileri, 
üzerine harekete 
geçen Uludağ 
Jandarma
Arama Kurtarma 
(JAK) Timi, saat 
18.30'da turist 
kadına Uludağ- 
Sarıalan eski 
teleferik hattı 
üzerinde ulaştı. 
Yapılan kontrolde 
herhangi bir sağlık 
sorunu olmayan 
kadın, kimi bölge 
lerde jandarma 
görevlilerince 
taşınarak Sarıalan 
bölgesine 
ulaştırıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MİRASYEDİ BAŞKAN!
CHP’lilerin Refik Yılmaz’a Mirasyedi 

demelerinin nedeni, köylerden belediye 
ye geçen arazilerin satılması konusunda 
mecliste AKP’lilerin oylarıyla alınan 
karar dolayıdır.

Dünkü mecliste Başkan Yılmaz, çok 
sakindi.

Elestijileri hosqfyii ile karşıladı.
Her zamanki bıyık altında gülmeleri 

yoktu dün. Hatta CHP’li Galip Gür’ün 
anlattığı Yahudi emlakçının “Mirasyedi” 
hikayesine de güldü.

Bir çok konuşmasında muhalefetin 
eleştirilerinin doğal olacağını söyledi.

Mecliste görüşülen Bursa Zihinsel En
gelliler Derneği ile ilgili verilen önergenin 
okunması sırasında Ersin Kahraman’ın 
kağıttan okuduğu rakamları kanştırması 
mecliste gülüşmelere neden oldu.

Aslında uzun süren meclis toplantı 
sında bir motivasyon oldu.

Çünkü herkes güldü.
Ersin Kahraman o savıyı pir daha 

okumadı, es geçti...
Dünkü meclis gündeminde dikkatimi 

çeken en önemli konuların başında 3 
yerde belediye arsasının Kuran kursu 
için Müftülüğe devri ve bir de Birlik 
Vakfı’da verilen işyerinin masraflarının 
belediyece karşılanması oldu.

Gemport girişindeki kavşak düzenle 
meşine MHP’nin karşı çıkması, Gemlik 
mezoânasının'Murâtaöoa'Mânâ'ııesın’ae 
29 dönümlük arazide yapılması yanında 
asıl önemli olan konu TOKİ’nin Gemlik’te 
konut yapmayacağı biigisiydi.

CHP’li Galip Gür’ün sorusunu 
yanıtlayan Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye tarafından toplu konut 
yapımı için kurulan şirket eliyle 970 
konut yapılacağını, bunlardan ilk 184 
adetinin Ocak ayında ihaleye 
çıkarılacağını söyledi.

Yılmaz, toplu konutlar için halktan 
büyük talep olduğunu belirtirken, bu 
sayının 16 bin olduğunu duyurdu.

ts'ûyüK ’oır Ya tep vartop'ıu kon Uta.
Biz 30 yıl önce belediyelerin toplu ko 

nut yapmasını geçerli ve normal bulur 
ken, bugün Belediyelerin müteahhitliğe 
soyunmasını doğru bulmayanlardanız.

Türkiye’nin her yanında o yıllarda 
belediyeler toplu konutlar yapıyorlardı.

Ancak, AKP iktidara geldikten sonra 
çıkardığı yasalarla, müteahhitlik sektöre 
çağ atladı.

TOKİ adlı kurduğu kurum ile devlet 
arsalannda birçok ayrıcalık getirdi.

TOKİ, devlet içinde devlet oldu.
Halktan çok büyük kentlerde zengin 

lere milyon dolarlara atılacak konutlar 
üröturüı yandaş'mıiıeâfMttıerrne..

Düne kadar TOKİ, TOKİ diyenler, 
şimdi, kendileri konut üretmek 
peşindeler?

Bence bu tamamen siyasi bir yatınm.
Verin o arsaları müteahhide, denetimi 

ni siz yapın veya yaptırın Belediyenin 
müteahhit olmasına ne gerek var.

Siz değil misiniz serbest ticareti savu
nan, devletleştirmek yerine özel sektörü 
savunan.

Şimdi 16 bin Gemlikli Belediyenin 
kapısında konut almak için umutlanacak.

Araya kim bilir kimleri koyacaklar.
Belediye yönetiminin böylece siyasi 

ayağı güçlenecek.
Bakarsınız bir daha ki dönem için 

hedef çizilmiştir.
Hedef neden Ankara olmasın.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2016 
yılı gider bütçesi 1 
milyar 670 milyon 
TL, gelir bütçesi ise 
1 milyar 370 milyon 
TL olarak belirlendi, 
aradaki 300 milyon 
TL’lik farka borçlan 
malarla denklik 
sağlanacağı 
belirtildi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe göze 
timinde gerçekleş 
tirilen Büyükşehir 
Belediyesi bütçe 
özel oturumunda 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
BUSKİ’nin 2016 
mali yılı bütçesi 
değerlendirildi. 
Yeni belediye 
binasındaki meclis 
salonunda gerçekle 
şen toplantıda, 2016 
mali yılı bütçesi ele 
alındı. Bursa’ya 
yatırımlarıyla değer 
katan Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
2016 yılında gider 
bütçesinin 1 milyar 
670 milyon TL, gelir 
bütçesinin ise 1 mil
yar 370 milyon TL 
olarak belirlen diği, 
aradaki 300 milyon 
TL’lik farka da 
borçlanmalarla 
denklik sağlanacağı 
belirtildi.
Bütçenin onaylan 
ması görüşme 
terinde bir açıklama 
yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Meteoroloji uyarı! Kar geliyor
Eskişehir Meteoro 
loji 3. Bölge Müdür 
lüğü sahasında bu
lunan Eskişehir, 
Bursa, Bilecik ve 
Kütahya genelinde 
hafta sonu karla 
karışık yağmur ve 
kar yağışı 
beklendiği bildirildi. 
Hava durumuna 
ilişkin açıklama 
larda bulunan 
Eskişehir Meteoro 
loji 3. Bölge Müdür 
lüğü’nde görevli 
Meteoroloji Uzmanı 
Belgin Tarınç, hafta 
sonuna kadar 
havanın güneşli ve 
soğuk geçeceğini 
belirterek, cuma

Recep Altepe, 
Bursa’da 2 yıl 
içerisinde başladık 
lan tüm projeleri 5 
yıl içinde bitirecek 
lerini söyledi. 
Bu nedenle yıllık 
bütçeleri yüksek ve 
iddialı hazırladık 
larını belirten 
Başkan Altepe, 
“Bursa’ya en iyisini 
en güzelini yapalım’ 
diye uğraşıyoruz. 
‘Hizmetleri yağdı ra 
hm’ diyoruz. Kimse 
merak etmesin. İlk 2 
yıl içinde başlayan 
tüm projeler 5 yıl 
içinde tamamlanıp 
hizmete alınacak. 
Bu konuda geçmiş 
te güzel hizmetler 
Verdik. Bursa’yı 
marka şehir yapa 
cak yatırımlar 
kazandık. Bundan 
sonda da aynı anla 
yışla çalışacağız. 
Hedefimiz başladı 
ğımız yatırımları en 
kısa zamanda 
bitirmek ve yeni 
yatırımlara yol 
açmak. Amaç hiz 
met etmek, Bursa’yı 
bir adım daha öne 
çıkartmak.

gününden itibaren 
karla karışık yağ 
mur ve kar şeklinde 
yağışların görülebi 
leceğini kaydetti. 
Tarınç, “Ülkemiz, 
yüksek basınç 
merkezinin etkisi 
altında. Gündüzler 
güneşli, geceler 
soğuk. Cuma 
gününe kadar yağış 
beklentimiz yok. 
Gece sıcaklıkları 
özellikle Eskişehir il 
genelinde sıfırın 
altında 4-10 derece 
ye kadar düşüyor. 
Bu konuda don ve 
buzlanma uyarımız 
var. Kış mevsimin 
de olmamıza

İnşallah bu 
yolda yılmadan 
ilerleyeceğiz. 
Bütçemiz hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 
Başkan Altepe, 
konuşmasında 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda 
çalışan, bütçenin 
hazırlanmasında 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.

2016 BUSKİ için 
‘yatırım yılı’ 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlü 
ğü’nün 2016 mali 
yılı tahmini bütçesi 
de Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Toplantısı’nda 
oylamaya sunuldu. 

«Buna göre
BUSKİ’nin 2016 yılı 
tahmini bütçesi 1 
Milyar 50 Milyon TL 
olarak kabul edildi. 
Bütçenin yüzde 
65’lik kısmının 
yatırımlara 
ayrıldığını belirten 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
2016’yı ‘yatırım yılı’ 

rağmen 15-20 gün 
öncesinin havasını 
yaşıyoruz ama 
cuma günüden 
itibaren Balkanlar 
üzerinden gelecek 
yeni alçak basınç 
merkezi ve buna 
bağlı soğuk havayla 
bölgemiz genelinde 
yağışlar bekliyoruz. 
Cuma gecesi, 
cumartesi, pazar ve 
pazartesi günü 
yağışlar genellikle 
karla karışık ve kar 
yağışı şeklinde ola
cak. Yağışlar 
kuvvetli değil, hafif 
şekilde olacak. 
Soğuk havası ola
cak. Sıcaklıklar 6-8 

ilan ettiklerini 
bildirdi. 
Büyükşehir’in 
‘Bütünşehir’ 
uygulamasına 
girmesiyle 
birlikte yatırım ve 
sorumluluk 
alanlarının 
arttığını vurgulayan 
Çetinavcı, 
“Bilindiği üzere, 
geçen yıl yürürlüğe 
giren Bütünşehir 
Yasası kapsamında 
Bursa İl sınırlarının 
tamamı büyük 
şehir statüsüne 
kavuştu. Bu durum, 
görev ve sorumlu
luk sahamızın, 
bütün Bursa’yı 
kapsayacak 
genişliğe 
ulaştığının da 
göstergesi anlamı 
na geliyor. 
‘Sağlıklı 
şehir Bursa’ 
hedefine giden 
yolda, altyapı 
çalışmalarımıza 
bundan önceki 
yıllarda olduğu 
gibi 2016’da da 
artan bir ivmeyle 
devam edeceğiz” 
diye konuştu.

derece düşecek. 
Kuzeyli rüzgarlar 
da, bu sıcaklığı 
daha da düşük his 
setmemize neden 
olacak. Şuanda 
içinde bulunduğu 
muz günlerde en 
yüksek hava sıcak 
lığımızı 11 derece 
beklerken, cumar 
te s i günü en yük 
sek hava sıcaklığı 
mız 2 derece 
olacak. Bu ani 
sıcaklık değişimi 
ve gelecek olan 
soğuk havaya karşı 
ilgilileri, vatandaş 
lan dikkatli olma 
lan konusunda

' uyarıyoruz" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


LİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? RA A TI'DENBA^LAYANFİYATLAR 
faıJVV I L KALİTELİDÜĞÜNSAKALLI'DAYAPILIR

SAL( r MESCİD 
^MEVCUTTUR

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik / BURSA 
©0554 577 4677 

0541542 2100
www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr


GemlikKSrfez

^afunMESCİD
MEVCUTTUR.

F SİGARA 
J İÇME ALANLARI:
L MEVCUTTUR J

SALON -1
400-450 KİŞİLİK

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

■ "iMhıifl

SALON - 2W Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK'İN EN MUHTEŞEM SALONUSALON ■ 3 Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ ÖNCESİ TATİL TİYOLARI (3)

Aklınızdaki tatil 
eğer deniz, güneş, 
kum tatili değil ise 
Akdeniz’in biraz 
daha doğusuna 
gidip Hatay, 
Gaziantep, Urfa, 
Adıyaman, Mardin, 
Batman, Diyarbakır 
illerini kapsayan bir 
kültür turuna 
katılabilirsiniz. 
Ancak bölgedeki 
terör olayları ne* 
deniyle bu bölgeyi 

ziyareti askıya 
almanızı tavsiye 
ederim. Gemlik ve 
İznik’te seyahat 
acentası işletmeye 
çalışan bir küçük 
işletmeci olarak 
şahsım adına bu 
sezon Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerine 
özel bir talep 
olmadığı sürece 
tur yapmayı 
düşünmüyorum.

Bu bölgeler yerine 
alternatif olarak Ka* 
radeniz Bölgesi’ni 
düşünebilirsiniz. 
Karadeniz Bölgesini 
gezerken de 
mümkün olduğu 
kadar paket turları 
tercih etmenizi 
tavsiye ederim. 
Çünkü, bölge son 
beş yıldır ciddi an
lamda arap turist 
ağırlamakta 
olduğundan otel 

fiyatları bir hayli 
yükseldi. Paket 
turlar ile gezmeniz 
büyük tur operatör 
leri ve seyahat 
acentalarının 
pazarlık yapma 
imkanından 
faydalanmanıza 
yardımcı olur. 
Onfoot dediğimiz 
kapıdan satışlarda 
oteller sîzlerden 
afaki rakamlar talep 
edebilirler.

Gelelim Batı Kara 
deniz’e.
Birçoklarının henüz 
deniz tatili için 
keşfedemediği yada 
tercih etmediği bir 
bölgedir bu bölge. 
Deniz sezonunun 
çok kısa oluşu ve 
genelde denizinin 
dalgalı oluşu bunda 
etkendir.

Ancak kısa hafta 
sonu tatilleri için çok 
idealdir bu böl ge. 
Özellikle Amas ra, 
Akçakoca ve Karasu 
Sahilleri sizlere keyi
fli bir hafta sonu 
tatili sunabilir. Tabi 
Akdeniz ve Ege’deki 
kaliteli ve lüks otel
leri aramazsanız.

Eğer yukarıda 
değinilen bölgeleri 
yakın oldukları halde 
yine de uzak bulu 
yorsamz sizlere 
Bandırma Tatlısu,

Erdek Ocaklar, Tu
ranlar, Şile ve Ağva 
Sahillerini tavsiye 
edebilirim.

Bu bölgelere gider 
ken de mümkünse 
hafta içi günleri ter
cih ederseniz daha 
rahat ettiğiniz gibi 
daha da uyguna 
konaklama yapma 
şansınız olacaktır.

Sözlerimin so
nunda paylaştığım 
bilgilerin genelle 
melerden ibaret 
olduğunu ve şahsi 
fikirlerim olduğunu, 
bu nedenle küçük 
yerel 
değişiklikliklere 
açık olabileceğini 
tekrar hatırlatır, 
Gemlik ve İznik 
Şubelerimiz ile erken 
rezervasyon döne
minde hizmeti nizde 
olduğumuzu 
hatırlatmak isterim.

UludahaBusiuristacığını
flraa tur isllerle kanalılacak
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Bursa Uludağ'da 
yeni sezon 
öncesinde oteller 
kapsamlı tadilattan 
geçirildi.
Toplam 5 bin yatak 
kapasiteli 30 otel 
ve misafirhanenin 
bulunduğu 
Uludağ'da devam 
eden yaklaşık 3 
aylık tatil süresince 
otellere kapsamlı 
tadilat yapıldı. 
Uludağ’da bu yıl 
erken kar yağması 
ve rezervasyonların 
hemen hemen 
dolması ile yeni 
sezon öncesi 
işletme'sahiplerini 
ümitlendirdi. 
Yaz sezonunu 
kapalı geçiren 
Uludağ’da oteller 
iç ve dış olarak 
büyük bir tadilata 
alındı.
Otellerin büyük 
çoğunluğu özellikle 
iç dekorasyon 
olarak tamamen 
yenilenirken, 
bazdan ise bu iş 
için bir otel yapacak 
kadar para harcadı.

'RUS TURİST 
AÇIĞINI ARAP TUR
İSTLERLE

KAPATACAĞIZ' 
Uludağ’da faaliyet 
gösteren bir Hotelde 
Satış Pazarlama 
Müdürü olan Erdem 
Başarır, 
Son yıllarda azalan 
Rus turist açığını 
Arap turistlerle 
kapacaklarını 
anlattı.
Başarır, “Ku 
veyt’ten 15 acente 
ile anlaşma yaptık. 
Yerli ve Arap 
müşterilerimiz 
ağırlıkta olacak.” 
diye konuştu.

'FİYATLAR 200 İLA 
600 LİRA 
ARASINDA 
DEĞİŞİR' 
Uludağ'da fiyatların 
bu yıl kişi başı 
200 ile 300 lira

arasında 
değişeceğini anla
tan Erdem Başarır, 
yılbaşında ise 
bu rakamın 
500 ila 600 liraya 
kadar çıkacağını 
söyledi. Bu yıldan 
ümitli olduklarını 
anlatan Erdem 
Başarır, özellikle 
yeni teleferik 
ve yollarla birlikte 
bu yıl Uludağ'ın bir 
cazibe merkezi 
olacağını 
sözlerine ekledi. 
Teleferiğe yüksek 
ücretler sebebiyle 
BursalIların bin
mekte zorlandığını^ 
ağırlıkla 
yabancıların 
kullandığını 
hatırlatmakta da 
fayda var.

BAHÇIVAN
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE; 

BAHÇE, PEYZAJ İŞİNDEN ANLAYAN 

REFERANS VEREBİLECEK,

BAHÇIVAN
ALTNiAtA'KTfR.

BAŞVURULARIN 
ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

mNBİOĞlUMEBMEBSIIN.TİC.l$.
AÇMALAR MEVKİİ GEDELEK 

ORHANGAZİ / BURSA 
TEL : 0 224 586 00 05

bVegm

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPadriPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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BİR SES Kİ....
bir ses ki
çok uzak olmasa da
düşerken, kurar gibi zamanı acının
bam teline
mecazi bir ölümün
yasını tutarken şiirin son mısrası 
anlatmaktı belki şehri şaşıran 
dervişin hırkasına iliştirip kokunu 
sabrın çentiklerini asıp o çınar 
ağacına
yaşımızı gömerken nihayet, 
büyümesin diye çocukluğun 
saçlarını asardı
o meçhul yolculuğun önünü kesmek 
için, ibrişim misali
ve firarında vazgeçerdi yolları 
uzayınca hasretin aim acıtan 
yorgunluğu
mihrabını decristirjrfcen
o mescit
sana dönerdi tüm kıbleler
ağustos batarken körfeze
kıyama dururduk dilimizi çürütürken 
çiroz mandalları
yakardın belki omuzlarımı
ateş iliştirip dudaklarına
pusulasız bir yağmur ıslatana kadar 
saçlarımızı...

TIIS 
sonuçları 
açıklandı
Tıpta Uzmanlık 
Sınavı (TUS) Son
bahar Dönemi, 
sonuçları 
ÖSYM’nin 
“https://sonuc.os 
ym.gov.tr” inter
net adresinden 
duyuruldu.
Bu arada Ankara 
5. İdare Mahkeme 
si’nce, 20 Eylül’ 
deki 2015 TUS 
Sonbahar Döne 
mi “Temel Bilim 
ler” testinde yer 
alan 64. sorunun 
ve “Klinik Bilim 
ier” testinin 47 ve 
108. sorularının 
iptaline karar 
verildi.
ÖSYM ise Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavı’nın 
“Temel Tıp Bilim 
leri”nin 3, 88 ve 
111. soruları ile 
“Klinik Tıp Bilim 
leri” testinin 6, 7, 
24, 25 ve 38. so 
rularını iptal etti.

IIMIMllIl

Ali Kütük Ortaokulu 
Gezi Kulübü 
öğretmenleri 
Güngör Şengül, 
Kübra Masat, 
Gülay Durmuş 
tarafından 130 
kişilik öğrenci 
grubuyla 
Eskişehir’e gezi 
düzenlendi.

Öncelikle Sazova 
Parkı (Bilim, Sanat 
ve Kültür Parkı)’na 
giden öğrenci, 
öğretmen ve 
idareciler masal 
tadında bir gezi 
yaptılar. 
Daha sonra Odun 
Pazarı Evleri ve 
Balmumu Müzesini

gezen öğrenci ve 
öğretmenler hem 
tarihi yerleri 
keşfetti hem 
de keyifli daki 
kalar geçirdi.
Son olarak 
Porsuk Çayını 
gezen öğrenciler 
daha sonra ilçe 
mize döndüler.

FATURA
JH SEVK İRSALİYESİ

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU

4-2- yıllık tecrübemiz i [e 
hizmetinizdeyiz....

İTİM HİZMETLERİ
MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCI

TAHSİLAT MAKBUZU •
DAVETİYE <

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA < 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: SA GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83

https://sonuc.os
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mniwiiiiiniiwiii kaMKsO!
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezl'nin, Negatif 
Nitelikli Bireysel 
Kredi ve Kredi Kartı 
Ekim 2015 Ra- 
poru'na göre, birey
sel kredi veya kredi 
kartı borcudan 
dolayı yasal takibe 
girenlerin sayısı, 
geçen yılın ilk 10 
ayına göre yüzde 2 
artarak 1 milyon 151 
bin kişi oldu.

YASAL TAKİBE 
DÜŞENLER YÜZDE 
9 ARTTI

Aynı yıl içinde bir 
den fazla kaydı bulu 
nan kişilerin 
tekilleştirilerek 
sayılmasıyla 
hazırlanan veriler, 
2015'in ilk 10 ayında, 
bireysel kredi 
borcundan dolayı 
yasal takibe alınan 
kişi sayısının, geçen 
yılın aynı dönemine

göre yüzde 9 
oranında artarak, 
617 bin kişiye 
yükseldiğim gos 
terdi. Bireysel kredi 
kartı borcundan 
dolayı yasal takibe 
intikal etmiş kişi 
sayısı yüzde 3 
azalarak 862 bin 
oldu.

171 MİLYON KART

Öte yandan, 
harcamaların büyük 

kısmının kredi kartı 
ya da banka kartı 
aracılığıyla yapıldığı 
Türkiye'de, kart 
sayısı 171 milyonu 
aştı.

Bankalararası Kart 
Merkezi verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, Eylül 2015 
itibarıyla kredi kartı 
sayısı 57 milyon 988 
bin, banka kartı 
sayısı da 113 milyon 
193 bin 545 oldu.

Sosyal Güvenlik 
Reformu adında 
yapılan düzenleme 
ler kapsamında, 1 
Ekim 2008'de yürür. 
lüğe konan yasa ile 
kadınlarımıza tanı 
nan önemli haklar 
dan biri de "doğum 
borçlanması" hakkı 
dır. Doğum borçlan 
ması ile; doğum 
sonrasında çocuğu 
na bakmak için 
çalışmadığından 
sosyal güvenlikten 
mahrum kalan kadın 
sigortalının, 
mahrum kaldığı 
sosyal güvenlik 
hakkının telafi 
edilmesi amaçlan 
mıştır.
BORÇLANACAK 
DOĞUM SAYISI 
İKİDEN ÜÇE ÇIKTI 
İlk uygulamaya 
konduğu tarih 
itibariyle sadece 
sigortalı çalışan 
kadınlara tanınan ve

iki çocukla sınırlı», 
kalan doğum borç 
lanması hakkının, 
daha sonra kapsamı 
genişletildi. Sadece 
sigortalı kadınlara 
tanınmasının nedeni 
memur kadınların 
çocuğuna bakmak 
için aldıkları ücret 
siz izin sürelerini 
borçlanma hakları 
nın olması, Bağkur 
luların ise doğum 
sonrasında zaten 
ara vermeden prim 
ödeme haklarının 
olmasıydı. Yine de 
Torba Yasa ile (6552 
sayılı K.) Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı 

mensupları da kap 
sama dahil edildi ve 
borçlanılacak 
doğum sayısı da 
ikiden üçe çıkartıldı. 
Ancak her doğum 
borçlanılamıyor. 
Doğum borçlanma 
sından yararlan 
manın bazı şartları 
var. Doğum borçlan 
masından, sigorta 
başlangıç tarihinden 
sonraki doğumlar, 
çocuğun yaşaması 
şartıyla yararlanıyor. 
Sigorta başlangıç 
tarihinden önceki 
doğumlar, doğum 
borçlanmasından 
yararlanamıyor.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

■ .... "il
ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

RESMİ Dfll BELER* RENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

•i ■' • ■ .'4' •>- • ■ ' ' '' Sar;* *' ’ 't*®/ :

‘Gemlik Körfez’ www. gem I i kkorfezgazetesi .com

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

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 06

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

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

ULAŞIM

HASTANELER

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
51311 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

Bursa 
Mudanya
Yenlkapı ।
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46

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

DAĞITICILAR

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN

VENÜS sim

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaa

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
5*3 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YIL : 42 SAYI: 5344 
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 :

Düğün dernek 2 sünnet 
^11:30-14:00-16:30-

19:00-21:15.
Ali Baba ve 7 cüceler:

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Hüddam: 
11:30-13;30-15:30- 

17:30-19:15-21:00..
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


YİĞİT
ı 987

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT PARKE

www.yigitinsaatgemhk.com

GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYA»I OKZETHİ

İNŞAAT
YAPI MALZeMeLGRI LTD. ŞTI.

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

MILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye GiydirmeSaten sandalye üiydirme RIIIRVASYOMLARIMIN
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR kF

İnternetten Cank^ıym- Sakne - işıkyösterisi „ 
*vis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler I

www.gemlikmllton.com I
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun 

Hükümet Konaği karşisi |7 
TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemhk.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun


GemlikKSrfez HAFRİYAT

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ HAFRİYAT VE WMİŞIERİ uss
11 Aralık 2015 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr. Ziya Kaya Mah. Ceylan Sok. No: 20/4 Gemlik / BURSA 
GSM : 0 542 742 9313 - 0 538 03478 78 ,

V

Mamıarahirlili'ienyailılıreıtineııeııiiiyaiaiOIl
Marmarabirlik, piyasa koşullarını göz önüne alarak, daha önce ürün alım kampanyası kapsamında 2.70 TL 
olarak açıklanan yağlık zeytin fiyatlarını, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3.10 TL olarak revize etti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ŞAKA, MAKA DERKEN...
Evet, şaka, maka değil, 2015 yılını 

bitirmemize şunun şurasında 20 gün 
kaldı.

Günler, aylar su gibi aktı.
Yine bir yılın sonuna geldik.
Her yıl aralık ayı sonuna doğru geçen 

ayın değerlendirmesi yapılır.
Bu konuda önümüzdeki günlerde 

herkes bir değerlendirmede bulunacak.
Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi- 
damet Asa, 2015-2016 iş yılı ürün alım 
kampanyası kapsamında, son günlerde 
yağlık zeytinde randımanın arttığını be
lirterek, buna bağlı olarak yağlık zeytin 
fiyatının 3.10 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. 
Asa, “11 Aralık Cuma günü 27 milyon liralık 
ürün bedeli ödemesi yapılacak. Yağlık 
zeytin için ödenen tutar ise 1 milyon TL 
olup, böylece Marmara birlik’in bugüne 
kadar ödediği toplam ürün bedeli 88 milyon 
TL’ye ulaşmıştır.” dedi. Haberi sayfa 2’de

GemlikliMiray.fl^Yenidendizisinıleoynuyor
Gemlikli Miray Akovahgil, “Aşk Yeniden” dizisinde canlandırdığı Şaziment karakteri ile 
diziye damgasını vurdu. Akovahgil, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Syf 4’de

+arçe/ik
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Biiyiik Değiştirme
Kampanyası!_____

GENC-flL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mwiatitt failli Mit milin I Î.1H II
Marmarabirlik, piyasa koşullarını göz önüne alarak, daha önce ürün alım 

kampanyası kapsamında 2.70 TL olarak açıklanan yağlık zeytin fiyatlarını, 
bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3.10 TL olarak revize etti.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2015-2016 
iş yılı ürün alım 
kampanyası 
kapsamında, 
son günlerde 
yağlık zeytinde 
randımanın arttığını 
belirterek, buna 
bağlı olarak yağlık 
zeytin fiyatının 
3.10 TL’ye 
çıkarıldığını 
açıkladı. Asa, 
“Yağlık zeytinde 
piyasa koşullarına 
göre esnek fiyat 
uygulayacağımızı 
belirtmiştik. Daha 
önceki haftalarda 
düşük olan 
randımanın son 
günlerde yükseldi 
ğini görüyoruz, 
ğirii görüyoruz.
Dolayısıyla 
kampanya başında 
2.70 TL olarak 
açıkladığımız 
yağlık zeytin 
fiyatları, 11 Aralık 
Cuma gününden 
itibaren teslim 
edilen yağlık zeytin
ler için 3.10 TL’ye 
çıkarılmıştır” dedi.

27 MİLYON 
LİRALIK ÖDEME 
CUMA GÜNÜ 
Ürün alım 
kampanyasını da 
değerlendiren 
Asa, kampanya 
kapsamında 26 
Ekim’den bugüne 
kadar 175 milyon 
TL bedel karşılığın 
da 34 bin ton ürün 
alındığını söyledi. 
Asa, ortaklara 27 
milyon lira 
tutarındaki sezonun 
üçüncü ödemesini 
11 Aralık Cuma 
günü yapacaklarını 
bildirdi. Asa, “Mar
marabirlik bu yıl 
yüksek alım fiyatları 
ile üretici nin 
yüzünü güldür dü. 
Alım fiyatları mızi 
bir önceki yıla oöre 
bir önceki yıla gore 
ince danede yüzde 
75, orta danede 
yüzde 45 oranında 
artırdık. Bir önceki 
kampan ya dönemi 
fiyatları ile aynı mik
tarda ürün 138 mil 
yon lira tutarken, bu 
yıl ortaklarımıza 37 
milyon lira daha 
fazla ödeme 
yapılmaktadır.

Başka bir deyişle 
ortaklarımıza bir 
nevi kar payı 
dağıtılmakta olup, 
Marmarabirlik 
üreticinin ürününe 
değer kazandır 
mıştır” diye 
konuştu.

“KOTASIZ ALIM, 
DAHA ÇOK 
ÖDEME”

Asa, Marmarabir 
lik’te bu yıl kotasız 
alım yapıldığını da 
anımsatarak, 
şunları söyledi: 
“Bu sene kotasız 
alım kapsamında 
tüm ortaklarımıza 

istediği kadar ürün 
teslim etme hakkı 
sağladığımızdan 
miktar olarak yük
sek bedeller oluştu. 
Marmara birlik, 
geçtiğimiz yıla göre 
daha fazla miktarda 
ödemeyi yine Birlik 
imkanları ile 
yapmaktadır. Son 5 
yıldır ürün bedeli 
ödemeleri, 
1 lira dahi kredi 
kullanılmadan 
yapılmakta olup, 
bu yıl da yine aynı 
şekilde yapılacaktır. 
Bugüne kadar 
üreticiye ürün 
bedellerinin 
yüzde 6O’ı peşin 

ödenmiş olup, 12 
milyon TL 
tutarındaki ilk 
ödeme 13 
Kasım’da, 48 mi* 
İyon liralık ikinci 
ödeme 27 Kas im’da 
yapılmıştır. 11 
Aralık Cuma günü 
de 27 milyon liralık 
ürün bedeli ödeme 
si yapılacaktır.
Yağlık zeytin için 
ödenen tutar ise 1 
milyon TL olup, 
böylece Marmara 
birlik’in bugüne 
kadar ödediği 
toplam ürün bedeli 
88 milyon TL’ye 
ulaşmıştır.”

“KURUMUNUZA 
GÜVENİN”
Başkan Asa, bu 
kampanya dönemi 
nin hem ürün 
fiyatları hem de 
kotasız alım koşulla 
rj açısından ortakla 
rın lehine olduğunu 
vurgulayarak, “Bu
radan da şu 
çıkmaktadır ki 
bugüne kadar ne 
söylediysek yerine 
getirdik. 
Ortaklarımız da 

kurumlanna 
güvensinler, bir 
yıllık kazancı 
değil, uzun 
vadeli kazanmayı 
düşünsünler” 
ifadelerini kullandı. 
Üretici ortakların 
ürün teslimatı ya
parken öncelikle 
kooperatifini 
düşünmesi gerekti 
ğlne işaret eden 
Asa, şöyle devam 
etti: “Ortaklarımız, 
zeytini parlak 
olduğu dönemde 
kooperatife getirip, 
üreticiler arasında 
‘kıvırcık’ olarak 
bilinen dönemde 
başka bir yere 
vermesinler. 
Ortaklarımızı 
böyle bir yanlış 
yapmamaları 
konusunda 
uyarıyorum.
Marmarabirlik’te 
kar payı dağıtıldığı 
zaman teslim 
edilen ürüne göre 
kar payı dağıtımı 
yapılacaktır. 
Ortaklarımız ürün 
teslimatını bunu 
dikkate alarak 
yapmalıdır.”

Yerel mahkemenin 
0,50 emsal imar 
artışını içeren 
kentsel dönüşümü 
durdurmasıyla ilgili 
ilk kez konuşan 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, “Yürür
lükteki imarla 
kentsel dönüşümü 
150 yılda biti reme 
yiz. Mevcut yapı 
stoklarıyla buna 
tahammülümüz 
yok. Mahkemenin 
kararı kentsel dönü 
şümü yavaşlatacak. 
Nihai kararın bir an 
önce çıkması lazım 
ki yeni bir düzen
leme yapılsın” dedi. 
Karaloğlu, hızlı tren 
inşaatının durmadı 
ğını, sadece

Ankara-İstanbul 
hatlındaki heyelanlı 
yol nedeniyle pro
jenin değiştiğini 
hatırlatarak, “Yeni 
ihale yapılacak, 
hepsi bu” dedi. 
Yerli otomobille de 
ilgili konuşan 
Karaloğlu, yerli 
otomobil fabrikası 
için en uygun yerin 
Bursa olduğunu 
söyledi.
Paralel yapıyla 
mücadelede en 
etkin illerin başına 
Bursa'nın geldiğini 
belirten Karaloğlu, 
“Bursa, paralel 
yapıyla mücadelede 
gecikmiş bir il 
değil” dedi.
Karaloğlu, Bursa

nin eğitimde fiziki 
sorunu en aza 
indirdiğini de be
lirterek, “Ortalama 
sınıf mevcudu 
30'un altında” dedi 
Vali Münir Karaloğ 
lu, gündeme ilişkin 
önemli açıklamalar 
yaptı. Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, 
kentsel dönüşüm 

den, Hızlı Tren 
inşaatına, yerli oto
mobilin üretim 
merkezi arayışla 
rından eğitime 
varıncaya kadar, 
birçok konuda ilk 
kez konuştu.
Vali Karaloğlu. 
Bursa 3'üncü İdare 
Mahkemesi'nin, 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi'ne ait 
0,50 emsal imar 
artışını getiren 
kentsel dönüşümün 
yürütmesini durdur 
ma kararını 
değerlendirdi. 
Karaloğlu, Bur 
sa'nın mevcut yapı 
stokunun yüzde 
85'inin mühendislik 
hizmeti almamış bi
nalardan oluştuğu 
nu kaydederek, bu 
durumun 1'incl 
derece deprem böl
gesinde olan Bursa 
için büyük bir risk 
olduğunun altını 
çizdi. Mahkeminin 
verdiği kararın 
kentsel dönüşümü 
yavaşlatacağına 
dikkati çeken Karal 

oğlu, “Dönüşüm, 
sadece belediye 
lerin imkanlarıyla 
yapılamaz.
Bu bölgelere müte 
ahhitleri sokmamız 
gerekir. Müteahhit 
Ter de para kazan
madan dönüşüm 
yapmaz. Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin 0,50 
emsal artışı uygula 
ması doğru bir 
uygulamaydı.
Ancak mahkeme 
durdurdu. Bir an 
önce nihai kararın 
çıkması lazım ki 
idare de yeni bir 
düzenleme yapsın. 
Yenldüzenleme 
yapılması şart' diye 
konuştu.
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Serilisi şolörii direksiyon basımla taln krizi
Bursa'da 64 
yaşındaki okul 
servis şoförü t seyir 
halindeyken kalp 
krizi geçirip 
hayatını kaybetti. 
Şoförün kalp 
krizi geçirdik 
ten sonra park 
halindeki otOhıobil 
lere çarparak 
durması güvenlik 
kameralarına sani 
ye saniye yansıdı.

OTOMOBİLLERE 
VURDU

DİREKSİYON 
HAKİMİYETİNİ 
KAYBEDİNCE

Olay, Yıldırım Fatih 
Sultan Mehmet 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
GÜlçlçek Hatun 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'nde * 
eğitim gören 
öğrencileri adres 
terine bırakan 
İbrahim Demirhan 
(64), seyir halinde 
iken kalp krizi 
geçirdi. 
Direksiyon

halindeki 
otomobillere 
vurarak durabildi,

hakimiyetini 
kaybeden yaşlı 
adam, park

VATANDAŞLAR, 
SAĞLIK 
EKİPLERİNE 
HABER VERDİ

İbrahim Demirhan 
idaresindeki 
16 S 0358 plakalı 
servis minibüsünün 
yanına gelen 
vatandaş 
lar, Demirhan'ın 
baygın olduğunu 
görünce durumu 
sağlık ekiplerine 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri,

geçirdi
Demirhan'ı ambu 
lansa taşıyarak 
ilk müdahalesini 
yaptı.
Yaşlı adam yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.

ÖĞRENCİ 
OLMAMASI FACİAYI 
ÖNLEDİ

O sırada servis 
minibüsünün 
içerisinde öğrenci 
olmaması muhtemel 
bir faciayı önledi.

İMiliMl
ınMı 
Milin

Orhanelide 
meydana gelen 
yangın mahalle 
sakinlerini 
korkuttu.
Akalan Mahalle 
sinde dün akşam 
saatlerinde yangın 
çıktı. Sait ve İbra 
him Güleç kardeş 
lerin oturduğu 
2 katlı binada soba 
dan çıkan yangın 
kısa sürede büyü 
dü. Yangına köylü 
ler hortum ve 

kovalarla müda 
hale etti.
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Orman işletme 
si ekipleri köye 
gelerek, yangını 
diğer evlere 
sıçramadan 
söndürdü. Can 
kaybı yaşan 
mazken, 2 katlı ev 
kullanılamaz 
hale geldi.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da yapılan 
2 ayrı operasyonda 
61 bin paket kaçak 
sigara el geçirildi. 
Bursa Emniyeti 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
(KOM) Şube 
Müdürlüğü, 
kaçak sigara 
satanlara göz 
açtırmıyor.
Yapılan teknik 
takibin ardından 
Kestel de bir TIR

durduruldu.
TIR'da yapılan 
aramada ev 
eşyaları arasına 
gizlenmiş 43 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Yapılan operasyon 
da M.G., F.Ç., N.K. 
ve Ü.A. gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınan şüpheliler, 
haklarında 
yapılan işlemlerin 
ardından serbest 

bırakıldı. 
KOM ekipleri, 
Osmangazi Fatih 
Sultan Mehmet 
Mahallesi'ndeki 
bir markete 
baskın yaptı.
Yapılan aramada 
18 bin paket 
gümrük kaçağı 
sigara ele 
geçirildi.
Market işletmecisi 
C.B. gözaltına 
alındı.

Orhangazi Fındık 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, mahalledeki 
elektrik trafosunu 
onarmak isteyen 
Hamdi Ferik, 
bilinmeyen bir 
nedenle akıma 
kapılarak olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. 
Evli ve iki çocuk 
babası olan 
30 yaşındaki 
Ferik, Büyükor 
han ilçesi 
Çeribaşı Mahalle 
si'nde kılınacak 
öğle namazının 
ardından toprağa 
verilecek.

v «u n 
ET MANGAL-CAFE-KAHVALTI
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

02245250770
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Güne Bakis
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ŞAKA, MAKA DERKEN...
Bizleri ilgilendiren hayati konular 

hakkında görüşler ortaya konacak.
Geriye doğru bir yılın değerlendir 

meşinde satır başlanyla Suriye Sorunu, 
PTT ile ateşkesin sona ermesi, 7 Haziran 
ve 1 Kasım milletvekili genel seçimleri, 
Başkanlık sistemi tartışmaları, Gülen Ce
maatine yönelik tutuklamalar, Gülen’in 
Terörist başı ilan edilmesi, patlayan 
bombalar, ölen insanlarımız, Rus uçağı 
nın düşürülmesi, gazetecilerin tutuklan 
malan, Koza Holdinge el konulması, 
Bugün gazete ve televizyonunun TMS- 
F’ya devri, doların 3 lira sınırlarına 
çıkması gibi konular 2015 de Türkiye’yi 
oldukça meşgul etti.

Gemlik özelinde neler oldu derseniz 
onu da başka bir yazımda ele alacağım.

PERŞEMBE PAZARI

Dün Gemlik Belediyesi tarafından Os
maniye Mahallesi’nin sonlarında, Lale 
Kemal Okulu’nun bitişiğinde yeni hiz 
mete giren Perşembe Pazarı’nı gezdim.

Hava açıktı.
Pazarda gelen ürünlerin birbirinden 

güzel renkleri renk cümbüş 
oluşturmuştu.

Tezgahlar dolu, taze meyve ve seb 
zeler adeta al beni diye bağırıyordu.

Ancak, aiankimseier yorttu.
Perşembe Pazan’nda kaç esnaf var 

bilmiyorum ama, her tarafı dolmuş.
Burada kimlere tezgah verildi, hangi 

esaslarla bu dağıtım yapıldı bilemiyo
rum.

Ancak, sanınm bu pazarın işletmesi 
bir bedel karşılığı Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’na bırakıldı.

Bu doğru bir davranış.
Belediyenin tezgah, tezgah kira topla

mak yerine bir kurumla muhatap olup, 
Kirasını bnaah aımasiaana mantı kii ve 
işlevsel.

tzsnar ve sanatK'arıarin temsilcisi otan 
Oda da bu işinden dolayı hem bir hizmeti 
yerine getirmiş olacak, hem de bir gelir 
elde edecek.

Pazar görüntü olarak mevcut sokak 
aralanndaki açık pazarlara göre daha 
düzenli.

Ancak, esnafın da dediği gibi önümüz 
kış, sonra da yaz gelecek.

Boş bir alan tezgah kurulan yerlerin 
üzeri açık.

Oysa açık Pazar yerleri böyle olmaz.
Bunun birçok güzel örneği var.
Her şeyden önce esnafa ayrılmış yer

den yüksek bir bölüm yok.
Yann yağmuryağdığında, esnaf su 

içinde yüzecek. Rüzgar tentelerini uçura
cak, yağmur ıslatacak.

Bence pazarın diğer açık pazarlardaki 
gibi üzeri en azından demir profillerle 
yapılmış bir üst örtüsü bulunmalı.

Gemlik’in 30 yıl önce yıkılan açık 
pazarın b'fıe üzeri kapaiıydı.

Esnaf, kendine ayrılmış bölümlerde 
satış yapardı.

sanındı nûnıarıh navaıâr oozmaaan 
yapılmasında yarar var.

Boş bir alana Pazaryeri denmez.
Bir pazar yerinde bulunması gerekli 

altyapıların tümü yapılmadan orası 
Pazar olmaz.

GEMLİK’TEN BİR SANATÇI DAHA ÇIKTI...

GemlikliMirav, ftsfc 
Yeniden’ dizisinde oynuyor

Gemlikli Miray Akovalıgil, “Aşk Yeniden” dizisinde canlandırdığı Şaziment karakteri ile 
diziye damgasını vurdu. Akovalıgil, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Gemlik Diabas 
Mermer Sanayi 
sahibi Mimar Aydın 
Akovalıgil’in 
avukat kızı Miray 
Akovalıgil, 
avukatlığı bırakarak 
dizi oyuncusu oldu. 
Lise yıllarından beri 
oyunculuğa karşı 
olan tutkusu, 
Miray Akovalıgil’!

şahneye itti. 
İzmir Amerikan
Koleji’nde sahne 
sanatlarına ilgisine 
karşın, Hukuk 
Fakültesi’ne giren 
ve avukat olan 
Miray Akovalıgil, 
İstanbul’da ünlü bir 
hukuk bürosunda 
başarılı olarak 
avukatlık yapması

na karşın, sahneye 
olan ilgisi onu 
sevdiği mesleğin 
den ayırarak oyun 
culuğa başladı. 
Genç oyuncu kısa 
zamanda başarılı 
replikleri ile tele
vizyon dizilerinde 
yer almaya başladı 
Fox Tv. de Sah 
günleri saat

20.oo’de oynayan 
komedi dizisi 
“Aşk Yeniden” 
dizisinin son 
bölümlerinde 
“Şaziment” 
karakteriyle seyir
cilerle buluşan 
Miray Akovalıgil, 
çıkardığı üstün 
oyunculuk ile 
dikkat çekiyor.

rersemne Pazarı nda işler mtgun
İlçemizde yeni 
açılan Perşembe 
Pazan’nda 
alışverişler durgun 
geçiyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’
nun bitişiğinde 
kamulaştırılan alana 
yapılan açık pazar 
Kasım ayında 
hizmete açıldı. 
Esnafın ilgi 
gösterdiği ve tez
gah açtığı ilçenin 
üçüncü pazarı 
dün sakindi. 
Mevsimin her 
türlü sebze ve 
meyvesinin satışa 
sunulduğu 
tezgahlar uzun 
süre boş kaldı.
Alıcı bekleyen 
esnaf, çevre halkı 
zamanla yakınına 
kurulan pazardan 
alışveriş edeceği 
umudunu taşıdığını 
söylüyor.

Pazarcı esnafı, 
kurulan pazar 
yerinde sergi açılan 
alanların üzerlerinin 
kendi imkanlarıyla 
tente ile

kapadıklarını 
önümüzdeki ay
larda başlayacak 
yağışlar ile sıkıntı 
günler geçirile 
ceğini söyledi.

Esnaf, belediyeden 
tezgah yerlerinin 
üzerlerinin 
konsiriksiyon 
ile kapatılmasını 
istiyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SHKUU
’ Sedada

GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? en a ti'denba^layanfİyatlar fcıUVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SAL( MESCİD 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 

0554 577 46 77
\S'O5415422100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
lüğünler Gemlikli İçin Artık 

IAYAL DEĞİL!!! 
Kişi başı 10 TL 'den başlayan

ww w - sa ka 11 i. com-tr
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SALON - 2 500 - 55.0 KİŞİLİK .
ve Lila renk uygulanmıştır.Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor

www.sakain.com.tr

http://www.sakain.com.tr
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AYRINTI
Erhan İZGİ

SİYASETİN PUSULASI
“Akıl der Frengis 

tan / Servet der 
Hindistan / Haşmet 
der Ali-Osman” sözü 
günümüzü anlatması 
açısından büyük 
önem taşımaktadır.

Hep konuşuruz 
siyaset şöyle olmalı, 
siyasetçi böyle 
yapmalı diye. Ne 
kadar doğrudur 
söylediklerimiz?

Bir gerçeği göz ardı 
etmeden yaklaşalım 
olaya. Batı toplum 
lannın birçoğunda 
siyaset toplum 
çıkarlarına uygun ve 
toplumun refahına 
yönelik düzenlenir. 
Siyasetçi de akıl ve 
bilimin desteğini 
alarak işini yapmaya 
çalışır. Konunun 
uzmanlarından, 
bilim adamlarından 
yararlanır, 
onların öneri ve 
eleştirilerine kulak 
verir. Yapacaklarını 
kamuoyu ile 

paylaşır, onların 
taleplerini göz 
önünde tutar.

Ülkesinin 
bağımsızlığı ve 
çıkarları olmazsa 
olmazıdır.
Siyasetçiler, kişisel 
çıkarlarını asla gün
deme getirmezler, 
öngörü sahibidirler. 
Siyaset gerçek an
lamda ülkeye ve 
halka hizmet olarak 
düşünülür.

Gösteriş ve zengin
lik gösterisine asla 
yönelmezler.

Sonuçta güzel ve 
sevindirici işler 
yapılır.

Halkın refah düzeyi 
yükselir, yaşam 
kalitesi artar, bilinç 
düzeyi gelişir...

İnsanlar çağdaş bir 
toplum olmanın 
mutluluğunu 
yaşarlar...

Doğu toplumların 
da yani İslam 
dünyasında siyaset 

başka biçimde 
şekillenir.

Toplumun 
çıkarlarından çok 
siyasette egemen 
olanlar kendilerini 
ve yakınlarını 
düşünerek hareket 
ederler.

Zenginlik ve 
gösteriş önde gelir. 
Bu kişiler dini ve 
inançları eğip bük
erek kendi çıkarları 
doğrultusun da 
kullanırlar.
Akıl ve bilime 

sırtlarını dönerek 
ülkelerini yönetmeye 
çalışırlar.

Bilim ve akıldan 
yararlanmak onlar 
için doğru değildir.

Bilim insanları ye 
rine din adamla 
rından yararlanmayı 
uygun bulurlar.
Yazarlar, şairler, 
gazeteciler ve bilim 
adamlarının düşün 
çeleri onlar için hiç 
önemli değildir.

Doğmalardan 
yararlanmayı bir 
hüner sayarlar.

Bilim ve teknolo
jide bir adım ileri 
gidemezler; ancak 
her türlü teknolojik 
aleti ve aracı da 
kullanmaktan geri 
durmazlar.

inşallah ve maşal 
lah sözleriyle pek 
çok işi yapmaya 
çalışırlar.

Bu yüzden de geliş 
miş ulusların tutsağı 
durumuna düşmek 
ten kendilerini ala
mazlar.

Günümüzde Doğu 
ve Batı, Ortadoğu’da 
bir kazan kaynatmak 
ta...

Yıllar önce 
başlayan Afganis 
tan, Libya, Irak 
yangını Suriye’ye de 
sıçradı.

Son günlerde pek 
çok ülke bu yangın 
dan uzak durmaya 
çalışırken bazı 
ülkeler ateşe benzin 
dökerek içine gir 
meye çalışıyor. 
Sanki savaşın 
kazananı varmış 
gibi...

Ortadoğu’da petrol 
ve doğalgazdan 
pay kapmak isteyen 
ABD ve Rusya, 
Akdeniz’de de 
egemenliklerini 

perçinlemek 
sevdasında.

Diğer Dünya 
ülkeleri Fransa, 
Almanya, İngiltere 
çıkarları doğrultu 
sunda saf belirleme 
ye çalışırken Iran ve 
Çin, Rusya’nın 
yanında yerini 
almış bile.

Bu coğrafyada 
İslam ülkelerine 
baktığımızda Sudi 
Arabistan, Katar 
ABD’nin yanında, 
kayıtsız koşulsuz 
ağa babalarını 
desteklemektedir.

Ya Türkiye ne 
yapmakta?

İşte bu soruya 
yanıt vermek çok 
zor.

Kamuoyuna 
bağımsız politika 
izlediğimiz 
düşüncesi verilmek 
istense de her 
gün batağın içine 
sürüklendiğimiz 
bir gerçek.

Rusya ile yaşanan 
kriz nedeniyle ülke 
ve insanımız büyük 
zarar görmektedir ve 
görmeye de devam 
edecektir.

Suriye’de yaşanan 
olaylarla ilgili en 
büyük zararı hangi 
ülke görmüştür 
deseler hiç 
kuşkusuz herkes

Türkiye diyecektir. 
Peki, bu olayın 
sorumlusu halk 
mıdır yoksa yöneti
ciler midir?

Siyasetçilerimizin 
biraz öngörüsü 
olsaydı, bilimin veri
lerinden ve akıldan 
yararlanıp uzmanlara 
danışılsaydı, 
siyaset bilimcilerin 
sözlerine kulak ve 
rilseydi, bağımsız 
dış siyaset politikası 
yürütülüp Dünyada 
barış ilkesi geçerli 
kılınsaydı bunlar 
başımıza gelir 
miydi?

Hani bir söz 
vardır: “Kılavuzu 
karga olanın burnu 
boktan kurtulmaz,” 
diye.

Akıldan uzaklaşıp 
zenginliğe ve 
gösterişe yönelen 
toplumların sonu 
hep yıkım olmuştur. 
Tarih bunun 
örnekleriyle 
doludur.

Umarım, yaşanan 
kriz çok uzatılma 
dan, horoz 
dövüşüne dönüştü 
rülmeden sona 
erdirilir.

Halkımız, daha kötü 
günler yaşamaz.

Siyasetçilerimiz 
akıl ve mantık yo
lunu seçerler.

IIIIIİİlİIKteiai!ttllll;llllllllll!l
Uludağ Üniversitesi 
Senatosu, Aralık ayı 
toplantısında Uzak
tan Eğitim Araştırma 
ve Uygulama Yönet 
meliği’ni görüştü 
ve karara bağladı. 
Karara göre ilk 
etapta Uzaktan 
Eğitim Merkezi için 
stüdyo kurulacak. 
Teknik altyapı 
hizmetinin kira 
lama yöntemi ile 
alınmasının plan 
landığı merkezin 
şubat ayında 
faaliyete geçirilmesi 
hedefleniyor.
Alınan kararın 
ardından hazırlanan 
yönerge Yüksek 
öğretim Kurumu’na 
(YÖK) sunulacak. 
YÖK’ün başvuruyu 
kabul etmesi duru 
munda alınacak 
akreditasyon ile 
2016 yılında 
uzaktan eğitim 
hizmeti Uludağ 
Üniversitesi’nde 
başlamış olacak.

'4 YILLIK 
ÖĞRENCİ SAYISINI 
AZALTMAYI 
HEDEFLİYORUZ'

Konuyla ilgili açıkla 
ma yapan Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, üniver 
sitenin eğitim kalite 
si açısından ideal 
öğrenci sayısının 
üzerinde olduğunu 
söyledi.
Ulcay, “2 yıllık 
meslek yüksek 
okullarımızda 20 bin 
civarında öğrenci 
var. 45 bin civarında 
lisans öğrencimiz 
var. 5 bin civarında 
da master ve dok
tora öğrencimiz var. 
Biz master ve 
doktora öğrenci 
sayımızı arttırmak, 
4 yıllık öğrenci sayı 
mızı azaltmak 

istiyoruz. 
Sadece 14 bin 
öğrencimiz İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesinde 
okuyor. Yüzde 70 
devam zorunluluğu 
var. Hâlbuki bu 
fakülte aynı anda 
ancak 2 bin öğrenci 
mizi alır. Biz yüz 
yüze ders anlatıl 
masını gerektirme 
yen konularda 
açık öğretime geçe
lim. Onun 
için Açık Öğretim 
Fakültesi oluştura 
hm diye alt yapı 
çalışmasını yapıp * 
once Uzaktan 
Eğitim Merkezi için 
başvurumuzu 
yaptık. YÖK’ün 

altyapımızı onaylan 
ması gerekiyor. 
Eğer bunu birkaç 
ay içerisinde 
onaylatırsak, bir 
sonraki seneye 
açık öğretim fakülte 
sinde öğrenci sayı 
mızın artmasını ama 
örgün öğretimdeki 
öğrenci sayımızın 
azalmasını istiyoruz. 
Önce bir stüdyo 
oluşturacağız. 
Teknik destekleri 
kiralama yöntemi 
He alacağız. 
500 bin liraya 
mal edilebilecek 
olan hizmeti bu 
yöntem sayesinde 
yarı fiyatına almış 
olacağız. Çünkü 
teknoloji sürekli 
değişiyor. He 
sene altyapıyı 
yenilemek yerine, 
ilk etapta bu 
şekilde çalışmaya 
başlayacağız. 
İlerleyen zaman 
larda öğrenci 
sayısı arttıkça ve 
profesyonelleştik 
çe kendi altyapımızı 
da kurma şansımız 
var" şeklinde 
konuştu.

Yazılım devi Micro 
soft, 12 Ocak tarihi 
itibariyle Internet 
Explorer 11'den 
önceki sürümlerin 
desteklenmeye 
ceğini duyurdu. 
Bu tarihten itibaren 
artık güvenlik 
yamaları almaya 
cak olan Internet 
Explorer'! n eski 
sürümlerini terk 
etmeme durumunda 
güvenlik riskiyle 
karşı karşıya kalma 
mz söz konusu. 
Microsoft, Internet 
Explorer'in eski 
sürümlerini kulla 
nanlar için bir uyarı 
daha yayınladı ve 
IE11 dışındaki 
sürümlerin önümüz 
deki senenin 
başından itibaren 
güvenlik onarımları 
almayacağını 
söyledi.

Bir başka deyişle 
Internet Explorer'in 
en son sürü 
münden önceki 
sürümleri 12 Ocak 
2016'dan sonra 
kullanmaya 
devam ederseniz, 
tarayıcınız yeni 
ortaya çıkacak 
açıklara karşı 
onarılmayacak. 
Güvenlik 
yamalarına ek 
olarak Microsoft, 
eski IE sürüm 
lerine ücretsiz ve 
ücretli destek 
sunmayı da 
kesecek.
ZDNet tarafından 
keşfedilen Micro 
soft hatırlatması, 
IE11 ve yeni Edge'in 
önceki sürümlerden 
daha iyi güvenlik ve 
performans 
sunduğunu da 
söylüyor.
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i n ucuz yilOasj hinılisi 80 lira
Fiyatlarda geçen 
yıla göre, 10 ila 15 
lira artış dikkat 
çekiyor. Pazarlarda 
görücüye çıkan 
hindiler, 90 ila 135 
lira arasında 
değişen fiyatlardan 
alıcı bekliyor.
Hindi satıcılarından 
Zeynel Abidin 
Kaçan, fiyatların, 
dişi-erkek 
olmalarına ve 
kilogramlarına göre 
belirlendiğini ifade 
ederek, "Bu sene 
hindi satışlarımızı, 
90 ila 135 lira 
arasında gerçekleş 
tiriyoruz. Şu an 
günde bir-iki hindi 
satıyoruz.
Hindileri 
miz kanatlarının altı 
sarı olduğu zaman 
yağlı, beyaz olduğu

zaman yağsızdır. 
Hindi alırken 
vatandaşlarımız 
tüylerinin düz, 
kanatlarının altının 
sarı ve beyaz 
olmasına dikkat 
etsinler" dedi.
Yetiştiricilerden 
Mehmet Yalçın da, 
hindilerin kümes 
değil, yaylım 
hayvanı olduğunun 
altını çizerek, "Hindi 

eti, tansiyon ve 
şeker hastalığına iyi 
geliyor. Yılbaşı için 
hedefimiz tüm 
hindilerimizi 
satmamız" diye 
konuştu. Yalçın, 
vatandaşları, 
hijyenik ortamlarda 
yetiştirilen, veter
iner kontrollü 
hindileri satın 
almaları konusunda 
uyardı.

Büyük ikramiyenin 
55 milyon lira 
olarak belirlendiği 
Milli Piyango'nun 
yılbaşı özel çekiliş 
biletleri satışa 
sunuldu. Tam bilet 
50 liradan, yarım 
bilet 25 liradan, 
çeyrek bilet ise 
12,5 liradan satıh 
yor. Milli Piyango 
Idaresi'nin Merkez 
Bankâsl Banknot 
Matbaası'nda 
bastırdığı yılbaşı 
özel çekiliş biletleri 
bayilere ulaştırıldı. 
"Talih kuşu", 
İkramiyelerin tam, 
yarım ya da çeyrek 
bilete çıkma duru 
muna göre en az 
5 kişi, en fazla da 
13 kişi 2016'ya 
milyoner olarak 
girebilecek.
Yılbaşı özel 
çekilişinde büyük 
ikramiyenin tam 
bilete çıkması duru 
munda, 55 milyon 
lira ile tarihinin en

büyük ikramiyesini 
vermiş olacak.
Yılbaşı özel çekili 
şinin ikinci büyük 
ikramiyesi, bu yılda 
5 milyon lira ola 
cak. Talih kuşu, 
yılbaşı gecesi 
ayrıcâ 1 adet 3 mil 
yön lira, 1 âdet 2 
milyon lira, 1 adet 
de 1 milyon lira ve 
1 adet de 500 bin 
liralık İkramiye vere 
cek.

2 MİLYON 050 BİN 
269 ADET 
İKRAMİYE 
DAĞITILACAK
Milli Piyango ödenecek.

İdaresi, yılbaşı özel 
çekilişinde 20 adet 
100 bin lira, 30 adet 
50 bin lira, 50 adet 
10 bin lira, 100 adet 
5 bin lira, 200 adet 3 
bin lira, 300 adet 2 
bin lira ve 500 adet 
de bin lira verecek. 
Umudunu 
piyangoya bağla 
yanların 2 milyonü, 
yılbaşı gecesi 
âmörti ile yetine 
cek. 55 milyon 
liralık büyük 
İkramiyeyi kıl payı 
kaçıran 63 kişiye de 
teselli ikramiyesi 
olarak 55 bin lira

yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAA!„ .....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ ® 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

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

Tel: 0 224 513 96 83
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IMkiw miti M IlilWilllltWlIt
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri 
lerine göre, Türkiye 
ekonomisinin 2015 
yılının üçüncü 
çeyrek büyüme 
rakamı açıklandı. 
Ekonomi yılın 
üçüncü çeyreğinde 
yüzde 4'le beklen 
tilerin üzerinde 
büyüdü.
DAHA AZ 
BEKLENİYORDU 
Büyümenin üçüncü 
çeyrekte yüzde 2,8 
olması bekleniyor 
du. Ekonomi ilk 
çeyrekte yüzde 2,5, 
ikinci çeyrekte 
yüzde 3,8 büyüme 
kaydetmişti. OVP'de 
bu yıl büyümenin 
yüzde 3 olması bek 
leniyor. 
üretim yöntemiyle 
gayrisafi yurtiçi 
hasıla tahmininde, 
2015 yılının üçüncü 
çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre sabit fiyatlarla

%4'lük artışla 34 
milyar 934 milyon TL 
oldu. 2015 yılının ilk 
dokuz aylık döne 
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre sabit fiyatlarla 
gayrisafi yurtiçi 
hasıla %3,4'lük 
artışla 97 milyar 235 
milyon TL oldu. 
Tarım sektörünü 
oluşturan faaliyet 
lerin toplam katma 
değeri, 2015 yılının 
üçüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, 
sabit fiyatlarla

%11,1'lik artışla 5 
milyar 289 milyon 
TL, cari fiyatlarla 
%20,1'lik artışla 
65 milyar 710 milyon 
TL oldu. Sanayi 
sektörünü oluşturan 
faaliyetlerin toplam 
katma değeri, 2015 
yılının üçüncü çeyre 
ğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla 
%1,5'lik artışla 
10 milyar 364 milyon 
TL, cari fiyatlarla 
%7,5'lik artışla 112 
milyar 917 milyon TL 
oldu.

Uluslararası İş 
Birliği Platformu 
tarafından, 
TİM ev sahipliğinde 
düzenlenen, geçen 
yıl 540 milyon 
dolarlık ön anlaşma 
nın imzalandığı 
6. Boğaziçi Zirvesi 
dün başladı. 
Bu yıl 750 milyon 
dolarlık anlaşmanın 
hedeflendiği zirve, 
yarın sona erecek. 
80 ülkenin siyaset 
ve iş dünyasının 
önde gelen isimle 
rini tek çatı altında 
toplayan etkinlik, 
"Daha Az Yoksulluk, 
Daha Fazla Refah" 
temasıyla 
gerçekleştiriliyor. 
Zirveye onur 
konuşması 
yapmak üzere 
katılan 
Katar Eski 
Başbakan 
Yardımcısı, Eski 
Sanayi ve Enerji 
Bakanı H.E.

Abdullah Bin 
HamadAl-Attiyah, 
gündemle ilgili 
soruları yanıtladı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Katar 
ziyaretinde yaptığı 
görüşmeler sonra 
sında Türkiye'nin 
doğalgazda arz 
güvenliğini garanti 
altına aldığını 
söyleyen Al-Attiyah, 
doğalgaz 

tedarikinde Katar 
açısından hiçbir 
sorun olmadığını 
belirtti.
"Türkiye'nin istediği 
kadar gazı tedarik 
etmeye hazırız" 
diyen Al-Attiyah, 
"Dünyanın en 
büyük LNG gemileri 
bizde. 4-5 günde 
istenilen miktarda 
gazı Türkiye'ye 
ulaştırırız" 
ifadelerini kullandı.

ELEMAN ELEMANLAR SmiKZEYTİNim
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

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

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

ULAŞIM
Pamukkale »1
DENİZ UÇAâl 61
Pegasus Akmls Seyahat 61 
METRO 61
Aydın Turizm 61
SOzar Turizm 61
Kan baroklu-Ezada ş 81
Anıtur 61
Kamil Koç__________  61

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

513 55 29

RESMİ BAİRELER

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

BELEDİYE

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08

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 18 46
513 71 66

DENİZ OTORÜSİr

Bursa 
Mudanya 
Yeni kapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

Aslan
Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

Körfez Taka l 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral
Başkanlık

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

513 45 21 -23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
5134521-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogar

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

514 17 00

Gemlik Körfez
. GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5345 

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)

mitskwMl
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hüddam; 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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facebook/mlltondugun
plus.googie.com/mlltonclugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
k. DÜĞÜN GALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE O İtfj
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA g İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN ' ' BAf
GÜZEL ANLARINIZI ı |g .

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M

Pustu-Meşrubat-Çerez w>ı

Piyanist + Di Performans lO^yill
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMI? 
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canh \tyın- Sahne - Işıkyösterisi 
j > Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteri/er 

www.gemllkmllton.com

plus.googie.com/mlltonclugun
http://www.gemllkmllton.com
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Marmhirlik üreticiye iiçiiııcii öılemeyiyaııtı
21 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında Marmarabirlik’e veren

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SANKİ 3. DÜNYA SAVASI..
Ortadoğu’nun yeniden biçimlendiril 

mesi projesi tüm ağırlığıyla işletiliyor.
Projenin hedefinde Irak vardı.
ABD Başkanı baba Bush, aldığı kararla 

Irak’ın devrik Başkanı Saddam Hüseyin’i 
devirip, Irak halkını bir diktatörden 
kurtarıp, bu ülkeye demokrasi getirmeyi 
vaad edip, savaş başlattı.

Devamı sayfa 4’de—

S.S. 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi, 
ortaklarına dün 
üçüncü ödemeyi 
yaptı. Alınan ürün
lerin yüzde 60 lık 
olan bölümü 2 mil 
yon 453 bin 44 lira 
dün ortakların Ziraat 
Bankası’ndaki he 
saplarına aktarıldı. 
Habeni sayfa 2’de

BeMMisi 
yapılacak

Uludağ Elektrik İşletmesi Sorumluluk sahası içinde bulunan 
Hamidiye Mahallesi, Gazhane Caddesi, İskele Caddesi, Akıtlar İş 
Merkezi, Fırın Sokak, Gazino Sokak, Bora Sokak, Fırınlı Sokak, 
Şehit Gökhan Aydınlı sokağın bir bölümü ile Ahmet Dural 
Meydanı civarındaki sokaklarda bakım ve onarım çalışması 
yapılacağı için bugün saat 10.oo ile 17. oo saarasında elektrik
lerin kesileceği duyurularak, halkın gerekli önlemi alması istendi

+arçe//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Büyük Değiştirme
Kampanyası!_ _ _ _ _

GENÇ-ALTİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M Mie iiciincii iteiM
21 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında Marmarabirlik’e zeytin veren ortaklara ödemeleri yapıldı
Sınırlı Sorumlu 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi, 
ortaklarına 
dün üçüncü 
ödemeyi yaptı. 
2015-2016 zeytin 
hasadı döneminde 
kooperatife zeytin 
veren ortakların 21 
Kasım ile 4 Aralık 
arasında verdikleri 
zeytinin yüzde 60 
lık olan bölümü 
olan 2 milyon 453 
bin 44 lira dün 
ortakların Ziraat 
Bankası’ndaki 
hesaplarına 
aktarıldığını 
söyleyen Sınırlı 
Sorumlu 72 Nolu 
Gemlik Marmara 
birlik Tarım Satış

Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Beşli, 
şunları söyledi: 
“Zeytin alım 
kampanyasının 
açılış tarihi olan 
26 Ekim 2015 ile 10 
Aralık 2015 tarihleri 
arasında Sınırlı 
Sorumlu 72 Nolu 
Gemlik Marmarabir
lik Tarım Satış 
Kooperatifi 
ortaklarından 
2 milyon 533 kilo
gram zeytin aldık. 
Bu zeytinin tutarı 
12 milyon 500 bin 
liradır. Dönemler 
halinde ortakları 
miza aldığımız 
zeytinlerin 
yüzde 60 lık 
bölümlerinin

geri ödemesi 
ilgili hesaplarına 
yapılmaktadır. 
Marmarabirlik 
olarak 21 Kasım - 
4 Aralık 2015 tarih
leri arasında Sınırlı 

Sorumlu 72 Nolu 
Gemlik Marmara 
birlik Tarım Satış 
Kooperatifi’ne 
zeytin veren 
ortakların verdikleri 
zeytinin yüzde 60 

lık bölümünün 
ödemesi olan 
2 milyon 453 bin 
44 lira bankadaki 
hesaplarına yatırıl 
mıştır. Zeytin 
atımlarımız devam 

etmektedir. Gemlik 
kooperatifi olarak 
hedeflediğimiz mik
tarda zeytin almayı 
düşünüyoruz. 
Ortaklarımızın 
vermiş oldukları 
rekolte beyan
namesindeki 
zeytinleri koope 
ratife teslim 
ettikleri takdirde 
hedefimize 
ulaşmış olacağız’’ 
Havaların uygun 
gitmesi nedeniyle, 
Gemlikli zeytin 
üreticisinin bir 
bölümü ürünün 
hasadını tamamen 
yaparken, bir 
bölümü de daha 
zeytin toplama 
işlemlerini 
sürdürüyor.

i M lı»İli illi Mim
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
bulunan 
CİUS AVM 
önündeki oturma 
gruplarının 
durumu Gemlik’e 
yakışmıyor. 
İlçemizin merkezi 
konumunda olan 
Ahmet Dural 
Meydanı ve 
çevresinde yer alan 
minipark içindeki 
ahşap oturma 
gruplarının 
boyalarının 
dökülmüş olması 
nedeniyle çirkin 
bir görüntü 
oluşturuyorlar. 
Bilhassa 
emeklilerin rağbet 
ettiği CİUS AVM 
önündeki mini 
parktaki ahşap 
kanepelerin kış 
yağmurları 
bastırmadan 
boyanarak çevreye 
güzellik katması 
isteniyor.

Diş Hekimi 
Doğan ALKAYA

ACİL DİŞ TEDAVİSİ Vb 
MÜDAHALELERİ 

İÇİN SAAT 24.oo’e 
KADAR 

HİZMETİNİZDEYİZ
Ahmet Dural Meydanı 

Batum İş Merkezi 
Kat : 2 GEMLİK

0 542 593 6151

KAŞCDG fi€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUti içinde teslim e'diLir

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

. İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Fen araçların şasi numarasını atiisiiıin sawilai
Bursa'da internet 
teki satılık ilanlarını 
takip ettikleri ağır 
hasarlı ya da pert 
kayıtlı otomobilleri 
satın alıp, bunun 
yerine aynı model 
ve renkteki otomo 
billeri çalarak şase 
numaralarını değiş 
tirdiklerini iddia 
edilen 5 kişiden 1'i 
tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, Asayiş 
Şubesi Oto Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip 
leri, bir iş yerinde 
araçların parçalan 
diktan sonra satıl 
dığı ihbarı üzerine 
konuyu ve şüpheli 

leri takibe aldı. 
Yaklaşık 6 ay süren 
takip sonucu 
ekipler, oto tamir 
cisi, oto boya ve 
kaportacısı ve ikinci 
el otomobil parçala 
rı satıcısı olan 
şüphelilerin, ağır 
hasarlı otomobilleri 
uygun fiyatla kendi 
ya da yakınlarının 
üzerine satın 
aldıklarını, daha 
sonra gece saatlerin 
de kent merkezinde 
tura çıkıp, satın 
aldıkları araçların 
marka, model ve 
rengiyle aynı olan 
otomobilleri düz

-----asayiş
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

OTO HIRSIZLIK 
BÜRO AMİRLİĞİ

■ &1'.- ...,XT rî,,,; a te F r JF! "■ "■■■’■ı;

kontak yaparak 
çaldıklarını belirledi. 
Polis, bu kişilerin 
satın aldıkları ağır 
hasarlı otomobille 
rin şase numarasını, 
çaldıkları otomobille 
re yerleştirdiklerini 
tespit etti. Şase 

numarası değiştin 
len araçların 
şüphelilerin ya da 
yakınları üzerinden 
başkalarına 
satıldığını, ağır 
hasarlı araçlarında 
ikinci el otomobil 
parçaları satan bir 

iş yerinde pazarlan 
eliğini ortaya çıka 
ran ekipler, belirle 
nen adreslere ope 
rasyon düzenledi. 
Yapılan operasyon 
da M.Y. (34), S.A. 
(29), S.Y. (36), E.S. 
(33) ve M.Ş'yi (30) 
gözaltına alındı. 
Söz konusu 
adreslerde yapılan 
aramalarda 
1 tabanca, 1 av 
tüfeği, çeşitli araç 
lara ait kesilmiş 
şase numaraları, 
ruhsatlar ve satış 
belgeleri ele geçi 
rildi. Şüpheliler ve 
yakınları tarafından 

satışı gerçekleş 
tirilen 12 otomobili 
Kriminal Polis 
Laboratuvarı'nda 
inceleten ekipler, bu 
araçların 8'inin^şasi 
numarasının değiş 
tirildiğini belirledi. 
Bu araçlar da 
daha önce kayıp 
müracaatında bulu 
nan kişilere teslim 
edildi. Emniyetteki 
işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edilen 
zanlılardan M.Y. 
tutuklanırken, S.A, 
S.Y, E.S. ve M.Ş. 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı.

ini mı w iww!
Bursa'da narkotik 
ekiplerinin gerçek 
(eştirdiği operas 
yonda üzerinde 
'Nazi* sembolü olan 
600 adet extacy, 
10 gram metamfe 
tamin, 24 gram 
esrar ve 1 adet 
ruhsatsız silah 
geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Suçlar 
Büro Amirliği Ekip 
leri, 3 kişinin doğu 
illerinden temin et 
tikleri uyuşturucu 
maddeyi Bursa'ya 
getirerek torbacı 
diye tabir edilen 
kişilere satacağı 
bilgisini aldı. 
Ekipler, Gökhan E. 
(25j. Hüseyin Y.(31) 
ve Özgür D.(25)

isimli şahısları tâki 
be aldı. Şahısların 
yanlarında getirdik 
leri uyuşturucu 
maddeleri, Yıldırım 
Anadolu Mahallesin 
de bulunan ve 
torbacı diye tabir 
edilen kişilere sat 
maya çalıştıkları 
sırada baskın 
yapan ekipler 3 
şüpheliyi de suç 
üstü yakaladı. 
Zanlıların polis 
ekiplerini görünün 
ce ellerindeki 

uyuşturucu 
poşetlerini aynı 
sokak üzerinde 
penceresi açık olan 
bir evden içeri 
attıkları öğrenildi. 
Evde yapılan 
aramada 600 adet 
extacy, 10 gram 
metamfetamin ve 
24 esrar ve 1 adet 
ruhsatsız silah ele 
geçirildi.
3 şahıs emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

İnegöl de bir 
fabrikada meydana 
gelen iç kazasında, 
üzerlerine 400 kilo 
luk elektrik panosu 
düşen iki işçiden 
biri hayatını 
kaybederken, 
diğeri yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl Orga 
nize Sanayi Bölge 
si’nde faaliyet 
gösteren fabrikanın 
içindeki duvarda 
asılı olan elektrik 
panosunun 
yerinden sökül 
düğü sırada, bir 
anda yerinden boşa 
larak yaklaşık 
3 metre yükseklik 
ten düştü. Düşen 
yaklaşık 400 kilog 
ramlık elektrik 
panosunun altında 
kalan 32 yaşındaki

Mevlüt Demirel ile 
36 yaşındaki Hasan 
Kaya yaralandı.
Yaralı iki işçi, mesai 
arkadaşlarının 
yardımı ile pano 
nun altından 
çıkarıldı. Mevlüt 
Demirel ile Hasan 
Kaya, 112 ekibinin 
ilk müdahalelerinin 
ardından İnegöl 

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Demirel 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Kaya ise 
müşahede 
altına alındı.
Kazanın ardından 
işçiler hastaneye 
akın etti. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SANKİ 3. DÜNYA SAVASI..
Akdeniz yığılan Amerikan Savaş gemileri, son 

teknoloji silahlan Irak halkını öldürmede kullanıldı.
Karadan ve havadan Irak’a giren ABD askerleri, 

' Saddam’ın askerlerini kısa sürede yendi.
Saddam saklandığı delikte bulunup göstermelik 

bir mahkemede yargılanarak idam edildi.
Güya Irak’a demokrasi gelecekti.

ABD ye bağımlı bir uydu hükümet kurduruldu, 
Türkiye sınınnda ise Musul, Kerkük petrol havzasını 
kontrol altında tutacak bir kürt gücü oluşturuldu.

Bu güç sonra devlet olmak için adımlar attı.
Irakta zayiat veren ABD güçleri, Amerikan halkının 

baskısı üzerine Irak’taki askerlerini geri çekti.
Arkasında ise birbirine düşman müslüman gruplar 

bıraktı.
İti, ite kırdırma politikası...
Bugün Irak ta Şiiler, Sunniler ve kültlerin oluştur 

duğu 3’e bölünmüş bir ülke var.
Ardından sunni IŞİD denen Şam İslam Devleti 

adıyla bir oluşum, Irak ordusundan elde ettiği silah 
laria kendine hem Irak hem Suriye topraklannda ege
menlik alanı kurdu.

Bu güç, ABD ve batıllılann kontrolünde olmadığı 
için, Suriye ye doğru genişlemesinden kortular.

Madalyanın birde Suriye tarafı vardı.
Suriye de, Esat Rejimini de yıkmak isteyen ABD 

güçleri, Türkiye eliyle Suriye’de Esat muhaliflerini 
destekleyerek, rejime karşı ayaklandırdılar.

ABD’ve Türkiye, muhalifleri silahlandırdı, eğitti so
nunda Suriye iç savaşı başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre 15 günde Şam 
girilecek ve Cuma namazı orada kılınacaktı.

Aradan 4 yıl geçti, Erdoğan, Şam’da Cuma namazı 
kılamadığı gibi, ülkenin amansız bir iç savaşa girme
sine nen oldular.

ABD ile batılı koalisyon güçleri ve Türkiye Esat’ı 
deviremedi.

İç Savaş binlerce Suriyelinin ölümüne neden oldu. 
Milyonlarca Suriyeli evinden yurdundan oldu. 
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı 2.5 milyon 

olduğu bildiriliyor. Türkiye’nin karıştırdığı Suriye’nin 
faturasını yine Türk halkı ödüyor.

2.5 milyon Suriyeliye bakmak zorunda bırakıldık.
Emeklisine doğru dürüst maaş veremeyen 

Türkiye, milyarlarca lirasını, halkından topladığı 
vergilerle Suriyelileri doyurmak ve barındırmak için 
ödüyor.

İş bununla da kalmıyor, Müslüman Suriyeliler, 
daha iyi yaşayacaklarına inandıktan hıristiyan 
ülkelere kaçak yollardan kavuşmak için denizlerde 
ve karada can veriyorlar.

IŞİD in ilerlemesi, Türkiye sınınna dayanması, 
batıyı o kadar ürküttü ki, başta ABD ve müttefikleri 
Fransa, Ingiltere, Almanya, Hollanda olmak üzere, 
Rusya, Irak, Türkiye hakta Çin, bu ilerlemenin 
durdurulmasının zorunluluğuna inandı.

Aslında sorun yalnız başına IŞİD değildi.
Ortadoğu’nun paylaşılması, zengin petrol rezerv

lerinin kontrolleri altına alınmasıydı sorun.
Bunun için 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bir 

düşmana karşı dünya devleri bir araya geldi. Esat 
sorun olmaktan çıktı. Ama, Esat’ın kalmasını isteyen 
Rusya ve Irak’ın nüfusunu genişletmesi için Suriye de 
asker gücünü arttırması, ardından Türk jetlerinin Rus 
uçağını düşürmesi, zaten bir cadı kazanı olan 
Ortadoğu'yu bir cehenneme çevirdi.

Yakında bir 3. Dünya Savaşı çıkarsa hiç şaşmayın.
Rusya deniz gücünü, hava gücünü Suriye’de 

genişletiyor.
Karsı taraf ise rahatsız.
Asıl sıkıntı Türkiye’de hiçbir komşu devleti ile dos

tumuz kalmadı.
Çevremiz düşman kaynıyor, bu filmin sonu nasıl 

bitecek göreceğiz, ama olan mazlum ülkenin, mazlum 
halkına olacak.

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
evlerinde kullanma 
dıkları eşyaları, 
okulda biraraya 
getirerek muhtaç 
kişilerin kullanması 
için Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ne teslim 
ettiler. Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
sosyal proje 
kapsamında 
evlerinde kullanılma 
yan ikinci el giysi
leri ve ayakkabıları 
biraraya getirerek 
koliler halinde 
geçtiğimiz günlerde 
Kızılay Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler’e teslim

Gemlik Özel Hatem 
Okulları 11-A sınıfı 
Hemşirelik 
öğrencisi Gülseren 
Seldar Demokrasi 
ve İnsan Hakları 
haftası kapsamında 
il çapında düzenle
nen resim yarışma 
sında, Bursa İkin
cisi oldu 
Bursa Valilik 
binasında düzenle
nen törende, 
protokol konuşma 
larından sonra 
ödülünü Vali Yardım 
cısı tarafından alan 
Gülseren Seldar; 
"Bizleri sanatsal 
anlamda başarılara 
teşvik eden ve 
okulumuza bu yıl 
gelmesine rağmen 
büyük başarılar 
elde edeceğimize 
inandığım değerli 
öğretmenim 
Serkan Kurt'a 
katkılarından 
dolayı teşekkür 
ederim" dedi.

“Akılcı İlaç 
Kullanımı Semineri”

Gemlik özel Hatem 
Okulları tarafından 
öğrenci, öğretmen

leri için teşekkür 
ederek yaptıkları 
yardımların ihtiyaç

sahibi kişilere 
ulaştıracağını 
söyledi

ettiler, özler, 
öğrencilere muhtaç 
kişileri düşündük

ve idari personele 
yönelik "Akılcı İlaç 
Kullanımı” konulu 
bir seminer düzen
lendi. Gemlik 
Toplum Sağlığı 
merkezinden 
Sosyal Hizmetler 
Uzmanı Gizem 
Aktaş ve Hemşire 
Tuğba Yütmez’in 
konuşmacı olarak 
ağırlandığı semi
nerde, bilinçli ilaç 
kullanımına dikkat 
çekildi. Okul çok 
amaçlı salonunda 
gerçekleştirilen 
sunumda Uzman 
Gizem Aktaş, 
ilaç kullanımında 
sorunun tam 
olarak belirlenmesi 
gerektiğini vurgu
larken, ilaç

kullanma 
zorunluluğunda 
kalmamak için 
hastalanmadan 
önce ön tedbir 
alınmasını ifade etti. 
Ayrıca doğru 
tanının konmasın 
dan sonra kişinin 
sağlık yönünden ve 
ekonomik yönden 
kendisine en uygun 
ilacı kullanmasının 

önemi vurgulandı. 
“Antibiyotik 
Kullanımında 
Doktora Danışın” 
Seminerde, ayrıca 
antibiyotiğin ne 
işe yaradığı ve 
antibiyotik direnci 
hakkında bilgiler 
verildi. Hemşire 
Tuğba Yütmez, 
antibiyotiklerin 
uygun doz ve 
sürede kullanılma 
sının öneminin 
altını çizdi.
Yütmez, 
tedavi amaç ve 
araçların dikkatli 
seçilmesine dikkat 
çekerek ülkemizde 
hem halk sağlığı 
riski oluşturan 
bilinçsiz ilaç 
tüketimi konusunda 
da milletimizin 
aydınlatılması 
gerektiğini söyledi.



GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? cnn Ti’DENBA^LAYANFiYATLAR fciJvV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SALC ‘ MESCİD 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
/T\ 0554 577 46 77 
VS/ 0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr


rSALON -2 j Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

SALON - 3 750 -1000 KİŞİLİK X GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

WWW
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

ÇOTANAK SPOR ŞAHLANDI
İlk kez çıktığı BAL 

İlginde bir türlü 
istediği sonuçları 
alamayan Gemlik 
Spor son maçında 
da yenildi. Geçen 
seneye bakıyorum 
da çok büyük müca 
deleler verilip de 
BAL ligine çıkıldı. 
Yangından mal 
kaçırır gibi acelece 
yapılan yönetimde 
daha maçlar 
başlamadan noter 
den yapılan istifa 
tarla takımı terk 
ettiler.

Sizin anlayacağınız 
Gemlik Spor şu an 
yönetimsiz. Başkan 
yalnız kaldı. Sporcu
lar ve teknik heyet 
huzursuz.

Her an kulübü terk 
edebilirler. Yazıktır 
geçen seneki bunca 
emeğe, kafası gözü 
yarılan çocukların 
emeğine. Başarı için 
üç bin kişiyle gidilen 
deplasman 
maçlarına. Takım 
yöneticilerinin ve 
belediyenin verdiği 
üstün gayrete yazık.

Madem takım bu 
durumlara düşecekti 
niye öyle zahmete 
katlanıldı.

En önemlisi de iş 
işten geçmeden bu 
yanlışlıktan ne 
zaman dönülecek.

Süper amatör 
kümede Gemlik’imizi 
temsil eden Çotanak 
Spor herkesi şaşırt 
maya devam ediyor. 
Art arda oynadığı iki 
şanssız maçtan 
sonra süper amatör 
ün na mağlup takımı 
Emek Sporu adeta 

mucize eseri yendi. 
Hem de son 15 
dakikaya 3-1 mağlup 
girmelerine rağmen. 
Çotanak sporun bir 
özelliği skor ne 
olursa olsun rakip 
kaleye saldırmaya 
devam ediyor.

Asla teslim olmu 
yorlar. İnegöl de 
alınan mağlubiyetin 
sebebi dördüncü 
dakikada on kişi 
kalmalarından 
dolayı.

Skoru ilk yarıda 
kaptan Ömral ikinci 
yarıda ise Tuncay 
belirlediler. Atılan 
dört golün ilk ikisin 
de ömral son 
ikisinde de Tuncay 
baş roldeydi.

Diğer sporcu 
arkadaşlarda 
görevini yerine 
getirdiler.

Bundan sonra

Çotanak Spordan 
daha başarılı olmak 
bekleniyor. Bu 
bilinsin. Başarı 
sıralamasında 
Bursa’nın ilk on beş 
takımı arasında yer 
alan Gemlik Belediye 
Spor ise çizgisinden 
hiçbir şey kaybetmi 
yor. U15 yaştan 
sonra, U14 ve U17 
Liglerinde de 
beklenenin üzerinde 
başarılı olan 
takımlarıyla tüm 
Gemlik ne kadar 
övünse azdır.

Tüm yaş grupları 
Elit ligde oynayan 
Gemlik Belediye 
Sporun sıralaması 
da buradan kaynak 
lanıyor.

Aynı anda oynayan 
U14 ve U17 yaş 
liglerinde başarılı 
sonuçlara imza 
atıyorlar.

Şu an U11,U12, 
U13, U14, U16ve 
U17 yaş gurupları 
faal durumda.

Başkan Hulusi 
Gandar ve tüm 
yöneticiler durum 
dan çok memnunlar. 
Sadece futbol 
branşında 450 
sporcuya hizmet 
veriyoruz ve çok 
memnunuz.

Ayrıca atletizm, 
yüzme, judo, masa 
tenisi, tenis, fitness 
ve satranç ile karate 
dallarında 350’ye 
yakın sporcumuz 
var.

Toplamda 800 
civarında sporcu 
ordumuz ve eğit 
menlerimiz var.

Amacımız sürekli 
sporcu sayımızı 
arttırmak ve daha 
fazla sporcuya 
hizmet vermek diyor.

{■IMlIllİlllllîlllilİİMliltli
4.5G mobil internet 
altyapısıyla 
e-tlcarette dağıtım 
süreci dijitalleşecek. 
Tüketiciler mobil 
internet üzerinden 
daha fazla sipariş 
verecek. İhracat 
şirketleri üretim ve 
dağıtımda mobil 
interneti kullanacak. 
Internet altyapısı, 
ticaret çeşitlenip 
hacminin 
genişlemesinde çok 
önemli bir rol oynu 
yor. ABD uzun süre 
elektronik ticarete 
büyük destek verdi. 
Amazon gibi internet 
devi, e-ticaret şirketi 
olarak çıktığı yolda, 
bulut teknolojisi 
konusunda 
uzmanlaşarak 
devam ediyor.
Verilen teşvikler 
Amazon gibi pek 
çok irili ufaklı 
şirketin doğmasına 
neden olarak ABD'yi 
elektronik ticaretin 
lideri yaptı. Çin'de 
Alibaba gibi bir e- 
ticaret şirketinin 
küresel internet 
devine dönüşme 
sinde Çin devletinin

ücretsiz kargo 
desteğinin büyük 
payı var. Türkiye'de 
de mobil internet 
altyapısı sadece 
tüketiciye değil ihra 
cat kapısının 
aralanmasına destek 
olacak.
İHRACATÇIYA 
E-TİCARET
4.5G altyapısı 
ihracatçının üretim, 
dağıtım ve planlama 
sorununa çözüm 
sağlayacak.
Tüketiciler sipariş 
verirken mobil 
platformları daha 
fazla tercih ederken, 
ihracat yapan 
şirketler üretim 
planlamasından 

dağıtım ve satış 
ağına kadar her 
noktada mobil hızlı 
internet altyapısını 
kullanacak. PayPal, 
Türkiye'deki girişim 
çileri ve işletmeleri 
e-ihracata teşvik 
etmek amacıyla 
global olarak 29 
pazarda yapılan 
Sınır Ötesi Alışve 
rişte Tüketici 
Alışkanlıkları 
araştırmasını, e- 
ihracatçılara yönelik 
bir yol haritası 
olarak planladı. Bu 
değişkenleri dikkate 
alarak kendine iş 
planı yapan 
girişimcilere altyapı 
desteği şart.

Türkiye e-ticaret 
konusunda başarılı 
örnekler çıkardı. 
Yemek sepeti, 
gittigidiyor, 
sahibinden.com gibi 
girişimler devlet 
desteği olmadan 
hayata geçti ve 
başarı kazandı. 
ALIŞVERİŞİN 
GÖZDESİ, GİYSİ, 
ELEKTRONİK VE 
SEYAHAT 
Sınır Ötesi Alışveriş 
te Tüketici'Alışkanlık 
lan analizine göre 
dünya genelinde 
sınır ötesinden en 
çok giysi alışverişi 
yapılıyor. Batı 
AvrupalI tüketiciler 
giysilerini sınır 
ötesinden satın 
almayı tercih eder 
ken gelişmekte olan 
pazarlardaki tüketi
ciler dijital ürünleri 
ve giysileri sınır 
ötesinden alıyorlar. 
Buna karşılık 
Ortadoğulular 
elektronik, seyahat 
ve giysi alışveriş 
lerini hem online 
hem de sınır ötesi 
olarak yapmayı 
tercih ediyor.

Vitrinleruerinidiiital
«kranlara bırakıyor

Dijital ekran 
teknolojilerinin 
gelişmesiyle birlikte 
mağazalarında 
ekranlara yer verme 
ye başlayan marka 
lar yeni bir trend 
başlattı. Gün geçtik 
çe yaygınlaşan 
ekranlar vitrinlerin 
yerini alıyor.
Zengin içerik suna 
bilen dijital ekran 
lar, duyuru, kampan 
ya bilgileri, hava 
durumu, yol duru 
mu ve daha pek çok 
bilgiyi verebiliyor. 
Kurumsal yayın 
olarak yorumlanan 
bu teknoloji ile 
markalar, farklı 
lokasyonlardaki 
mağazalarında tek 
merkezden yöne 
tilen, eş zamanlı 

yayın yapabilir hale 
geldi.
Dijital ekranların ilgi 
çekici, dinamik ve 
zengin içerikli 
yapısı, markalara 
çağı yakalama, 
prestijli bir görü 
nüm ve yayıncı 
olma imkânı verdi. 
Web teknolojilerinin 
ardından dijital ek 
ranların da yaygın 
taşmasıyla artık 
markalar TV'lere 
bağımlı olmaktan 
kurtuldu. 7 gün 24 
saat diledikleri şekil 
de yayın yapabilir 
hale gelen markalar, 
mağazalarına yerleş 
tirdikleri dijital ek 
ranlar ile alışılmışın 
dışına çıkarak daha 
dinamik bir konsept 
yaratabiliyor.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

sahibinden.com
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YÖK, üniversite 
lerde ayrı ayrı veri 
len lisans eğitim 
terini "özel eğitim 
öğretmenliği" 
adıyla birleştirmeyi 
planlanıyor. YÖK 
Yürütme Kurulu 
üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Şişman, 
yaptığı açıklamada, 
YÖK'te gerçekleşti 
rilen "Özel Eğitim" 
toplantısında, alan 
daki sorunlar ve 
çözüm önerilerinin 
görüşüldüğünü 
anlattı. MEB'in, 
YÖK'ten de özel 
eğitim öğretmeni 
yetiştirilmesi süre 
ciyle ilgili yeniden 
yapılanma talep 
ettiğini ifade eden 
Şişman, 17 devlet 
ve 4 vakıf üniversi 
tesinde zihin engel 
liter, 3 devlet üni 
versitesinde işitme 
engelliler, 1 devlet 
üniversitesinde 
görme engelliler,

1 devlet ve 4 vakıf 
üniversitesinde ise 
üstün zekalılar 
öğretmenliği lisans 
programı bulun 
duğunu bildirdi. 
Daha nitelikli ve 
farklı yetersizlik 
alanlarında, konu 
sunda daha dona 
mmlı öğretmenler 
yetiştirmek hede
fiyle çalışmalarını 
sürdürdüklerine 
işaret eden Şişman, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Bu kapsamda, 
MEB'in talebi 
doğrultusunda, 
üniversitelerde 
zihinsel engelliler, 

işitme engelliler, 
görme engelliler ve 
üstün yetenekliler 
öğretmenliği olarak 
ayrı ayrı verilen 
lisans eğitimlerini 
birleştirmeyi plan 
lıyoruz. Bu öğret 
menlik alanlarını, 
tek bir lisans prog 
ramı çatısı altında 
toplamayı ve "özel 
eğitim öğretmenli 
ği” adıyla yeni bir 
lisan programı 
oluşturmayı 
öngörüyoruz. 
Branşlaşmayı da 
program içerisinde 
sağlamayı 
planlıyoruz. ” 
şeklinde konuştu.

R ■ IIV ■ i

YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Saraç, bilim 
olimpiyatına 
katılarak derece 
kazanan öğrencile 
re üniversiteye giriş 
sınavında ek puan 
verilmesine ilişkin 
yasayı MEB'e 
gönderdiklerini 
bildirdi.
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç, bilim 
olimpiyatlarına 
katılarak derece 
kazanan öğrenci 
lere, üniversiteye 
giriş sınavında ek 
puan verilmesine 
ilişkin yasa teklifini 
Milli Eğitim Bakan 
lığına (MEB) 
gönderdiklerini 
bildirdi. YÖK'ten 
yapılan açıklamada, 
Saraç'ın konuyla 
ilgili Twitter üzerin 
den paylaşımda 
bulunduğu 
belirtildi.
Saraç söz konusu

paylaşımlarında, 
bilim olimpi 
yatlarına katılan 
ve dereceye giren 
öğrencilere ek puan 
verilmesi uygulama 
sına kanun 
müsaade etmediği 
için son verdiklerini 
ve konuya ilişkin 
çalışmaların 
sürdüğüne yönelik 
açıklamalarını 
anımsattı.
Yeni YÖK olarak 
sorunlara hızlı 
çözüm üretme 
doğrultusunda 
adım atmaya devam 
ettiklerini belirten 
Saraç, "Bu kapsam 

da Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Sayın Fikri Işık ile 
dün bir görüşme 
gerçekleştirdik. 
Yapmış olduğumuz 
görüşmede söz 
konusu Öğrencileri 
mize ek puan 
verilmesi uygulama 
sının hukuki zemini 
ni oluşturmak için 
yasa teklifinin 
MEB'e gönderilerek 
Meclis'e sevk 
edilmesi sürecini 
başlattığımızı ifade 
ettik ve kendilerinin 
bu konuda destekle 
rini aldık" ifade 
lerini kullandı.

■İ " &

tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA >
JM SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
W* GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

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



12 Aralık 2015 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

SüriicM belgeleri değişiyor ıtıı miııı isti ıniıiıtıaı im
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 01 Ocak 
2016 tarihinden 
İtibaren eski tip 
sürücü belgelerinin 
5 yıl içerisinde yeni 
tip sürücü belgeleriy 
le değiştirileceği 
bildirildi. Yeni yılın 
ilk gününden itiba 
ren ilk defa sürücü 
belgesi alacaklar ile 
herhangi bir sebeple 
sürücü belgesi iptal 
edilenlerden yeni 
sürücü belgesi ala 
caklar, sürücü belge 
sinin alındığı tarih 
ten itibaren 2 yıl 
süreyle aday sürücü 
olarak kabul 
edilecekler.
MEVCUT SÜRÜCÜ 
BELGELERİ DE 
DEĞİŞECEK 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan yapılan açıkla 
mada, 17 Nisan 2015 
tarihinde Karayolları 
Trafik Yönetmeliğin 
de yapılan değişik 

likle, mevcut sürücü 
belgelerinin 01 Ocak 
2016 ile 31 Aralık 
2020 tarihleri arasın 
da yeni tip sürücü 
belgeleri ile değiştin 
leceği bildirildi.
Belirlenen süre içeri 
sinde değiştirilme , 
yen sürücü belgeleri 
geçersiz sayılacağı, 
yeni tip sürücü bel 
geleriyle vatandaş 
ların Uluslararası 
Sürücü Belgesi 
almaksızın 84 ülkede 
araç kullanabilecek 
leri belirtildi.
EHLİYETE SÜRE 
SINIRI GELİYOR 
Yeni tip sürücü bel 
gelerinin geçerlilik 
sürelerinin minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
çekici sınıfları için 
5 yıl, motosiklet, 
otomobil, traktör ve 
iş makineleri sınıfları 
için ise 10 yıl olacağı 
nın kaydedildiği 
açıklamada, "Eski 
tip sürücü belgeleri

9 sınıftan oluşmakta 
iken, yeni tip sürücü 
belgeleri 17 sınıftan 
oluşacak. Otomobil 
ve kamyonet için B 
sınıfı, minibüs için 
D1 sınıfı, minibüs ve 
otobüs için D sınıfı, 
lastik tekerlekli trak 
tör için F sınıfı, iş 
makinesi türündeki 
araçlar için G sınıfı, 
2, 3 ve 4 tekerlekli 
motorlu bisikletler 
için M sınıfı sürücü 
belgesi istenecek" 
ifadeleri yer aldı. 
ADAY SÜRÜCÜLÜK 
Açıklamaya göre;
1 Ocak 2016'dan 
itibaren, ilk defa 
sürücü belgesi ala
caklar ile herhangi 
bir sebeple sürücü 
belgesi iptal edilen
lerden yeni sürücü 
belgesi alacaklar, 
sürücü belgesinin 
alındığı tarihten 
itibaren 2 yıl süreyle 
aday sürücü olarak 
kabul edilecekler.

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu'nun, 6 ay 
içinde yapmayı 
planladıkları reform 
lar içinde 'Adalet* 
başlığı dikkat çekti. 
Buna göre;
21 Haziran 2016 
tarihine kadar işçi 
ve işveren uyuşmaz 
lıklarının hızlı ve 
kolay bitirilmesi için 
iş mahkemelerinin 
yapısı ve işleyişi 
gözden geçirilecek. 
Bunun için iş 
yargılaması sistemin 
de reform yapılacak. 
Yasal düzenleme ile 
iş mahkemelerinin 
iş yükü azaltılacak, 
dava süreleri 
kısaltılacak, uygula 
mada duraksamaya 
sebep olan konular 
netleştirilecek, 
yargılama sürecini 
uzatan unsurlar 
sistem dışına 
çıkarılacak. İş uyuş 
mazlıklarında arabu 
luculuk zorunlu hale

getirilecek. 
ZORUNLU OLMASI 
DOĞRU DEĞİL 
Ankara Barosu 
Başkanı Hakan 
Canduran, 
'arabuluculuğun* 
zorunlu tutulmasına 
karşı olduklarını be
lirterek, "Zorunluluk 
doğru değil. İtalya 
da uygulanan bu 
sistemden kimse 
memnun değil.
Çünkü Akdeniz ülke 
lerinde insanların 
sulh ve uzlaşma kül 
türü yok. Dolayısıyla 
bu zorunluluk, yargı 
lamaları kısaltmaz 
aksine uzatır" dedi. 
Hükümetin, adalet 

alanında atmayı 
planladığı bir 
başka değişiklik 
ise temyiz mahkeme 
lerinin, alt derece 
mahkemeleri üzerin 
deki hukukilik 
denetiminin ötesine 
taşan yetkilerini 
sınırlandırmak 
olacak. İstinaf 
mahkemelerinin 
faaliyete geçmesiyle 
birlikte, Yargıtay 
ve Danıştay sadece 
hukuki denetim 
yapacak, istinaf 
mahkemeleri ise 
hukuki denetimle 
birlikte vakıa 
incelemesi de 
yapacak.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:514 20 21

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
6 
E 
M 
L 
1 
K 
R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
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.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza . 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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. 5131846
İŞ-KUR 513 71 66

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

OTOBÜS

ULAŞIM
Pamukkal* 6*12 OO 26
DENİZ UÇAÖI 513 66 *13
Pagaaus Akmla Seyahat 014 33 82
METRO 3*13 *12 *12
Aydın Turlun 013 20 77
8Oz«r Turlun 012 1O 72
KanberoQIu-Eaaday 014 4 0 48
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0*1 S3

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

BAĞITICILAR

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 P1
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s-i 3 in 70
MAR-PET a13 30 33
Tuncay Otogaz 013 *1O 4S
Boyza Petrol S13 O1 03

H _______ HASTANELER_______

B 
E 
R 
i

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

i Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
, GEMLİK’İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5346 

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
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAATYİĞİT

GemlikKTrfez
OEMLİK'İH İLK BÖNLÜK »İYMİ OAZETEİİ ■

• 1
Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 

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

1 987

YAPI MALZeMGLeRİ 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

MKIİİKa

DUGUN SALONU

Pustu -Meşrnfat-Çerez
Piyanist Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nifak Masası - Veifan gösterisi

internetten Canlı My/n- Sahne - fakgösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

a www.gemlikmllton.coin
■k facebook/miltondugun
jjk plus.google.com/miltondugun 
P* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

> Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmllton.coin
plus.google.com/miltondugun


Orhan Beli nin tabelası yerine
konsun kampanyası başlatıldı

nişti 
secMalwM

KIŞIN DONMAMAK İÇİN ÖNLEM ALIN...

Cumartesi günü UEDAŞ bakım nedeniy 
le ilçenin birçok cadde ve sokağında 
elektrikleri kesti.

Böyle bir durum bir Avrupa ülkesinde 
olsa, o kurumu tefe koyarlar.

Sat 11.00 e doğru kesilen elektrikler ne
deniyle makinalar durdu.

İş yeri buz gibi soğudu.
Devamı sayfa 4’de

Ünlü Şair Orhan Veli Kanık’m ilçemiz için 
yazdığı “Gemlik’e doğru / denizi göreceksin/ 
sakın şaşırma” dizelerinin bulunduğu tabela 
nın yenilendiği sırada, Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın fotoğrafının da konmasına 
tepki gösteren İşçi Partililerin Yılmaz’ın 
fotoğrafını kapatıp, Orhan Veli’nin fotoğrafını 
koymasından sonra kaldırılan tabelanın ye 
rine konması için facebook üzerinden kam
panya başlatıldı. Haberi sayfa2’de

Alev Subaşı İlker Türkmen
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe kongresinden 
sonra dün de Kadın ve Gençlik Kolları kong 
releri yapılarak, kongreler süreci kapandı. 
CHP İlçe merkezinde yapılan kadın kolu 
kongresinde seçimlere tek liste ile gidildi. 
Eski Başkan Alev Subaşı yeniden başkan 
lığa seçilirken, gençlik kollarında da baş 
kanlığa İlker Türkmen getirildi. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan, kadın ve genç
lik kollarına teşekkür etti. Haberi syf 4’de

+arçe//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Biiyük Değiştirme 
Kampanyası!_ _ _ _

GENÇ-AL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85
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Savaşma Barış...

Orhan Veli nin tabelası yerine 
Konsun kampanyası başlatıldı

Büyük balık yaşamını sürdürmek için 
küçük balığı yutuyor.

Balıkların hatta hayvanların dünyasında 
oluşa gelmiş anlaşılabilinir bir doğa 
yasası...

Gerçi onlar karınlarını doyurduklarında 
dönüp arkalarını gitmesini biliyorlar.

Peki, akılla, fikirle donanan insanoğluna 
ne oluyor.

21. Yüzyıla eriştiğimiz halde...
Baş döndürür bir hızda bilgi devrimi 

yaşanırken...
Emperyalistler doymak bilmez iştahlarını 

küçük ülkelerin yer altı ve üstü zenginlik
lerine pençe atarak gideriyorlar.

Dünyanın dört bir yanında savaş 
çığırtkanları ölüm tamtamları çalıyor.

Petrol, enerji, su her ne ise onun uğruna 
doğa katlediliyor, insanlar yok oluyor.

Özellikle insanın yumuşak karnı olan 
dinsel değerler ve etnik kökenler 
kaşınıyor...

Onların gölgesinde derin uçurumlar 
açılıyor.

İnsanın kendi başına açtığı belalar 
yüzünden şu sıralarda doğudan batıya, 
kuzeyden güneye büyük kaçışlar 
yaşanıyor.Meçhul yolculuklar 
gerçekleşiyor.

Oysa, 
i Doğru olan “önce insan olmak” değil 
I mi?
I Eğitimle...
i Sanatla...
| Kültürle ez cümle insanın oluşumuna 

katkı taşıyan tüm değerlerin bileşkesi 
gerçekleştiriyor insanı.

Ve ahlak...
Genler. Aile... Çevre...
Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü yürekte 

harmanlayıp toplumla buluşturan ana 
taşıyıcılar.

Ana taşıyıcıların üzerinde özgürce 
düşünmek, üretmek, çalışmak, sevmek, 
saymak, şiir okumak, şarkı söylemek, 
resim yapmak, heykel yontmak varken...

Kavga etmek...
Acıdır ki,
İnsanlık olarak içine düştüğümüz anafor 

bizi giderek bilinmez bir derinliğe çekiyor.
Çfcma'K'ıçın ne yapıyoruz.
Kolayını...
B'ıı’oıfımız'ın sırtına 'oasıyoruz.
Ardından; Savaş... Şiddet... Karmaşa... 

Kin... öfke...
Aslında bizi biz yapan değerlere 

tutunduğumuzda kurtuluruz anafordan.
Ortalama insan ömrü 75 yıl sonra... 
Ölüm...
Bilinen tek gerçek...
O halde... Bilimle, bilgiyle, ahlaksal 

değerlerden uzaklaşmadan geleceğe 
yürüyüş...

Kinden, öfkeden sıyrılarak hep birlikte 
yan yana...

Hümanizm mi?
Sorunun yanıtı bugün yaşananlara 

dakııınch küşkusuz eVeı...
Ama...
rtheVıana'&dıdreâtiıriı'Fcuml'yı, 
Hacı Bektaşi Veliyi, 
Yunus Emre’yi, 
Şeyh Edebali’yi, 
Karacaoğlan’ı, 
Nazım Hikmet’i, 
Aşık Veysel’i, 
Albert Camus’u, 
Descartes’i, 
Bacon’u yetiştiren topraklarda bir gün 

mutlaka mutluluk, hoşgörü, sevgi çiçek
len âe'Kenâısıriı göötereceK.

Düşünceler suç düşünenler suçlu 
sayılmayacak.

Gemlik girişinde 
bulunan şair Orhan 
Veli’nin “Gemlik’e 
doğru / denizi göre
ceksin/ sakın 
şaşırma” yazan 
tabelanın 
sökülmesinden 
sonra yerine 
yenisinin 
konmaması 
üzerine facebook 
üzerinden 
Gemliklilerin 
açtıkları 
kampanya ile 
tabelanın yerine 
konması isteniyor. 
‘Gemlik’in Halleri’ 
adlı grup tarafından 
başlatılan Orhan 
Veli’nin Gemlik ile 
ilgili yazdığı şiirin 
eski yerine 
asılması 
kampanyası ilgi 
görüyor.
Orhan Veli’nin, 
‘Gemlik’e Doğru

Ol

vıciliUKe UOglU 

denizi görecel^siny
şaşırma.

denizi göreceksin, 
sakın şaşırma’ 
yazan şiirinin 
dizelerinin 
bulunduğu tabela 
eskiyince belediye 
tarafından söküldü. 
Yerine takınan yeni 
tabelaya, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın fotoğra 
fini koyması, şairin 
adının küçük

yazılması, 
siyasi partilerce 
eleştirilmiş, İşçi 
Partililer ise 
Refik Yılmaz’ın 
fotoğrafı üzerine 
Orhan Veli’nin 
fotoğrafını 
yapıştırmıştı. 
Bunun üzerine 
Belediye tarafından 
yerinden kaldırılan 
tabela bir daha

takılmadı. 
Facebook’ta, 
‘Gemlik Halleri’ 
adlı grup, aylardır 
yerine takılmayan 
tabelanın Gemlik 
girişine yeniden 
takılması için 
Gemliklilere 
paylaşımlar 
gönderiyor. 
Kampanya ilgi 
görüyor.

Sendikalı öğretmenler Acıbadem’de ucuz tedavi görecek.

Türkiye Kamu -Sen 
ve Türk Eğitim Sen 
üyelerinin ve 
1. derece 
akrabalarının 
yararlanabileceği 
şekilde çeşitli 
firmalarla kurumsal 
indirim anlaşmaları 
imzalıyorlar.
Gemlik Acıbadem 
Tıp Merkezi ile 
sendika temsilcileri 
arasında ucuz te
davi antlaşması 
imzalandı. 
Anlaşmaya göre 
sendika üyeleri ve 
birinci derecede 
yakınları Özel 
Acıbadem Gemlik 
Tıp Merkezi’nde 
verilen sağlık

hizmetlerinden 
muayenelerde 
yüzde 15, diğer tüm 
tetkiklerde (Lab.
Radyoloji) yüzde 10 
indirimden 
yararlanabilirler.

Üyelerin sendika 
kimlik kartı ile 
Acıbadem 
Tıp Merkezi’ne 
başvurmaları 
halinde indirimden 
yararlanacaklar.

Sendika yetkilileri; 
ilerleyen süreçte 
Gemlik’te kaliteli 
hizmet sunan diğer 
firmalarla da anlaş 
malar yapacaklarını 
açıkladılar.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS ıstikıaı Caddesi Bora Sokak No : 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel ; (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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TIR'ın dcrsesi üst geçine asılı lalJı
Karacabey-Bursa 
yolunda Münteha 
sapağında, bir tırın 
damperli dorsesi 
üst geçide takılarak 
asılı kaldı.
Kazayı gören 
sürücüler, 
şaşkınlıklarını 
gizleyemediler. 
TIR DORSESİ 
VİNÇLE 
KURTARILDI 
Kaza, Karacabey* 
Bursa yolunda 
Münteha sapa 
ğında meydâna 
geldi.
Açık olan TIR'ın 
damperli dorsesi, 
üst geçide takıldı.

Bu durumu fark 
etmeyen şoför 
yola devam 
edince dorse 
TIR'dan 
ayrılarak üst 
geçitte asılı 
kaldı. Dorseden 
ayrılan TIR 
yaklaşık 30 
metre ileride 
durdu. Polis 
ekipleri çevrede 
güvenlik 
tedbiri aidi. 
TIR'ın 
dorsesi vinçle 
kurtarıldı. 
Polisin kazayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

Diş Hekimi 
Doğan ALKAYA

ACİL DİŞ TEDAVİSİ VE 
MÜDAHALELERİ 

İÇİN SAAT 24.oo’e 
KADAR

HİZMETİNİZDEYİZ

Ahmet Dural Meydanı 
Batum İş Merkezi 
Kat: 2 GEMLİK

05425936151

KıifflMitaılsııılı
Bu yılın oçâk-kâsıfrı 
döneminde Türkiye 
genelinde 810 bin 
672 trafik kâzâsiyla 
ilgili tutariâk 
hazırlandı. En çok 
kâza olan İller İs
tanbul, Ankara, 
İzmir ve Bürsâ; ân 
az kaza tutanağı 
düzenlenen iller ise 
Hakkari, Ardahan» 
Tunceli ve 
Kilis oldu. 
Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi 
verilerinden der
lenen bilgilere göre» 
ocak-kâsım döne
mindeki 11 aylık 
süreçte düzenlenen 
810 bini aşkın kaza 
tutanağının yakla 
şık 10 bini, akilli 
cep telefonlarından 
kaza tutanağı 
hazırlama imkanı 
sunan mobil uygu
lamayla gerçekleşti. 

kaza Nedenler 
Kayıtlara geçeri 
kazalarıri yüzde 
20,6'slriı park 
halinde çarpma, 
yüzde 17,57'siıli fek 
ya da çift yönlü 
yolda arkadan 
çarpma, yüzde 
8,53'ünü tali yoldan 
çıkan araçların ana 
yoldan geçen 
araçlara çarpması, 
yüzde 6.96keini 
kavşak koliaH 
işaretlenmemiş 
kavşaklarda geçiş 
önceliğine 
uyulmâmasi 
oluşturdu.
BN ÇOK KAZA 
OLAN. İLLER 
Eft çok kaza olan 
iller İstanbul, 
Ankara, İzmir ve 
Bursa» eh âz kaza 
tutanağı düzenle
nen iller ise 
Hakkari, Ardahan, 

Tunceli ve Kilis 
oldu. Kazaların 
yüzde 35’i 
İstanbul'da 
gerçekleşirken, 
Hakkari'de 11 ayda 
sadece 114 kaza 
kayıtlara geçti. 
Tutanaklara göre, 
kaza yapan 
sürücülerin yüzde 
85‘İni erkekler, 
yüzde 15'inİ 
kadınlar oluşturdu. 
Kaza tutanağına 
konu olan sürücü
lerin yüzde 16'sı 
31-35, yüzde 15'i 
26-30, yüzde 
14'ü 36-40 ve 
yüzde 14‘ü 41-45 
yaş grubunda 
yer aldı.
Kaza yapan araçla 
rın türlerine göre 
dağılımda İ2? 
yüzde 55 ile 
tomobil grubu ilk 
sırada yer aldı.

Bursa'nın İznik 
ilçesi Hisardere 
köyü yolu üzerinde 
bir tarlada bulunan 
Roma dönemine ait 
lahidin ardından 
defineciler aynı 
bölgede kaçak 
kazı yaparken 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
cuma günü ilçe 
dışından gelen 4 
defineci, gece geç 
saatte kazma ve 
kürekleri ile lahitin 
bulunduğu His
ardere köyü yolu 
üzerindeki tarlaya 
geldi.
Alanda kaçak kazı 
yapmaya başlayan 
defineciler, devriye 
gezen janaârma 
ekiplerince suçüstü 
yakalanuı. C*uc âlet

leri ile birlikte 
ilçe Jandarma 
K'mutanlığı’na 
götürülen 4 de
fineci, ifadelerinin 
alınmasının 

ardından dün nö
betçi mahkemeye 
sevk edildi. De
fineciler, tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldılar.

â ıT VI
ET MANGAL ■ CAFE ■ KAHVALTI
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE H İZ M ETİN İZ DEYİZ I

0 224 525 07 70
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Üne Bakış
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KIŞIN DONMAMAK İÇİN 
ÖNLEM ALIN...

Çalışan arkadaşları ‘Herkes evine’ 
deyip gönderdim.

Cumartesi gecesi uyandığımda elek
trikler yine yanmıyordu.

Dün saat 02.30 da yine elektrikler 
yoktu.

Türkiye yeterli enerji üreten bir ülke 
değil.

Bu nedenle dışa bağımlı.
Doğal gazımız kesilse, ‘Yandı keten 

helva!’
Çünkü doğal gazın büyük bölümü 

Rusya’dan geliyor.
İran, Azerbaycan’dan da gaz geliyor 

ama bu gaz belhyörelerde kullanılıyor.
Evlerimizde elektrik kesildiğinde kış 

aylarında ısınma olanağı yok.
Bugünden tezi yok eve bir odun- 

kömür sobası almaya karar verdim.
Ne olur olmaz diye.
Bir de küçük de olsa, en azından 

doğalgaz kombisini ve elektrikleri 
çalıştıracak küçük bir jeneratör #ımaK 
için araştırmalara başlayacağım.

Rusya ile aramızdaki gerginliğin nasıı 
sonlanacağı belli değil.

İstanbul Boğazından geçen Rus Savaş 
gemisi, Ege sularında seyir halindeyken 
bir Türk balıkçı motoruna uyarı ateşi 
atması olumsuz etki yaptı.

Hükümet, doğalgaz sıkıntısına karşın 
alternatif arayışlara girişmiş.

Bence de girişmeli.
Hatta bu işe daha büyük yatırım yapıp, 

alternatif enerji kaynaklarını devreye 
sokmalı.

Türkiye bir kaplıca cenneti.
Yeraltından çıkan sıcak buyu elektrik 

enerjisine dönüştürmek için yeni 
teşvikler çıkarılmalı.

Jeotermal enerjiyi yeterince 
kullanamadığımız gibi, güneş enerjisi ve 
rüzgar enerjisi konusunda yeterli 
yatırımlarımız yok.

Sanırım yeni Enerji Bakanı 
Cumhurbaşkanımızın damadı Berat AL 
bayrak, yüksek bilgisiyle bu işi çörer ae 
tarihe geçer.

Bu yıl aslında Aralık ayının ortalarına 
gelmemize karşın havalar kışlamadı.

Ama, bu hep böyle gidecek demek 
değil.

Önümüzde soğuk günler bizi bekliyor.
Siz, siz olun, ne olur ne olmaz deyip 

kendi önleminizi kendiniz alın.
Yoksa soğukta her yanınız donabilir.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Kongresinden 
sonra, dün de Kadın 
Kollan ve Gençlik 
Kolları Genel 
kurulları yapılarak 
yeni yönetim 
kurulları belirlendi. 
CHP İlçe Lokali’nde 
yapılan Kadın 
Kolları Kongresine, 
CHP Bursa Mil
letvekili Nurhayat 
Kayışoğlu, İl Kadın 
Kolları Başkanı 
Süheyla Ertürk, 
Gemlik CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan delegeler 
ve partililer katıldı. 
Konuşmaların 
yapılmasından 
sonra yapılan 
seçimlerde CHP 
Gemlik Kadın kolu 
başkanlığına Alev 
Subaşı yeniden 
seçildi.
Subaşı, kongrenin 
açılışında yaptığı 
konuşmada kong 
rede Başkan, yöne
tim, il delegeleri 
seçileceğini be
lirterek şunları 
söyledi: 
“Partimize gönül 
veren isimlere, saha 
çalışmaları ve çeşit 
li etkinliklerde yanı 
mızda olarak katkı 
lan ile bize güç 
veren arkadaşla 
rımıza teşekkür 
ederim." 
Kongreye katılan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Kadın 
Kollarının özverili

çalışmalarından 
dolayı kutladı. 
Sertaslan, "3 buçuk 
yıl boyunca Kadın 
Kolunda benimle 
beraber çalışan 
arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. 
Kadın Kollarında bir 
çok arkadaşımız 
ailesini ihmal etme 
pahasına bizimle 
birlikte sahada 
çalıştı" dedi. 
Kongrede yapılan 
seçimlerde Kadın 
Kolu Başkanlığına 
Alev Subaşı 
yeniden seçilirken, 
yönetim kurulu üye
liklerine; Nezaket 
Bulut, Güler Can, 
Gülseren Güler, 
Handan Gürşahin, 
Sevim İpek, Gül nur 
Oğuz, Sibel Sivri ve 
Gönül Uray seçildi.

İLKER TÜRKMEN 
CHP GENÇLİK 
KOLU BAŞKANI 
SEÇİLDİ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Gençlik Kolu 
Başkanlığına İlker 
Türkmen seçildi. 

CHP Gemlik İlçe 
başkanlığında 
yapılan kongreye, 
Bursa CHP II 
Başkanı Savaş 
Tutan ve yönetim 
kurulu üyeleri de 
katıldı.
Tek adaylı geçen 
kongrede; Divan 
Başkanlığına İlkay 
Küpe, İkinci 
Başkanlığa Gökçe 
Kızılay, yazmanlığa 
da Türkan Hamamcı 
getirildi.
Genel Kurulda 
çalışma raporunun 
okunmasından ve 
kabul edilmesinden 
sonra yeni yönetim 
kurulu için seçimler 
yapıldı.
Seçimlerle tek 
liste ile gidildi. 
Buna göre, CHP 
Gemlik Gençlik

Kolu Başkanlığına 
İlker Türkmen’in 
getirilirken 
yönetim kurulu 
üyeliklerine ise; 
Mehmet Alp, Melda 
Çam, Volkan 
Destegül, Doğukan 
Durmuş, Görkem 
Hüseyin Erdoğan, 
Ufuk Filiz, Türkan 
Hamamcı, Ayşegül 
Kaya , Halil Mutlu, 
Sedat Özer, Alican 
Sertaslan, Murat 
Yarar, Özge Yıldırım 
ve Emel Zengül 
seçildiler.
Seçimler sonunda 
söz alan İlker 
Türkmen, 
delegelere teşekkür 
ederek, partisinin 
güçlenmesi için 
derhal çalışmala 
rina başlaya 
caklarını söyledi.

CHP Gemlik Gençlik Kolu Başkanlığına İlker Türkmen’in getirildi
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Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.
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Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

GemlikKarfez

360'

■ SİGARA ■ 
İÇME ALANLARI 
. MEVCUTTUR ,

750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
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Begüm. Bursa birincisi oldu
NASIL İŞTİR

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde yarışmasında Gemlik 
Anadolu Lisesi 11-C sınıfı öğrencisi Begüm Bilgen yaptığı resimle Bursa il birincisi oldu.

Devletçe yapılan hiçbir sınav yok ki; 
yanlış soru sorulmasın.

Nasıl iştir bu!
En son tıpta uzmanlık sınavında da üç 

dört iptal edilmiş.
Devlet, imtihan sorularını 

hazırlayanlara yaptığınız bu nedir diye 
sormaz mı?

Bakanlığı temsil edenler bilmiyor, mil 
yonlarcâ insanın bilgisini ölçüyor.

Gel de şaşma.
Bu kadar yeteneksiz adamlar nasıl hala 

görevlerde tutuluyor.
Anlamak mümkün değil.
Devlete memur olmak da bir sınavın 

Sonucu.
Allame-i cihan olsan her soruya 

noksansız cevap versen, mülakat var ya 
mülakat.

Diskalifiye etmenin aracı. Siyasi ikti
dara yakınsa, iktidar sahibinin yakını 
ise, koltuklar ikram ediliyor.
Yeter ki iktidardan yana ol.
Getirildikleri görevde başarısızlıkları 

yanlış sporu düzenlemekle kamuoyunca 
bilinenler hala iş başında.

Maaş gani, fors o biçim.
Yazık günah değil' mİ tümden İpıâi 

edilen sınavlar sonucu veya iptal edilen 
yanlış düzenlenmiş, sorular sonucu 
mağdur edilenlere.

Gelecekleri karartılıyor.
bani ouhıarıri ıcraatıriaan sorurhıu

Bakan ne yapıyor?
Milli eğitimi, dini eğitime 

dön ti^iürmdkre * meşgdı.
Esas sınavı kaybeden o, mağdurların 

vebali omuzlarında.

HıMıı
Türkiye’nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ'da, 
kayak sezonundan 
önce günü birlik 
tatilciler sezonu 
başladı. Kar 
kalınlığının 6 
santim olarak 
ölçüldüğü beyaz 
cennete araçları ve 
teleferikle çıkan 
günü birlikçiler kar 
üzerinde gezip 
kışın keyfini 
çıkardıktan sonra 
dönüyorlar. 
Uludağ'da kayak 
sezonunun 18 
Aralık'ta başlaması 
planlanıyor. 
Uludağ’a geçen 
hafta mevsimin ilk 
karının yağmasıyla 

birlikte, çok sayıda 
kişi tatil merkezine 
akın etmeye 
başladı. Özellikle 
hafta sonunu fırsat 
bilenler, tatilini 
Uludağ’da geçirdi. 
Kayak merkezlerine 
gelenler burada 
karın keyfini 
çıkarırken, çocuk
lar da kızağa 
binerek kaydı. 
Lodos sebebiyle 
Uludağ’da karların 
eridiği gözlenirken, 
Türkiye’nin 
değişik illerinden 
Uludağ’a gezi 
amaçlı turlar 
düzenleyen 
öğrenciler de tatil 
merkezinde gönül
lerince eğlendi.

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde 
ortaöğretim 
öğrencileri arasında 
“.İnsan Hakları” 
konulu reşim, kom
pozisyon ve şiir 
yarışmasında Gem
lik Anadolu Lisesi 
11-C sınıfı öğrencisi 
Begüm Bilgen 
yaptığı resimle 
Bursa il birincisi 
olurken, Gemlik Özel 
Hatem Okulları 11-A 
sınıfı Hemşirelik 
öğrencisi Gülseren 
Seldar Bursa İkin
cisi oldu

TEOG mazeret sınavları yapılılı
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB), Temel 
Eğitimden Ortaöğre 
time Geçiş (TEOG) 
sistemi kapsamında, 
7 bin 717 öğrenciyi 
hafta sonu mazeret 
sınavına aldı 
MEB, 25-26 Kasım 
da gerçekleştirilen 
ortak sınavlar sonra 
sı okul müdürlükleri 
aracılığıyla, maze 
retlerini önceden 
bildiren ve sınav 
günü mazeretli 
ya da mazeretsiz 
sınavlara girmeyen 
öğrencilerin bilgi
lerini e-Okul siste 
mine işledi.
Buna göre, 12-13 
Aralık'ta birinci 
dönem merkezi

Kompozisyon 
yarışmasında ise 
Bursa il ikinciliğini 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
10 -E sınıfı öğrencisi 
Melisa Karataş 2. 
olurken Gemlik Ana 
dolu Lisesi öğren 
cisi 11 A sınıfı öğren 
cisi İmran Binici'de 
şiir dalında il 
üçüncüsü oldu. 
Bursa Valiliğinde 
düzenlenen törende 
ödüllerini alan 
Gemlikli öğrencileri 
Gemlik Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü 
Hayrettin Arıcı, 
Celal Bayar Anadolu 

ortak mazeret sınavı 
yapıldı, öğrenciler 
cumartesi 09.00'da 
Türkçe, 10.10'da 
matematik, 11.20'de 
din kültürü ve ahlak 
bilgisi, pazar günü 
ise yine aynı saatler 
de, fen ve teknoloji, 
T.C. inkılap tarihi ve 
Atatürkçülük ile 
yabancı dil ders

Lisesi Müdürü Kamil 
Beki, Gemlik 
Anadolu Lisesi 
Müdür yardımcısı 
Hasan Karabatak 
ve okulun Görsel 
Sanatlar öğretmeni 
Gülşah İslam 
yalnız bırakmadı. 
Başarılı öğrencileri 
makamında 
kabul eden Bursa 
Vali yardımcısı 
Mustafa Altıntaş 
öğrencileri 
başarılarından * 
dolayı tebrik 
ederek kutladı. 
Dereceye giren 
öğrencilerini 
tebrik eden okul 
idareci ve 
öğretmenleri de 
Gemlik'in ismini 
bir kez daha 
Bursa'da başarıyla 
duyurmaktan 
dolayı sevinçli 
olduklarını 

lerinin yazılılarına 
girdi. Öğrencilere, 
her dersten çoktan 
seçmeli 20 soruyu 
yanıtlamaları için 40 
dakika verildi 
Sınav yurt içinde 
618, yurt dışında 4 
merkezde gerçekleş 
tirildi. Mazeretlerini 
süresi içerisinde 
bildirenlerden 4'ü 

söylediler.
Öte yandan, Bursa 
Valiliğini 
Düzenlediği İnsan 
Hakları Günü Resim 
Kompozisyon ve 
şiir yarışmasında 
toplam 9 ödülden 
4'ünü Gemlikli 
öğrenciler 
Damga Vurdu. 
Resim Yarışması 
1.Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Begüm Bilgen 
Resim.Yarışması 2. 
Gemlik Özel 
Hatem Okulu 
öğrencisi 
Gülseren Seldar 
Kompozisyon 
Yarışması 2. Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Melisa Karataş 
Şiir Yarışması 3. 
Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
İmran Binici oldu.

hastanede, 4O'ı evde 
olmak üzere 7 bin 
717 öğrenci sınava 
alındı. Bu öğrenciler 
arasında, Mardin'in 
Nusaybin ve Derik 
ilçelerinde güvenlik 
gerçekçesiyle 
sınava katılamayan 
3 bin 845 öğrenci 
de bulunuyor. 
Geçerli mazereti ol
madan ortak sınavla 
ra katılmayan öğren 
çilerin, derse ait 
sınav puanı sıfır 
olarak değerlen 
dirilecek, e-Okul 
Sisteminde ortak 
sınav sonuç 
hanesinde (G) olarak 
gösterilecek ve 
ortalamaya dahil 
edilecek.



14 Aralık 2015 Pazartesi Gemlik K Sayfa 8
■M

Türkiye Basketbol 
2.Ligi /.haftasında 
Gemlik Gücüm 
evinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
114 -98 yenerek ilk 
galibiyetini aldı. 
Gemlik İlçe Spor 
Salonu'nda oy
nanan mücadelenin 
ilk çeyreğini Gemlik 
ekibi 30-19 önde 
tamamladı.
İkinci periyoda 
İTÜ savunmasını 
sertleştirerek 
aradaki farkı azaltsa 
da ilk yarının 
sonuna Gemlik 
Gücüm Mert 
Yavi ve Mertcan 
ile bulduğu 
sayılar ile ilk 
yarı 51-41 önde 
tamamlamasını 
bildi. İkinci yarı 
levent ile bulduğu 
3 lük ile başlayan 
Gemlik ekibi peri 
yotu 26-23önde 
tamamladı. Maçın 
son çeyreğinde

aradaki farkı ko
ruyan Gemlik 
Gücüm İtü 
karsısında 16 sayı 
ile 114-98 maçı 
kazandı.
Gemlik Gücüm ‘de 
Adnan Sevda 23 
sayı 3 asist 13 ri 
baunt ile oynarken 
Levent 22 sayı 
5 asist 1 blok 4 
ribaunt ile 
oynadı.
İstanbul Teknik 
Üniversitesinden 
Ceyhan 22 sayı 3 
asist 1 ribaunt 
ile oynarken

Anıl Uğur 18 
sayı 2 asist ve 10 
ribaunt ile oynadı 
Gemlik Gücüm 
aldığı galibiyet 
puanını 8 çıkararak 
ilk galibiyetini almış 
oldu.
Gemlik ekibine 
mağlup olan 
İstanbul Teknik 
üniversitesi 
galibiyet ile 
danışamadı.
1 periyot 30-19 
2periyot 27-26 
3periyot 26-23 
4periyot 31-30 
Maç sonucu 114-98

Bursaspör 
taraftarları 
yaptıklar! yazılı 
açıklamada Başkan 
Recep Bölükbaşı 
ve yönetıhriİ 
istifaya davet etti. 
Yeşil-beyazh 
taraftarlar 
oluşturdukları 
taraftar sitesi 
üzerinden yönetimi 
istifaya davet etti. 
Siteden yapılan 
açıklamada, "Daha 
bir senesi bile dol
madan görev 
yaptığınız makamın 
ağırlığım 
kaldıramadığınız 
maalesef tüm 
Bursa spor ka
muoyu ve camia 
sınca hemfikirdir. 
Bursaspör Külü 
bü’nü yönete
meyenleri olarak, 
izlenilen tutum ve 
alınan bireysel 
kararların; 
camiamıza ve 
camiamızın 
kültürüne 
yakışmadığını

gözlemlemekteyiz. 
Bursaspör 
camiasının geçmiş 
dönemde tüm 
Türkiye tarafından 
gıpta ile bakılan Ve 
örnek gösterilen bir 
duruşunu, ağırlığını 
maalesef senesi 
dolmayan görev 
sürenizce günden 
güne erittiğinizi 
görmekteyiz. Tüm 
camianın beklide 
tek bir konuda 
bir olduğu 
yakışmadığınız 
görevi bırakmama 
ısrarınız, Bursas- 
por’un menfaatine 
gelişmediği 
aşikardır. Bu hatalar 

zincirine ısrarla 
eklediğiniz 
halkaların Bursa 
spor camiasına 
negatif etkileri, 
maalesef artarak 
sürmektedir ve bu 
gidişle de sürecek
tir. Bu konudaki 
çağrımızı yinele
mekte fayda görüy
oruz ki yaşanacak 
kötü anılara engel 
olmak umuduyla, 
Recep Bölükba 
şı’nın ve ekibinin 
istifası ile bitecek 
kampanyalarımızı 
tüm gücümüzle 
sürdüreceğimizi 
bilmenizi isteriz" 
denildi.

yi [fob tecrübemiz ile 
bi zmetini zdeyiz....

uc ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ 
H| ATRAACILIK YAYINCILIK

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU e 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN e 

KARTVİZİT & KAŞE e 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM > 
PLAKET & KUPA e 

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

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

Tel: 0 224 513 96 83
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MM'de kesilen paralar geri almaca t PciroI iren tiiiwr
ATM'lerden çektikleri 
nakit veya taksitli 
kredilerden "Hızlı 
para hizmet bedeli" 
altında kesilen 
paralarını geri ala* 
bileceklerini söyledi. 
Bursa'da dernek 
binasında basın 
toplantısı düzenle 
yen TÜDEF'e bağlı 
olan Bursa Tüketi
ciler Derneği Genel 
Başkanı Sıtkı Yılmaz, 
ATM'lerden çektikleri 
nakit veya taksitli 
kredilerden, "Hızlı 
para hizmet bedeli" 
adı altında kesilen 
paranın geri 
alabileceği açıkladı. 
Muğla’da yaşayan 
Nizamettin 
Eşiyok'un, kredi 
kartı üzerinden bir 
bankadan aldığı 13 
bin 500 TL krediden 
921,38 TL parasının 
'Hızlı para hizmet be
deli* adı altında ke
silmesinin ardından 
bu paranın kendi

sine ödenmesi için 
Menteşe ilçesi 
Hakem Heyeti'ne 
başvuruda 
bulunduğunu 
açıklayan Sıtkı 
Yılmaz, şunları 
söyledi:

'ZORUNLU 
MASRAF' OLARAK 
KABUL EDİLEMEZ 
"Hakem heyeti 

tüketicinin aleyhine 
karar vermiş. Bunun 

üzerine Nizamettin 
Eşiyok, tüketici 
mahkemesi sıfatıyla 
Muğla 1. Asliye 
Hukuk Mahkeme- 
si'ne hakem 
heyetinin verdiği bu 
kararının iptali için 
başvuruda 
bulunmuş. Mahkeme 
bilirkişiden görüş 
istemiş, Uzman 
bilirkişi; tüketicinin 
'hızlı para kredisi* ne 
yönelik alınan işlem 

bedeli konusundaki 
itirazını haklı 
bulmuş. Bunun 
üzerine İzmir 
6.Tüketici 
Mahkemesi 'de 
bilirkişi raporuna 
itibar etmiş ve söz 
konusu masrafın 
'zorunlu masraf 
olarak kabul 
edilmeyeceği, 
haksız ve hukuksuz 
bir uygulama 
olduğuna karar 
vermiş, bu kesintinin 
haksız yere yapıldığı 
ve davacı hesabına 
iadesinin gerektiği' 
yönünde görüş 
belirtmiştir" dedi. 
KESİNTİLERİ 
İSTEYEBİLECEKLER 
Sıtkı Yılmaz bu 
kararın dikkate 
alınarak diğer tüketi
cilerin, son on yıl 
içersinde bu şekilde 
çektikleri paralardan 
alınan kesintileri 
isteyebileceklerini 
sözlerine ekledi.

Rusya’nın en büyük 
gelir kalemlerinden 
olan petrolde sert 
düşüş devam 
ederken, dolar 70 
rublenin üstüne 
çıkarak rubleye bir 
darbe daha vurdu 
Brent petrolü 38,2 
dolara, WTI petrolü 
ise 36,9 dolara 
kadar geriledi. 
Bir günlük düşüş 
yüzde 4 civarında. 
Ancak Rusya’nın 
Ural petrolü daha 
da aşağıda: Komm
ersant gazetesinin 
aktardığı verilere 
göre Ural petrolü 
dün 35,6 dolara

kadar indi.
Rusya’da petrol ile 
doların geldiği se
viye, 2008’deki kriz 
seviyesine dönüş 
anlamına geliyor. 
Son 4 aydır dolar 
işk kez 70 ruble 
psikolojik se
viyesini aştı ve 70,4 
ruble civarına çıktı. 
Euro da yükselişini 
sürdürdü ve 77,6 
rubleye ulaştı.
OPEC’in petrol üre
timinde sınır 
koymaması ve fiilen 
üretim artışına yol 
vermesi, fiyatları 
düşürmeye devam 
ediyor.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

SiTIlSSCZEYrâlM
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578
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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 Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

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 Tos. 513 23 84

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33

VAPUR- FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Yalova
Topçular 
Eoklhloar

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

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

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

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkate
DENİZ UÇAOl

•12 OO 20 büs Terminali (18 Hat)
Psgstuı Akmla Seyahat 
METRO
Aydın Turfam 
sozar Turfam
KanbaroQIu-Eaadaf
Anrtur
Kamil Koç____________

•13 12 12
•13 20 77

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

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

I. 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR
• 12 1O 72

•12 O1 <3

GEMDAŞ 
Ay gaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER İŞ-KUR _____

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

617 34 00
513 23 29 BELEDİYE_________

Ergaz 
Mllangaz

613 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 50 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

613 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25
513 45 21-182 Totalgaz

oo ru
51417 00

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

• 13 1O 79
•13 30 33
• 13 13 40
013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5347 

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)

IEHIİİSİRİGMÜ-'
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Servis ve ekipjnnntnr - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikinilton.coin
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Bursa Ulaşım Koordinasyon Merkezi yeni tarifeyi onayladı. Zamlı tarife 4 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek

MMİM
[Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

■K
SULARIN KİREÇ SORUNU...

14 yıldır Umurbey de oturuyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde evde küçük bir 

onarım nedeniyle, kırım ve onarım işleri 
yaşandı.

Gemlik’in ve Umurbey’in suları çok 
kireçli.

Bu nedenle ilçemizdeki tüm konutlarda, 
içme suyu olarak damacana kaynak suyu 
kullanılıyor. Devamı sayfa 4’de

4 Ocak 2016’da yürürlükte Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Bursa Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 
dolmuş ve taksi ücretlerine zammı onayladı. 
Dolmuş ücretlerine 25’er kuruş zam yapılarak, 
kısa hatlarda 2,25 TL ve uzun hatlarda 2,50 TL 
olacak, ara iniş ve binişler 2,25 TL uygulana 
cak. Bursa’daki toplu ulaşım zammı, merkezi 
ilçelerle sınırlı kalmadı. Gemlik hattı tam 4,25, 
lira olurken, indirimli biletler 3,25 lira, abon
man 3,25 lira olarak uygulanacak. Sayfa 2’de

Yeni bir yıla girme 
mize az günler 
kaldı. İlçemizde 
bulunan büyük 
marketlerde yeni 
yıla giriş için 
yapılacak olan 
gece ve kutla
malarda kullanıl 
mak üzere yüz

Zerce çeşit yılbaşı 
süsleri rafları 
doldurdu.
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi’n 
de yeni yıl kutla 
maları için yüzler 
ce çeşit yılbaşı 
süsleri satışa 
sunuldu.
Sayfa 2’de

a reel ik 
# . o—-

+arçe//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Biiyıik Değiştirme
Kampanyası?_ _ _ _ _

GENC-flL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Ulaşım Koordinasyon Merkezi yeni tarifeyi onayladı. Zamlı tarife 4 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek

Gemlik Bursa arası 4.25 lira oluyor
Bursa’da, tüm farklı 
toplu ulaşım araçla 
rina ait ücret tarife 
leri, artık ortak 
eşzamanlı olmuyor 
ve farklı zamanlarda 
gerçekleşiyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin BursaRay 
ve otobüs hatlarına 
ait ücretlendirme 
artışları, ortalama 
yılda 1 kez 
olurken, binildi 
ğinde öğreniliyor. 
Yürürlükteki tarife, 
Temmuz 2015’te 
başlamıştı.
Minibüs ücretleri 
ise, kısa ve uzun 
hatlarda 25’er kuruş 
zamlanmış ve Eylül 
2015 itibariyle de 
yürürlüğe girmişti.

İlgili esnaf odası, 
zammın 4 yıl 
sonra gerçekleş 
tiğini açıklamıştı. 
Dolmuş ve 
taksi ücretleri de, 
zamlandı.
Zamlı tarife 4 Ocak 

2016’da yürürlükte 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Bursa Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi, dolmuş 
ve taksi ücretlerine 
zammı onayladı. 
Bursa Şoförler ve

Otomobilciler 
Odası’nın mevcut 
ücretleri, uzun 
sayılabilecek bir 
sürenin ardından, 
Ekim 2014 beri 
yürürlükteydi. 
Zamlara göre yeni 

ücretlendirme şu 
şekilde olacak; 
Dolmuş ücretlerine 
25’er kuruş zam 
yapılarak, kısa hatlar 
da 2,25 TL ve uzun 
hatlarda 2,50 TL 
olacak, ara iniş ve 
binişler 2,25 TL 
uygulanacak. 
Taksi ücrelerine de, 
20’er kuruş artış 
gelirken, taksimetre 
açılış ücreti 3,10 TL 
ve kilometre 
başına 2,70 TL 
geçerli olacak. 
Uludağ’a taksile 
rin 34 kilometrelik 
yolculuk ücreti de, 
10 liralık artışla 
130 liraya yükseldi. 
GEMLİK - BURSA 
DA ZAMLANDI

Taksilerin yeni 
ücretleri, Os 
mangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Kestel, 
Gürsu, Gemlik 
ve Mudanya 
ilçelerini kapsıyor. 
Orhangazi’ye de, 
‘zamlı’ yolculuk 
Bursa’daki toplu 
ulaşım zammı, 
merkezi ilçelerle 
sınırlı kalmadı. 
Orhangazi’de, 
Bursa Hattı tam 
7,75 lira, indirimli 
4,75, abonman 
5,75 lira oldu. 
Gemlik hattı da 
tam 4,25, lira 
olurken, indirimli 
biletler 3,25 lira, 
abonman 3,25 lira 
olarak uygulanacak.

Ması Wttıı Mı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Uludağ Üniversitesi 
arasında imzala 
nan, kentin çevre 
sorunlarının çözü 
müne yönelik 
işbirliği protokolü 
kapsamında 17 
ilçede yapılacak 
‘İlçe çevre sorun 
lan çalıştayları, Os- 
mangazi’nin ardın 
dan Yıldırım çalış 
tayı ile devam etti. 
İlçelerin çevre 
sorunlarının belir
lenerek bu 
doğrultuda kurum
sal çalışmalara yön 
verilmesi, kurumlar 
arası iletişimin 
geliştirilmesi ve 
çevre bilincinin 
arttırılması amacıy 
la düzenlenen 
“İlçeler Çevre 
Sorunlarını 
Belirliyor” 
çalıştaylarının ilki 
Osmangazi ilçesi 
için, İkincisi de 
Yıldırım İlçesi için 
gerçekleştirildi. 
Çalıştaylara ilçeyi 
temsil eden sivil 
toplum kuruluşları, 
muhtarlıklar ve 
kamu kurumlarının 
yanı sıra kentin 
öncelikli çevre

Efes.

sorunlarının 
çözümü noktasında 
kent ölçeğinde 
önemli role sahip 
olan kurumlar da 
katılım sağladı. 
Yaklaşık 50 kişinin 
katılım sağladığı 
çahştaylar Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı 
Nalan Fidan’ın 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
çevre sorunlarının 
çözümü noktasında 
gerçekleştirdiği 
çalışmaları aktaran 
sunumu ile başladı. 
Sunumun ardından 
grup çalışmalarına 
geçilerek, katı 
atıktan su kirliliği 
ne, hava kirliliğin 
den görüntü 
kirliliğine kadar 

birçok konuyu ird
eleyen soru formu 
üzerinden ilçenin 
çevre sorunlarıyla 
ilgili katılımcıların 
görüşleri alındı. 
Her bir ilçede 
farklı tarihlerde 
gerçekleştirilecek 
çalıştayların 
çıktıları 5 Haziran 
Dünya Çevre 
Günü kapsamında 
gerçekleştirilecek 
etkinlikte Bursa 
kamuoyu ile 
paylaşılarak 
ilçedeki çevre 
sorunlarının etkin 
ve katılımcı bir 
şekilde çözüme 
ulaştırılması 
için kurumsal 
çalışmalara yön 
verilmesi teşvik 
edilecektir.

2015 yılının sona 
erip, 2016 yılına 
girişin kutlama 
hazırlıkları başladı. 
İlçemizde bulunan 
büyük marketlerde 
yeni yıla giriş 
için yapılacak 
olan gece ve 
kutlamalarda 
kullanılmak üzere 
yüzlerce çeşit 
yılbaşı süsleri 
rafları doldurdu. 
İlçemizde bu yıl 
yeni yılı kutlamak 
için Atamer Otel, 
Doris Balık Restau
rant, Gürle Restau
rant, Syrus Otel, 
Ramada Otel’de 
rezervasyonların

alınmasına 
başlandığı 
öğrenildi.
Evlerde ve dışarıda 
yapılacak olan 
yılbaşı kutlamaları 
için bu yıl da 
süslemelere ilgi 
büyük oluyor. 
Gemlik Özdilek

Alışveriş Merkezi’n 
de yeni yıl kutlama 
lan için yüzlerce 
çeşit yılbaşı süsleri 
satışa sunuldu.
Yılbaşı nedeniyle 
çerezciler, tatlıcılar, 
meyve satıcıları 
da hazırlarını 
sürdürüyor
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Molosiklet yarısı hastanede bini
İnegöl de yarış yapan iki 
motosikletlinin otomobile 
çarpması sonucu 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hik
met Şahin Köprülü kavşa 
ğından gelip, Organize 
Sanayi Bölgesi 1. Cadde 
üzerinde yarış yaptıkları 
iddia edilen iki motosiklet
teki gençler, Metal Sanayi 
Kavşağından gelip 1. 
Cadde üzerindeki fab
rikaya dönüş yapmakta 
olan sürücü Gökhan 
Ulaşer yönetimindeki 16 
PS 656 plakalı özel otomo
bil ile kafa kafaya çarpıştı. 
Motosikletlerin üzerinden 
düşen gençler yaralandı. 
16 KNP 14 plakalı moto

sikletten düşerek yarala 
nan sürücü 15 yaşındaki 
Harun D. ile arkasındaki 
arkadaşı 18 yaşındaki 
Tuncay Y. yerden kalka
mazken, diğer motosiklet
teki iki genç, kazanın 
ardından motosikleti de 
alıp kaçtılhr. Görgü 
tanıklarının ifadelerine 
göre harekete geçen 
emniyet ekipleri, kazaya 
karıştıktan sonra kaçın 
lan 16 KMR 76 plakalı 
motosikleti, kaza yerine 
yakın yeşil alanda 
saklanmış olarak buldu. 
Motosikleti kaza yerine 
yakın bir yere saklayıp 
ayrılarak gençler, emniyet 
ekiplerince aranıyor.

Diş Hekimi 
Doğan ALKAYA
ACİL DİŞ TEDAVİSİ VE 

MÜDAHALELERİ 
İÇİN SAAT 24.oo’e 

KADAR
HİZMETİNİZDEYİZ

Ahmet Dural Meydanı 
Batum İş Merkezi 
Kat: 2 GEMLİK

05425936151

yaslı adamın sünheli öliimii
Olay, Osmangazi 
Yenimahalle Mahal 
lesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bilgi 
ye göre, gece saat 
terinde mahalle 
sakinleri bir evden 
gelen kötü kokular 
üzerine polise 
haber verdi. 
Eve gelen polis 
ekipleri kapıda 
takılı vaziyet 
te duran anahtarla 
içeriye girince, 
banyoda 69 yaşın 
daki astım hastası 
Ali Yılmaz'ın cansız 
bedeni ile 
karşılaştı.

KARDEŞİNİN EVİNİ 
POLİSTEN 
ÖĞRENDİ

Polis ekipleri 
yakınlarına 
ulaşmak için Ali 
Yılmaz'ın kardeşi

M.B.'yi aradı. 
Kardeşinin ölüm 
haberini alan M.B. 
önce olay yerine 
gelmek isteme 
diğini, ardından da 
adresi bilmediği 
öne sürdü. Polis 
ekiplerinin ısrarı 
üzerine adresi, 
kendisini arayan 
polisten alan M.B. 

yine de olay yerine 
gelmedi. Yapılan 
incelemenin ardın 
dan Yılmaz'ın ölü 
mü şüpheli bulun 
du. Yılmaz'ın cansız 
bedeni otopsi yapıl 
mak üzere Adli Tıp 
Kurumuna kaldırıl 
dı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

tos
Bursa’da geçirdiği 
beyin kanaması 
nedeniyle beyin 
ölümü gerçekleşen 
71 yaşındaki hasta 
mn iki böbreği ve 
karaciğeri, 3 kişiye 
umut oldu.
Beyin kanaması 
geçirerek ambulans 
la Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne kaldın 
lan 71 yaşındaki 
Necati A., iki gün 
yoğun bakımdaki 
gerçekleşen tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Bunun üzeri 
ne aile ile görüşen 
Organ Nakli Merke 
zi Koordinatörleri, 
ailenin de organ 
naklini onaylama 
sının ardından gece 
saatlerinde operas 
yonu başlattı.
Ameliyat öncesi

gazetecilere bilgiler 
veren Çekirge Dev 
let Hastanesi Genel 
Cerrahi Uzmanı 
Opr. Dr. Timur Didi 
nen, "71 yaşında 
erkek hastamızın, 
geçirdiği beyin ka 
naması neticesinde 
beyin ölümü gerçek 
leşti. Hiç vakit kay 
betmeden aile ile 
görüştük. Aile bil 
inçli bir aileydi, 

organları bağışla 
mayı hemen kabul 
etti. Böbrekleri ve 
karaciğeri kullanıla 
cak, 3 tane hayat 
kurtaracaklar. Bir 
böbrek ve karaci 
ger Uludağ Üniver 
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne diğer 
böbrek de Bursa’da 
özel bir hastane 
mize gönderilecek." 
şeklinde konuştu.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış Ma Gemlik İkincisi oldu
SULARIN KİREÇ SORUNU...

Su satış işi bir sektör oldu.
Evde su tesisatında onarım yapan 

Bulgar göçmeni Hüsnü Usta, yakında 
bize komşu olacak.

0 da yeni aldığı ev ile uğraşıyor.
Evini zeminden ısıtmak için tesisatı 

yeniliyor.
Konu sulara gelince, kombilerin ve 

tesisatların Umurbey’in kireçli suydouan 
dolayı sık sık arızalandığını söyledi.

Çevremdeki arkadaşlar konutlarında 
suların kirecini önlemek için, evlerin 
dışına kireç arıtma cihazları koyuyorlar.

0 hem masraflı, hem de yapıldıktan 
sonra zahmetli bir iş.

Ama ne yapsınlar başka türlü suların 
kireciyle başa çıkamıyorlar.

Hüsnü Usta, ‘Umurbey’de oturanlar 
neden BUSKİ’ye başvurup, Aytepe 
yakınlarındaki kireç oranı çok düşük olan 
su kaynağını, bir depoda toplayıp, bu 
suyu neden Umurbeyli’ye dağıtmadığını’ 
sordu.

Böyle bir su olduğunu bilmediğimi, 
ama konuyu ilgililere köşemde yazarak 
duyuracağımı söyledim.

Sulardaki kireç sorunu yalnız Umur 
bey’e özgü değil. Gemlik’te kullandığımız 
sular da kireçli.

Çay yaparken çaydanlıklara 
çeşmeden koyduğumuz sular nedeniyle 
kısa sürede çaydanlıklarımızın içi kireç 
kaplıyor.

Bu bize Gemlikteki çeşme sularının ne 
kadar kireçli olduğunun bir kanıtıdır..

Çeşmelerden ne zaman kireçsiz su 
içeceğiz dersiniz, bana göre Büyük 
Kumla Barajının dolması ve şebekelere 
su verilmesinden sonra sanırım kireçsiz 
su içeceğiz.

Biliyorsunuz Devlet Su İşletmesi 
Büyük Kumla’dan Gemlik’e getirdiği su 
borularını Manastır Bölgesi’nde yer 
altına alıyor.

Barajın çevresinde zeytinlikleri olan 
arkadaşlarımız çalışmaların hızla devam 
ettiğini söylüyorlar.

Sanırım müteahhit firma temel atma 
töreninde Bakana verdiği sözü yerine ge
tirecek.

2018’d e Gemlik ve çevresi temiz, 
kireçsiz içme suyuna kavuşacak.

Yine de Umurbey’de boşa akan kireç
siz kaynağın bir yolu varsa Umurbey 
lilere verilmesi için bir incelenmesini 
öneririm.

Buradan BUSKİ ilgililerine sesleniyo
rum, böyle bir su varsa ne duruyor
sunuz.

Gemlik Şube Müdürü Hasan Türe 
kardeşimden konu hakkında bilgi bekli 
yorum.____________________________

Atatürk İlkokulu 
2-C sınıfı öğrencisi 
Ada Şimal Günay, 
10 Aralık İnsan 
Hakları Haftası ne
deniyle, ilkokullar 
arasında yapılan 
resim yarışmasında 
İlçe İkincisi oldu. 
Ada Şimal Günay, 
daha önce de 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle

Gemlik Atatepe 
Ticaret Meslek 
Lisesi 12. Sınıf 
öğrencileri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Valiliği, Bursa Kent 
Konseyi, Bursa 
Çalışma ve İş Ku
rumu (İş-Kur Bursa) 
ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) ortaklığında 
bu yıl 4'üncüsü 
düzenlenen Bursa 
İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Buluşma 
sı'nda iş dünyasının 
temsilcileri ile okul 
müdür yardımcısı 
Serkan Demirkol ve 
Ulaştırma Hizmet

fiemlIMi çocuMaF Cailloü'ıoı seiidi
GemlikLife 
Organizasyon 2015 
yılı Sosyal ve 
Kültürel Projeler 
Kapsamında 
Gemlikli minik 
öğrenciler ve 
çocuklar için 
organize ettiği, 
Komagene ve Maki 
Yapı'nın sponsorlu 
ğunda gerçekleşen 
“Caillou Müzikal 
Tiyatro Gösterimi” 
dün Gemlik 
Belediyesi Manastır 
Kültür Merkezinde 
sahnelendi. 
Gemlik Belediyesi 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde organ
ize edilen göster
ime yaklaşık bin 
1200 çocuk, minik

leri Alan Şefi 
Hilal Peker'in 
düzenlediği gezide 
bir araya gelerek 
yeni bilgiler 
edindi.
İşverenler ile iş 
arayanları aynı çatı 
altında buluşturan 

öğrenci ve aileleri 
katıldı. Daha 
öncede Gemlik’e 
gelen çocukların 
çok sevdiği çizgi 
film kahramanı 
Coillou’nun müzikal 
tiyatro gösterimi 
büyük beğeni 
topladı. Sosyal ve 
Kültürel Projeler 

.etkinlikte 
edebiyatçı, şair, 
koleksiyoncu ve 
İstanbul Oyuncak 
Müzesi'nin 
kurucusu Sunay 
Akın'ın 'Geçmişten 
Bugüne' adlı 
söyleşisine de

Kapsamında, 
GemlikLife olarak 
sadece eğlenceye 
yönelik organizas 
yonları hedefleme 
diklerini belirten or
ganizasyon sorum
lusu Oğuzhan 
Obuz, çocukların 
eğitim ve öğretim 
lerine de duyarlılık 

yapılan resim 
yarışmasında İlçe 
birincisi olmuştu. 
Ada Şimal Günay’a 
ödülünü, Okul 
Müdürü Ali Deliak 
verdi.
Okul Müdürü Ali 
Deliak, Ada’yı 
tebrik ederek, 
diğer öğrencilerden 
de böyle başarılar 
beklediğini söyledi.

katılan Gemlik 
Atatepe Ticaret 
Meslek Lisesi 
öğrencileri, 
usta kalemin 
kendine has 
üslubu ile 
anlattığı hikayeleri 
ilgi ile dinlediler.

gösterdiklerini 
söyledi. Gemlik'teki 
hemen hemen 
bütün anaokulu 
öğrencilerinin 
katılım gösterdiği 
Caillou Müzikali 
çocuk tiyatrosu 
tüm öğretmen ve 
velilerden de tam 
not aldı.



? Rfifi Tl'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
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SALONLARIMIZI GÖRMEDEN J MESCİD
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
/£> 0554 577 46 77 

0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

SPORDA BOSA GEÇEN ZAMANLAR
Sosyal aktivite; 

insanların boş 
zamanlarını, beden 
ve ruh yapısına 
psikolojik katkı 
yapması için 
kullandığı bir araçtır. 
Sonuçta haz duyup 
mutlu olmak vardır.

Sonuç böyle olmaz 
sa bir şeyler yanlış 
gidiyor anlamı orta 
ya çıkar.

Bu tip uğraşılar 
toplum psikolojisini 
doğrudan etkiler.

Böyle ortamlardan 
açığa çıkan sorun 
suz ve mutlu bireyler 
güzel bir geleceğin 
temsilcisi olurlar.
Buda ülke geleceği 
için çok olumlu bir 
durumdur.

Bakınız toplumu 
muzda sigara içen, 
içki ve uyuşturucu 
madde kullanan bir 
şekilde mutsuz ve 
sahipsiz gençleri 
m izdir.

İlgi alaka ile sevgiyi 

bekledikleri 
kişilerden alamamış 
lardır.
Zararlı insanların 

egemenliğine 
geçmişlerdir....

Beklide daha 
önceleri nefret ettik 
leri bu kötü alışkan 
tıklara uygunsuz 
kişilerin yönlendirme 
leriyle bağımlı hale 
gelirler.

Vücutlarında 
oluşan enerji biriki 
mini sağlıklı bir 

şekil de açığa 
çıkarmaları gerekir. 
Sosyal aktiviteler en 
önemli deşarj yer
leridir.

Gelişmiş ülkelerde 
sportif tesisler, 
sosyal uğraşı yerleri 
ve malzemeleri 
gereğinin iki katı 
civarındadır.

İnsana odaklı bu 
uğraşların yöneten
leri de düzgün insan
lardan seçilmesi 
gerekir.

Para için yöneticilik 
yapan kişide insanın 
hiçbir önemi yoktur. 
Egoları tatmin etmek 
içinde yöneticilik 
yapılmaz.

İdarecilik yapan 
birinin bağlı 
bulunduğu toplumu 
temsil ettiğini 
unutmaması gerekir. 
Onun yaptığı doğru 

ve yanlıştan camiası 
direk etkilenir.

Ben kırk beş yıldır 
Gemlik’te futbolun 
içerisindeyim.

Üç ya da dört 
dönem hariç işlerin 
düzgün planlandığını 
hiç görmedim. 
Sümer Spor, Boru- 
san Güven Spor, 
Azot spor dönemleri 
hariç. Zaten işler 
düzgün planlansaydı 
bizimde profesyonel 
ikinci Ligde bir 
takımımız olurdu. 
Tüm Gemlik’i kapsa 
yan sistematik bir 
yönetimler hiçbir 
zaman gerçekleş 
medi. Tecrübeli ortak 
akıldan hiç faydala 
nılmadı.

Seyhan Aydın, 
Faruk Güzel, Kemal 
Akıt, Melih Kazanç, 
Mahir Gençer gibi 

birçok önemli 
başkanlar görme 
mize rağmen hep 
geçici başarılar 
hedeflendi.
Kurumsallaşmak 
hayata geçirilmedi. 
Takım içi sistem hiç 
olmadı.

Altınordu Spor 
Kulübü gibi hiç 
olamadık.

Bir önemli hususta 
sporu siyasete alet 
etmemek gerektiğine 
inanıyorum.

Potansiyel sporcu 
kitlesini de bağlı 
bulunduğun parti 
için heba etmemen 
gerekir. Yıllar önce 
kurduğumuz Kartal 
spor isimli gayri 
federe kulübümüzün 
dağılış sebebi siya 
setten olmuştu.

Bizler çok üzülmüş 
tük.

Öğretmen adayları, çocuk istismarına karsı ııınıılılı
Çocuklara Yönelik 
Ticari Cinsel Sömürü 
(ÇTCS) ile mücadele 
agı kapsamında 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Eğitim Fakültesi'nde 
öğrenim gören 
öğretmen adayları 
çocuk istismarına 
yönelik bilgilendi 

rildj. Türkiye’de 
çocuklara karşı her 
türlü sömürünün- 
ortadan kaldırılma 
sini sağlamak üzere 
faaliyet gösteren 
ÇTCS ile Uludağ . 
Üniversitesi ortak 
programlar düzen 
liyor. Uludağ Üniver 
sitesi Psikolojik

Danışmanlık Rehber 
lik (PDR) Topluluğu] 
öğrencilerinin organi 
ze ettiği konferanstı 
CTCS gönüllüsü 
Ankara Barosu 
a.v.u katla rı ndaru^ 
ÇTCS Ağı Koordina 
törü Şahin Antakya 
lıoğlu bilgi verdi. 
Eğitim Fakültesi

Ahmet Taner Kışlalı 
Salonu’nda gerçekle 
sen konferansa f 
uyıuiiuilor büyük.ilgi 
Mt p Ff Jı.,; D i i n yada 
~ .ada on büyük t 

’' ıı.usuç tününün 
çocukların cinsel 
sömürüsüne yönelik 
işlenen suçlar oldu 
ğuna dikkat çeken

Şahin Antakyalıoğlu, 
çocukların cipsel 
sömürüsüyle ilgili 
internet Cizet^den 
milyarJatFa t 1 ir 
para sirküla^j jiiu 
olduğunu i fax! ° 
Toplum içinde 200 
bin pedofilin dolaştı 
ğına dikkat çeken 
ÇTCS Ağı Koordina 

törü, “Ailelerin ve 
eğitim kurumlarının 
bu konuda dikkatJT 4

.ıası jerekir. Bir
. A.^ı veva kurum 
tuı olaylar ortaya 

. '*■ । bik'^artbas, .
;C;tıneyı tercih ediyor” 
şeklinde konuşarak 
öğretmen adaylarına 
bilgilerini aktardı.

FESPft Eurasia 
Fuarı na Bursa imzası talkıMıilkdıMıliiMi
Bursa Ticaret ve Sa 
nayi Odası (BTSO), 
reklam, danışman 
lık, iletişim ve 
medya alanlarında 
faaliyet gösteren 
37. Meslek Komitesi 
üyelerini sektörün 
lider fuarlarından 
olan FESPA Eurasia 
2015 ile buluşturdu. 
BTSO, üyelerine 
yönelik yurt içi ve 
yurt dışı fuar 
organizasyonlarına 
ara vermeden 
devam ediyor. Küre
sel Fuar Acentesi 
Projesi kapsamında 
yüzlerce firmayı 
50’yi aşkın fuarla 
buluşturan BTSO, 
meslek komitelerin 
den gelen talepler 
doğrultusunda yurt 
içi fuarlarına yöne
lik de organizasyon 
larını sürdürüyor. 
2015 yılı boyunca 

üyelerini 11 farklı 
yurt içi fuar ile bu 
luşturan BTSO, son 
olarak da 37. Mes 
lek Komitesi üyele 
rini FESPA Eurasia 
Fuarı’na taşıdı. 
70’e yakın sektör 
temsilcisi, BTSO 
tarafından yapılan 
organizasyonla 10- 
13 Aralık tarihleri 
arasında İstanbul 
CNR Expo’da 
ziyaretçilerini 
ağırlayan fuarı 
mercek altına aldı. 
Baskı teknolojilerin 
deki son gelişmeleri 
yakından takip etme 
imkanı yakaladık 
larını ifade eden 
37. Meslek Komitesi 
ve Heyet Başkanı 
Orhan Seyfi Söylev, 
Fuarların Bursa iş 
dünyasına büyük 
faydalar sağladığını 
kaydetti.

Bursa'da öğrenim 
gören 2 bin 400 lise 
ve üniversite öğren 
çişine şehri, Türkiye 
yi ve dünyayı daha 
yakından tanıma 
larına katkı sağlama 
yı hedefleyen 
‘Bursa Akademi' 
start aldı. Türkiye 
Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) tarafından 
düzenlenen ve 
12 hafta sürecek 
olan proje kapsamın 
da düzenlenen 
programda ilk dersi 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay 
verdi. Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen açılış 
törenine Vali Yardım 
Cısı Emir Osman 
Bulgurlu, AK Parti 
Bursa Milletvekilleri 
Hakan Çavuşoğlu, 
Bennur Karaburun,

Cemalettin Kani 
Torun, Osman 
Mesten, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Uygar Umut, Türkiye 
Yazarlar Vakfı Bursa 
Şube Başkanı 
Mustafa Baki Efe, 
TÜGVA Bursa İl 
Temsilcisi Hüseyin 
Yavuz, akademis 
yenler, veliler ve 
bine yakın öğrenci 
katıldı.
“GENÇ NÜFUS

BİZİM EN BÜYÜK 
ZENGİNLİĞİMİZ” 
Açılış töreninin 
ardından gerçek 
leştirilen ilk derse 
konuşmacı olarak 
katılan UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, öğrencilere 
bilgi ve tecrübelerini 
anlattı. Konuşma 
sının başında Avru 
pada her yıl genç 
nüfus oranının 
azaldığına dikkati 
çeken Rektör Ulcay, 
Türkiye'de ise genç 
nüfus oranının çok 

fazla olduğuna 
dikkati çekti. Genç 
nüfusu en büyük 
zenginlikleri olarak 
gördüklerini kayde 
den Ulcay, "Ancak 
her yıl neredeyse bir 
milyona yakın 
gencimize iş bulmak 
zorundayız. Bunun 
altından kalkmanın 
tek çaresi vardır; o 
da girişimci sayısını 
arttırmaktır. Daha 
müreffeh bir Türkiye 
de daha güzel yarın 
lar hayal ediyorsak, 
bunu girişimci ruha 
sahip gençlerimiz 
ile başarabiliriz.
Toplum olarak bizim 
kanımızda girişimci 
lik var. bu nedenle 
ilköğretimden üniver 
sitelerimize kadar 
eğitim müfredatımızı 
girişimci nesiller 
yetiştirmek üzerine 
şekillendirmeliyiz ” 
diye konuştu.
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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
motorlu kara 
taşıtları istatistikle 
rine göre, trafiğe 
kayıtlı araç sayısı 
bu yılın ekim sonu 
itibarıyla geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 5,8 artarak 
18 milyon 693 bin 
972'den 19 milyon 
793 bin 995'e yüksel 
di. Söz konusu 
taşıtların yüzde 
52,8'ini otomobil, 
yüzde 16,3'ünü 
kamyonet, yüzde 
14,8'ini motosiklet, 
yüzde 8,5'ini traktör, 
yüzde 4'ünü kam 

yon, yüzde 2,3'ünü 
minibüs, yüzde 
1,1'ini otobüs, 
yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Bu yılın 
ekim ayında trafiğe 
kaydı yapılan 84 bin 
903 taşıt içinde oto
mobil yüzde 53,5 ile 
ilk sırada yer aldı.

MARKA TERCİHİ 
DEĞİŞMEDİ 
Ekimde trafiğe 
kaydı yapılan 45 bin 
437 otomobilin 
yüzde 15,2'si Vol 
kswagen, yüzde 
13,6'sı Renault, 
yüzde 7,1'i Fiat, 

yüzde 6,6'sı 
Hyundai, yüzde 
6,3'ü Toyota, yüzde 
6,2'si Ford, yüzde 
5,9'u Mercedes- 
Benz, yüzde 5,4'ü 
Opel, yüzde 4,9'u 
BMW, yüzde 4,6'sı 
Dacia olurken, 
yüzde 24,1'i ise 
diğer markalardan 
oluştu. Geçen yıl 
ekimde trafiğe kaydı 
yapılan otomobiller 
içinde yüzde 13,8 
paya sahip olan 
Volkswagen'in, bu 
yılın aynı ayında 
payının yüzde 
15,2'ye yükseldiği 
görüldü.

Türk otomotiv
pazarında faaliyet
gösteren bazı yeril 
ve yabancı firma 
ların, yıl sonu hedef 
lerinİ tutturmak en 
cazip ödeme seçe 
neklerini devreye 
sokmasıyla İkinci 
el otomobil satışları 
durdu.
SIFIR ARAÇTA 
KAMPANYALAR 
Sıfır otomobillerde 
sunulan, 3 yıla 
varan sıfır faiz, 
5 bin liraya varan 
takas indirimi, yarı 
sı peşin yarısı taksit 
le, 3 bin 500 ila 10 
bin liraya varan 
nakit alım indirimi. 
'Şimdi al taksitlere 
Mayıs 2016'da başla 
ve sabit kur" gibi 
yıl sonu kampanya 
larına vatandaşların 
rağbet göstermesi 
ile ikinci el otomobil 
ler elde kaldı. 
"İKİNCİ ELİ 
ETKİLEDİ" 
Bursa Oto Pazarına 
ikinci el araçlarını

satmak için getiren 
vatandaşlar sıfır 
otomobillerdeki 
kampanyaların 
kendilerini etkiledi 
ğini söyleyerek 
satış yapamamak 
tan dert yandı. 
Otomobil satıcısı 
Mehmet Aydın, 
"Yıl sonu olduğun 
dan dolayı ikinci el 
satışlarında yavaşla 
ma var. Bunun da 
en büyük sebebi 
sıfır otomobiller için 
firmaların yapmış 
olduğu kampanya 
lar. İkinci elde 
durgunluk var.

Seçimden önce de 
bayağı bir durgun 
luk yaşamıştık. 
Şu an için ikinci 
el otomobil fiyatla 
rında düşüş yok 
aksine yükselme 
var. 2 yıl öncesine 
göre 12-13 bin 
liralık araçlarda 
2 bin 500 liralık 
artış söz konusu, 
ikinci el araçlarda 
düşüş beklen 
miyor.
İkinci el araçlarda 
10 bin ile 25 bin lira 
arasında araçlara 
daha çok rağbet 
var" dedi.

FATURA 0
SEVK İRSALİYESİ 0
ŞIMA İRSALİYESİ 0 
jİDER MAKBUZU 0

yıllık tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....

TAHSİLAT MAKBUZU 0
DAVETİYE 0

TAKVİM & KİTAP 0
DERGİ & İLAN 0

KARTVİZİT & KAŞE 0
EL İLANI & BROŞÜR 0

CİLT YAPIMI 0
İLAN & REKLAM 0
PLAKET & KUPA 0

MADALYA 0
NİKAH ŞEKERİ 0
BEBEK ŞEKERİ 0

HEDİYELİK EŞYA 0

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

Tel: 0 224 513 96 83
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Memura m oranları Mesti
Milyonlarca memur 
ve memur emeklisi, 
Ocak'ta zamlı maaş 
alacak. Toplu sözleş 
me çerçevesinde 
zam oranı yüzde 6 
olacak. Ocak ayı 
yaklaşırken, yeni 
maaşlar da belli 
oldu. Buna göre; 
memur maaşlarında 
122 lira ile 494 lira 
arasında artış ola 
cak. En düşük me 
mur emeklisi maaşı 
da 90 lira yüksele 
cek. Halen 2 bin 29 
lira olan en düşük 
memur maaşı, 2 bin 
151 liraya yüksele 
cek. Böylece en 
düşük memur maaşı 
olan 15'inci derece 
nin birinci kademe 
sindeki hizmetlinin 
maaşında 122 lira 
artış gerçekleşecek. 
En yüksek memur 
maaşı olan müsteşar 
maaşı da 8 bin 218 
liradan 8 bin 712 lira 
ya çıkacak.

UNVAN Mevcut Ocak 2016 Fark

Müsteşar (İM),..,,...... ...8.218. .....871'2 ....494
Pratisyen hekim (1/1) ...4.062. ....4.306 ....244
Avukat (2/1).............. ...3.703. .....3.925 ....222
Mühendis (2/2)..... ...3.962......4200'.... 238
öğretmen (3/1)......... ...2.699....... 2.860.... 161
Memur (3/2).......... . ...2.412. .....|2.557.... 145
İmam (3/2).... .2598.....2.754....156
Şoför (6/1).................. ...2.190.,.....2.321 ....131
Hemşire.... ........... . ...2.479.......2.628 ....149
Hizmetli (M................2.054.,.....2.178..,. 124
Hizmetli (15/1).......... ...2.029. .....2.151.... 122

Müsteşar maaşında 
494 lira artış 
yaşanacak.
ZAMLA BİRLİKTE 
YENİ MAAŞLAR 
Yüzde 6 zamla; 
halen 2 bin 699 lira 
olan 3'üncü derece 
nin 1'inci kademe 
sindeki öğretmen 
maaşı 161 lira artışla 
2 bin 860 liraya, 
4 bin 62 lira olan 
1'inci derecenin

1'inci kademesindeki 
pratisyen hekim 
maaşı 244 lira 
yükselişle 4 bin 306 
liraya, 3 bin 703 lira 
olan 2'nci derecenin 
1'inci kademesindeki 
avukat maaşı 222 
lira artışla 3 bin 925 
liraya ulaşacak. 
Hemşire maaşları da 
2 bin 479 liradan 2 
bin 628 liraya çıka 
cak. Böylece hemşi 

re maaşında 149 
liralık artış olacak. 
3'üncü derecenin 
2'nci kademesindeki 
memur maaşı ise 2 
bin 412 liradan 
145 lira yükse 
lişle 2 bin 557 
lirayı bulacak. 
Memur emekli 
leri de yüzde 6 zam 
alacak. Halen bin 
515 lira olan en 
düşük memur emek 
lisi maaşı, bin 605 
liraya çıkacak. 
GÖZLER 
ENFLASYONDA 
Ayrıca memurlara ve 
memur emeklilerine 
2015 yılından enflas 
yon farkı çıkarsa, bu 
da Ocak maaşına 
eklenecek.
Şu ana kadarki 
enflasyon verileri 
fark alınacağını gös 
teriyor. Enflasyon 
farkında kesin 
sonuç, Ocak ayı 
başında ortaya 
çıkacak.

wawalMi 
JWM
Ekonomi yönetimi, 
100 borçludan 
sadece 4'ünün 
primlerini ödemesi 
nedeniyle soruna 
'kalıcı bir çözüm' 
bulmak için kolları 
sıvadı. Formüller 
arasında gelir testi 
süresini bir yıl uzat 
mak da var; borcun 
tamamını silip yeni 
bir sayfa açmak da.

BORÇLU SAYISI 
ARTTI

Edinilen bilgiye 
göre aralık ayı 
itibariyle GSS prim
leri devlet tarafın 
dan ödenen kişi 
sayısı, eski ifadeyle 
yeşil kartlı, 7 milyon 
131 bine geriledi.

Buna karşılık GSS-1 
kapsamında olup, 
aylık 50 liralık prim 
borcunu ödemeyen 
kişi sayısı 822 bin 
631'e yükseldi. Bu 
grubun ödemesi 
gereken prim borcu 
ise 968.4 milyon lira 
oldu. GSS-2 kapsa 
mında olup aylık 
153 liralık prim 
borcunu ödemeyen 
kişi sayısı 
2 milyona çıkarken, 
borç tutarı 9 milyar 
672 milyon liraya 
ulaştı. GSS-3 
kapsamına girip, 
aylık 306 lira prim 
ödemesi gereken 
borçlu sayısı 35 bin 
694; ödenmeyen 
borç tutarı ise 585 
milyona yaklaştı.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:514 20 21

SATIIIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cpm
r* 1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEHİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74

Bursa 250 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5132394

a
İfAPIIR - EFRİRflT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53 VHrUn “ FEnlDU 1

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

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
llçeTanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

Emniyet Müd. 513 1° 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)D Pamukksls «12 OO 20

DENİZ UÇAĞI B13 00 13
Psgasus Akmls Seyahat 814 8 3 82
METRO «13 12 12
Aydın Turizm «1 3 20 77
«Ozar Turizm 812 10 72
Kanbarofllu-Eaada> 814 48 48
Anıtur «14 47 71
Kamil Koç 812 O1 S3

n BAÖITICILARE GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünlor Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 o 5 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

Akcan Potrol
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otogaz 013 -i e 45
Boyza Potrol 013 01 03

Gemlik Körfez
GIMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5348 

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

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

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiııimii
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15... ■

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

-Meşrubat- Çerez aqi fTW.11
Piımist +l)jPerfwmMS ' W"ylll
Suten Sunctüiue Ginelirme REZERVASYONLARIMIZ
NikuhMususı -Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - is/k gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteri/er 

www.gemllkmllton.com 
facebook/mlltondugun 

. plus.google.com/mlltondugun 
' Hükümet Konaği karşisi 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

VZYONYAPI
Www.vizyonkd.com

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler
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Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, Büyükşehir Belediyesi Sahiller Daire Başkanı Hakan Bebek’e barınakları gezdirdi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

73 Nolu Sınırlı Sorumlu Güzel Gemlik Otobüsçüler 
ve Minibüscüler Motorlu Taşıyıcılar Halk Otobüs
leri Kooperatifi Başkanı Ersen Dalgın, gazetelerde 
çıkan haberin yanlış anlaşıldığını, 6 Ocak tarihinde 
Gemlik Bursa arası yolcu taşımacılığına zam 
yapılmayacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

TAKVİM...
Miladi takvim 10cak günü başlayıp 31 

Aralık günü sona eriyor.
Miladi takvimi, Cumhuriyet ile birlikte 

kullanmaya başladık.
Milat Arapça da doğum anlamına gelir.
Birçok kişi miladi takvimini başlangıcını 

yani 10cak tarihini, Hıristiyanlığın ku
rucu Isa Peygamberin doğumu olarak 
bilir. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başka 
nı Zeki Hazer, gazetemize yaptığı açıklamada, 
ilçemizdeki balıkçı barınaklarına bugüne ka 
dar belediyelerin bir çivi bile çakmadığını söy 
ledi. Dün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil 
ler Daire Başkanı Hakan Bebek, ilçemize ge 
lerek Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer ile ilçemizdeki balıkçı 
barınaklarında incelemelerde bulundu. Hazer, 
“Biz, kooperatif olarak Gemlik’te yüzlerce aile 
yi temsil ediyoruz. Bir kıyı kenti olan ilçemiz 
de balıkçılık her gün yok olmaktadır. ” diyerek 
sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Syf2’de

Gemlik Bursa arası 
zam yanı İm ad ı"

+arçe/ik
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Biiyiik Değiştirme 
Kampanyası!

GENÇ-flL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://Www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, Büyükşehir Belediyesi Sahiller Daire Başkanı Hakan Bebek’e barınakları gezdirdi

“BalılıcıBannaklarınalıircMlıilecakılmaılı”
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
ilçemizdeki balıkçı 
barınaklarına 
bugüne kadar 
belediyelerin 
bir çivi bile 
çakmadığını söyledi. 
Hazer, Gemlik ve 
Bursa Büyükşehir 
Beledîyesi’nin 
balıkçılara verdiği 
sözü yerine ge
tirmesini isterken, 
Gemlik’te Yerleşke 
önünde bulunan 
Balıkçı Barınağı 
ile Kayıkhane 
Mevkiindeki 
barınağın balık 
çılara yönelik 
hiçbir alt yapısının 
bulunmadığını 
belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Barınaklarda elek
trik yok, tuvalet yok. 
Her taraf pislik 
içinde. Biz, koope 
ratif olarak Gem
lik’te yüzlerce aileyi 
temsil ediyoruz. 
Bir kıyı kenti olan 
ilçemizde balıkçılık 
her gün yok

olmaktadır. Şimdi de 
Gemlik Belediye
sinin işletmesinde 
olan yerleşke 
önündeki balıkçı 
barınağının içine 
BURULAŞ 
tarafından deniz 
uçağı indirme Ve 
bmd/rme iskelesi 
yapılmaktadır. Bu 
iskelenin kaçak 
olarak yapıldığını 
iddia ettik ve ilgili 
merciilere şikayet 
ettik. Ancak dinle 
yen olmadı. Gemlik 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı, 
Gemlikli balıkçıların 
sesine kulak verme
lidir. Harita üzerinde 
veya toplantılarda 
konuşarak bu 
sorunlar çözülmez. 
Sorunlarımız çözül 
mediğı takdirde 
balıkçılar ile bir 
araya gelerek 
konuyu kamuoyuna 
yansıtacağız.”

DAİRE BAŞKANI 
GELDİ

Dün, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Sahiller Daire

Başkanı Hakan 
Bebek, İlçemize 
gelerek Gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer ile 
ilçemizdeki balıkçı 
barınaklarında 
incelemelerde bu
lundu.
Geçtiğimiz hafta, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinde balık 
çıların da katıldığı 
bir toplantıda, 
Gemlik Balıkçı Barı 
naklarının sorunları 
dile getirilmiş,

Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkam Zeki Mazer, 
Daire Başkanlarırii 
Gerhİik’e davet 
ederek, gerçekleri 
yerinde görmelerini 
istemişti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanı 
Hakan Bebek ile 
limanlarda yapılan 
incelemelerde Gem
lik Merkez SU üfüh- 
leri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer' 
tarafından limanlatın 

eksiklikleri 
daire başkanına 
gösterilerek, 
sorunlara çözüm 
bulun***—’ *

istendi.

HAMSİ AZALDI

Öte yandan, Gemlik 
Körfefl’ftde Hamsi 
balığının azaldığını 
da söyleyen gemlik 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, bunun 
nedeninin sınırsız 
balık tutmak ve 
lamba ile balık 
avlamanın sürmesi 
olduğunu belirtti. 
Hazer, şöyle 
konüŞtU': 
"Bâhk yasakları 
kalktıktan sonra 
avlama mevsimi 
başlayınca, yasaklar 
döneminde olduğu 
gibi av döneminde 
de lamba ile avcılık 
Körfezimizde devafn 
ediyor. Lamba İle 
balik yakalayan 
gırgırlar sınırlı 
oranda balık 
tütmüş ö/sa/ar 
balık fiyatları aynı 
seviyede tutulabile
cek. Ancak, bir

tekne gerektiğinde 
2 bin, 3 bin hatta 5 
bin kasa bile baitv

f uneııaciığında 
fiyatlar düşüyor. 
Balık azaldığında İse 
fiyatlar yükseliyor. 
Lamba ile yapılan 
avlamada, binlerce 
kasa batik, tutuldu 
ğunda balığın 
halden çıkış fiyatı 
kilosu 1 liraya 
kadar iniyor.
Son zamanlarda 
Körfez’de balığın 
azalması 
nedeniyle peraken 
dede hamsi balığı 
nın fiyati. 5 liradan 
tekrar 10 liraya 
yükseldi. Bunun se
bebi lamba ile aşın 
balık avlanmasıdır. 
30 ve 30 metre 
uzunluğundaki 
teknelerde her türlü 
teknik dönanlHi 
olduğundan balığın 
harede olduğu 
tespit edildiğinden 
aşırı âVlanma 
Körfez’de balığın 
azalmasına neden 
oluyor. Yoksa, halk 
yihe yüksek fiyattan 
balık tüketmek 
zorunda kalacak”

73 Nolu Sınırlı Sorumlu Güzel Gemlik Otobüsçüler ve Minibüscüler Motorlu 
Taşıyıcılar Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ersen Dalgın açıklama yaptı

“Gemlik Bursa arası zam yapılmadı"
PKK'dan hain tuzak 

3 polis şehit
73 Nolu Sınırlı 
Sorumlu Güzel 
Gemlik Otobüsçüler 
ve Minibüscüler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Halk Otobüsleri 
Kooperatifi Başkanı 
Ersen Dalgın, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, halk 
otobüslerine 
6 Ocak tarihinde 
zam yapılmaya 
cağını söyledi. 
Dalgın, dün 
gazetemizde 
yayınlanan 
“Gemlik Bursa arası 
4,25 TL oluyor” 
haberine değinerek,

basına gönderilen 
haberin yanlış 
anlaşıldığını, 
BURULAŞ ile 
kooperatifleri

arasındaki zam 
konusunun 6 ayda 
bir yapıldığına 
dikkat çekerek, 
şunları söyledi :

“Gazetenizde çıkan 
haber Orhangazi 
Gemlik arasını 
kapsamaktadır. 
Gemlik Bursa 
arasındaki halk 
otobüsleri yolcu 
taşımacılığı değil. 
Biz hattımız da 
zam söz konusu 
değil” 
Gemlik Bursa 
arası yolcu 
taşımacılığı tam 
bilet 4 lira, indirimli 
biletler ise 2 lira 
70 kuruş, şehir 
içi ise 1 lira 15 
kuruştan işlem 
gördüğü bildirildi.

Diyarbakır'ın 
Silvan llçesi'nde, 
PKK'nın bombalı 
saldırısında 3 polis 
şehit oldu, 2 polis 
yaralandı
Saldırı, Diyarbakır- 
Silvan karayolu
nun Oğuzlar Mev 
kii'nde meydana 
geldi. PKK'h terö 
ristler karayoluna 
tuzakladıkları patla 
yıcıyı zırhlı polis 
aracı geçerken 
uzaktan kumanda 
ile infilak ettirdi. 
Saldırıda araçta 
bulunan 5 polis 
memuru yaralandı. 
Saldırının ardından 
bölgeye çok sayı 
da ambulans, polis

ve Jandarma ekip
leri sevk edildi. 
Yaralı polisler am
bulanslarla ahna 
rak Dicle üniver- 
Sitesi Tip Fakültesi 
Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
altına alınırken, 
polislerden 3'ü 
doktorların tüm 
çabasına karşın 
kurtarılamayarak 
şehit düştü. 
Diğer yaralı 2 
polisin tedavisi 
sürüyor.
Bölgede güvenlik * 
güçleri PKK'lıları 
etkisiz hale 
getirmek için * 
operasyon 
başlattı.
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Konuşmak için ttiı ırana seldiler: 1 ölü. 5 »aralı
Husumetli iki kişi 
arasında çıkan kav 
gada kan aktı. 
Bir kişi hayatı 
kaybederken, 
5 kişi de yaralandı. 
Olay, Yıldırım 
Otosansit Kamyon 
Parkı'nda meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, kam 
yon parkında çay 
ocağı işleten Sinan 
Y. (33) ile İbrahim 
Yaman arasında 
geçtiğimiz günler 
de kavga çıktı. 
Taraflar bugün 
tekrar konuşmak 
için buluştu. Çıkan 
tartışmanın 

büyümesi üzerine 
Sinan Y, tabanca 
sıyla İbrahim 
Yaman'ı göğsün 
den, Kemal Y. ile 
Ertuğrul Y.’yi ise 
bacağından vurdu. 
Çıkan arbedede 
Hüseyin E., 
Bünyamin Y. ve 
Akif K. ise darp 
neticesinde 
yaralandı.
Vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
çok sayıda polis ve 
112 ekibi sevk 
edildi. Silahla 
yaralanan 3 kişi 
çevredeki vatandaş 
ların araçlarıyla 

hastaneye kaldırıldı. 
Darp neticesi 
yaralanan diğer 
şahıslar ise 112 
ekipleri tarafından 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Göğsün 
den vurulan İbrahim 
Yaman, yapılan 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Polis, olay yerinde 
çok sayıda boş 
kovan, muşta ve 
sopa ele geçirdi. 
Şüpheli Sinan Y, 
Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri 

tarafından gözaltına 
alındı.

ÇEVİK KUVVET 
HASTANE ÖNÜNDE 
TEDBİR ALDI

Olayın ardından 
yaralanan kişilerin 
yakınları hastaneye 
akın etti. İbrahim 
Yaman'ın hayatını 
kaybettiğini öğre 
nen ailesi sinir 
krizi geçirdi.
Kavga ihtimaline 
karşı hastaneye 
çevik kuvvet sevk 
edildi. Ekipler acil 
girişinde güven 
lik tedbiri aldı.

Yaman'ın cesedi götürüldü. Polisin
otopsi için Adli Tıp olayla alakalı
Kuruma'na tahkikatı sürüyor.

EleMrik akımına kapıMı
İnegöl de korkuluk 
kaynağı yaparken 
elektrik akımına 
kapılan kaynakçı 
hastanelik oldu. 
Gence ilk müda 
haleyi yapan 
arkadaşları ambu 
lans gelene kadar 
ayaklarını toprağa 
gömdüler.
Edinilen bilgiye 
göre, Mesudiye 
Mahallesi Hayvan 
Pazarının arkasın 
daki spor sahası 
nın korkulukların 
da kaynak işi 
yapan 27 yaşındaki 
Fırat Ş., çalıştığı 
sırada elektrik 
akımına kapıldı.
Akıma kapılan 
genç yere düşerek 
yardım istedi.

AYAKLARINI 
TOPRAĞA

SOKTULAR

Akıma kapılan 
gencin yardımına 
koşan arkadaşları, 
sağlık ekibine 
haber verirken, 
sağlık ekibi gelene 
kadar ayakkabı 
larını çıkarıp, ayak 
larını toprağa

bastırdılar.
Yaralı kaynakçı 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulan 
sındaki sağlık eki 
binin ilk müdahale 
sinin ardından 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi Acil Servisine 
getirilerek tedavi 
altına alındı.

Otomobil durağa daim
İnegöl de meydana 
gelen kazada, 
kazaya karışan 
otomobillerden 
biri dolmuş 
durağına daldı. 
Otobüs bekleyen 
Suriyeli kadın 
hafif olarak 
yaralanırken, 
durakta başka 
kimsenin olma 
ması faciayı önledi. 
Kaza, İnegöl 
Turgutalp Mahal 
leşi Mimar Sinan 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, N.Ç. yöneti 
mindeki 16 Y 3466 
plakalı otomobil 
ile M.K. yöneti 
mindeki 16 PR 
116 plakalı otomo 
bille çarpıştı. 
Çarpışmanın etki 
siyle savrulan özel

otomobil, kontrol 
den çıkarak otobüs 
durağına daldı. 
Kontrolden çıkan 
otomobil, otobüs 
bekleyen Suriye 
uyruklu 27 yaşın 
daki A.H.’ye, 
çarptı. Kazada 
her iki araç 
şoförü de yaralan 

mazken, 112 Acil 
Servis ekipleri, 
Şuriyeli kadını 
İnegöl Devlet 
Hastanesi kaldırdı. 
Yaralı kadının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğreni 
lirken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

TAKVİM...
Aslında İslâmî kesim bunu bilinçli 

olarak yaymaya çalışır. Bunun temelin
deki neden ise Cumhuriyet devrimlerini 
karşı oluşlarındır.

Genç Cumhuriyetin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, ayın hareketlerine göre 
ayları gösteren, saat, rakam ve tatili gün
leri ulusal ve uluslar arası ilişkilerde 
büyük sıkıntılara neden olması üzerine, 
26 Aralık 1925 tahinde Hicri ve Rumi tak 
vimleri kaldırarak Miladi takvimin kulla 
nılmasını TBMM kabul ettirdi.

Alaturka saat yerine uluslararası saat 
kabul edildi.

Takvim ise dünyanın Güneş etrafında 
dönme süresi olan 365 gün 6 saatlik 
zamanı 1 yıl olarak kabul ediyordu.

Dünyada en yaygın olarak kullanılan 
bu takvim her yıl 10.8 saniyelik bir hata 
oranıyla en güvenilir takvimdi.

Mustafa Kemal, devrimlerini gerçek 
leştirirken, yalnız takvim ve saat kullanı 
mında değil, ağırlık ölçülerinde de 
dünyaya göre hareket etti.

1 Nisan 1931 tarihinde 1782 sayılı 
yasa He eski ağırlık ve uzunluk ölçülerini 
de değiştirdi.

Arşın, endaze, okka ve çeki gibi birim
ler yerine, metre ve kilogram gibi ağırlık 
ve uzunluk ölçülerinde yeni sisteme 
geçildi.

20 Mayıs 1928 tarihinde ise uluslar 
arası rakamlar yasallaşmıştı.

Cumhuriyet devrimlerine o gün de bu 
günde karşı olan gerici çevre, her neden 
se zaman içinde zorunluktan miladi tak 
vimi He uzunluk ölçüleri He ağırlık ölçü
lerini ve saati Kuııanaı.

Tutucu ve bağnaz kesim her yeniliğe 
kapalı kesimdir.

OsmanlInın yıkılmasından sonra hi
lafet ve saltanatın da kaldırılması bu keşi 
mi hiç memnun etmedi.

Bugün hala Osman Ocakları adında 
derneklerin kurulması, Ankara Büyük 
şehir Belediyesinin futbol kulübünü bile 
Osmanh Spor olarak tescil ettirmesi 
sizce nedendir?

Ellerinden gelse, Latin alfabesini kaldı 
rıp, Osmanhcayı kullanmaya 
başlayacaklar.

Hal böyle iken, miladi takvimi İsa 
Peygamberin doğum günü diye uyduran
lar, Türkiye de kullanılan, takoz dediği 
miz, 365 günü bir arada bulunduran, 
günlük yaprak takvim piyasasını elinde 
tutuyorlar.

Takoz takvim piyasası ülkemizde dinci 
kesimin elindedir. Bu kesim kendi tarikat 
ve cemaatlerine kaynak sağlamak için iki 
önemli işi ellerinde tutarlar.

Biri kurban derileri, diğeri takvim 
piyasasıdır. Bu piyasada etkilidirler.

Her dini grup kendi takvimleriyle pro 
paganda yaparlar.

Yılbaşı gelmeden aylar önce takozlar 
basılır ve pazarlanır.

Bir çoğumuz bu takvimlerdeki amacı 
bilmeyiz. Takvimlerin büyük çoğunluğu 
dini konularla ilgilidir.

Bu dünya ile değil, gelecek dünya He 
ilgili bilgiler ve ayetler, hadislerle 
doludur.

Oysa yaşayacağımız yıl gerçek 
yaşamdır.

Piyasada bulunan Hakikat, Nesir, 
Türkiye, Semerkant vb. bunun gibi 
takvimler bunlara örnektir.

Fethullah Hoca Efendinin terörist ilan 
edilmesinden sonra bu sektördeki güç
leri de kırıldı.

Biz önceden beri müşterilerimize 
takvim satarken tarikat ve cemaatlerini 
takvimlerinden uzak, çağdaş bilgiler 
veren takvimleri satmaya çalıştık. Ancak, 
çevremizdeki satıcılarda kendilerine en 
çok kan hangi cemaat veriyorsa, onu ter
cih ediyor.

Eskilerinin Saatli Maarif Takvimi, 
Ziyad Ebuziya Takvimi, Filiz Takvimi gibi 
takvimleri unutulmaz takoz takvimler 
arasındaydı. Şimdi onların yerini tarikat 
ve cemaatlerin takvimleri aldı.

Bilmeyerek bu kurumlara hizmet edi 
yoruz haberiniz olsun.

Çelik, “Zeytin fidanı dikimintle 
yanlış politika uyguladılar”

Gemlik Ziraat Odası 
ve Bursa Ziraat 
Odaları Koordi
nasyon Kurulu 
Başkanı Ali Çelik, 
zeytin dikiminde 
yanlış politikaların 
uygulandığını 
belirterek, her 
yere Gemlik zeytin 
fidanı dikilerek 
Gemlik tipi zeytin 
yetiştirmenin 
yanlış olduğunu 
söyledi.
Çelik, hükümetin 
zeytin dikme 
seferberliği ilan 
ederek, zeytin 
ağacı başına prim 
uygulamasının 
yanlış olduğunu 
söylediklerini, 
ancak sözlerin 
dinlenmediğini, 
Mardin, Kahraman 
maraş, Urfa, 
Hatay’a kadar 
dikilen zeytin 
ağaçlarının 3-4 yıl 
içinde üretime 
geçtiğini söyledi. 
Çelik, şöyle 
konuştu: 
“Bu bölgelere 
Gemlik zeytini 
fidanlarını diktiler.

Gemlik zeytin 
fidanı belli bir iklim 
isteyen bir türdür. 
Sıcak iklimde 
ektiğiniz zaman 
ürünün kabuğu 
kalınlaşır, yağ oranı 
düşer. Uygulanan 
bu politika yanlıştır. 
Biz, olmaz diye 
söyledik ama 
dinletemedik.
Sonra devlet 
desteğini teşvikini 
kestiler. İklim 
değişikliklerinin 
de zeytin üretimini 
ciddi oranda 
düşürür. Çiçek
lenme döneminde 
yağmur yağması, 
don olayları, dal 
kırılmaları Bursa,

Ege, Çanakkale 
bölgelerinde 
ciddi rekolte 
kayıplarına yol 
açar. Türkiye'deki 
kayıpların yanı 
sıra Ispanya, İtalya 
ve Yunanistan’da 
da benzer sıkıntıla 
rın yaşanması 
üzerine zeytin 
ve zeytinyağı 
fiyatlarının bir 
anda çok yüksek 
seviyelere çıktı" 
Son birkaç yıldır 
tavan yapan zeytin 
ve zeytinyağı 
fiyatlarının düşmesi 
için 2004 yılında 
başlatılan ‘zeytin 
dikme seferberliği' 
kapsamında

dikilen 80 milyon 
zeytin ağacının 
meyve vermesi 
bekleniyor.
Sektör temsilcileri, 
bir zeytin ağacının 
tam verime 
ulaşması İçin 
en az 10 yıla ihtiyaç 
duyduğunu 
belirtiyor.
Sektör verilerine 
göre; ülke genelin
deki zeytin ağacı 
sayısı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı 2014 
yılında başlattığı 
zeytin dikme 
seferberliği ile 
90 milyondan 
170 milyona çıktı. 
Buna karşın 
zeytinyağı üretimi 
200 bin ton 
seviyelerinden 
geçen yıl 150 
bin tona kadar 
düştü.
Buna bağlı 
olarak zeytin ve 
zeytinyağı fiyatları 
tavan yaparken, 
zeytinyağının 
kilosu 25 ila 
30 lira arasında 
satılıyor.

aykentliler, liseleri geziyor
Aykent öğrencileri 
TEOG stresini attı. 
Özel Aykent Or
taokulu 8. Sınıf 
öğrencileri, Bur 
sa’nın en iyi okulla 
rını ziyaret etti. 
İlk olarak Nilüfer 
İMKB Fen Lisesini 
ziyaret eden 
öğrenciler, daha 
sonra Bursa 
Anadolu Lisesini ve 
Tofaş fen Lisesini 
ziyaret ettiler. 
Aykent rehber 
öğretmeni Zübeyde 
Aksoy, “Sınav 
sonrası öğrencile 
rin motiveye ihtiyaç 
duydukları önemli 
zamanlardan biridir. 
8. Sınıf öğrencileri 
zorlu bir süreç 
içerisindeler.

1. Aşama sınavları 
bitti. Sırada 27-28 
Nisan sınavları var. 
Öğrencilerimizi üst 
öğrenim kurumlan 
na götürerek hem 
Anadolu ve fen 
liseleri hakkında

bilgi edinmelerini 
hem de liseli olma 
nın nasıl bir duygu 
olduğunu yaşama 
larını istedim. Lise 
öğrencileri ile olan 
sohbetler öğrencile 
rimizin heveslerini

biraz daha arttırdı. 
Ardından Carrefo 
urAVM’ye geçerek 
hep birlikte yemek 
yiyip, eğlenceli bir 
gün geçirdik. Şimdi 
sırada sınavlar ve 
biz hazırız" dedi.

KAYIP SRC belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
TURGAYBAYRAK
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

BEN BİR CEVİZ AĞACIYIM GÜLHANE PARKI’NDA.
NE SEN BUNUN FARKINDASIN, NE DE POLİS FARKINDA

Bu yazıyı yazmayı 
uzun zamandır düşü 
nüyordum ancak 
artık vaktidir. Yazıma 
yukarıdaki şiire 
neden olan duyguyu 
açıklamakla yani 
Nazım Usta’nın bir 
anısını anlatarak 
başlamak istiyorum.

Nazım Hikemet 
Gülhane Parkı’nda 
bir ceviz ağacının 
altında sevgilisi ile 
buluşmak üzere 
randevulaşır. 
Buluşacakları gün 
Gülhane Parkı’na 
gider ve bir ceviz 
ağacının altında bek
lemeye başlar. Tam 
bu sırada polislerde 
orada devriye atmak 
tadır. O, dönemlerde 
Nazım Hikmet ara 
nanlar listesindedir. 
Bu nedenle polisten 
gizlenmek zorunda 
dır. Hemen altında 
beklediği ceviz 
ağacına tırmanır. 
Nazım ağacın te- 
pesindeyken sevdiği 

gelir ve herşeyden 
habersiz ağacın 
altında beklemeye 
başlar. Polislerden 
dolayı aşağıya 
seslenemez. Çıkarır 
kalemi, kağıdı ve 
yazmaya başlar; Ben 
bir ceviz ağacıyım 
Gülhane Parkı’nda. 
Ne sen bunun 
farkındasın, ne de 
polis farkında...

Okurlarımızdan bu 
yazımın bir köşe 
yazısından ziyade 
farkındalık yarat
maya dönük bir yazı 
olarak değerlendiril 
meşini rica ediyo
rum.

İnsanlar günlük 
hayatın koşturmasın 
da zamanlarının 
çoğunu geçirdikleri 
insanların aslında ne 
kadar kaliteli yada 
yetkin olduklarının 
farkına varamazlar. 
Bu kişi eşiniz, arka 
daşınız, meslekta 
şınız hatta ve hatta 
öğretmeniniz dahi

olabilir.
Ben, onlara Gem- 

lik’in beşi bir 
yerdeleri diyorum. 
Hemen hemen aynı 
yerlere takılır,aynı 
gazeteleri okur,aynı 
gezilere katılırlar. 
Beşi de meslek
lerinin en iyileri ve 
Gemlik’e imza atmış 
saygın kişilerdir.

Her biri iyi bir aile 
babası, hatta ve 
hatta dededirler. Ki
minin kızı oğlu 
yanında, kiminin ki 
şehir dışında yada 
yurtdışındadır.

Onları Gemlik’te 
herhangi bir yerde 
güncel bir konu üze 
rinde tartışırken 
veya fikir alışverişi 
yaparken göre
bilirsiniz. Eğer böyle 
bir ortama tanık 
olursanız sesinizi 
çıkarmayıp uzaktan 
uzağa dinleyin 
onları. Birbirlerine 
ne kadar düzeyli bir 
şekilde yaklaştık 

larını göreceksiniz. 
Sağolsunlar zaman 

zaman ofisime gelir 
beni şereflendirirler. 
Her gelişlerinde de 
müthiş heyecanlan! 
rım ve hemen 
kendime çeki düzen 
veririm. Çünkü her 
birinin emeği vardır 
üzerimde. Ayrıca, 
her biri rahmetli 
dayılarım Selver 
Pehlevan ve Selim 
Şahin’in mesai 
arkadaşlarıdır. Tüm 
duyu organlarımı 
açar, onlardan ne ka
pabilirim diye bek
lerim. Masanın diğer 
tarafında olmak dahi 
utanç verir bana. 
Bizim jenarasyon 
hemen hemen be 
nimle aynı davranış 
tarzındadır bu insan
lara karşı ve benim 
ne demek istediğimi 
anlamışlardır. 
Geldiklerinde ofisin 
içinde müthiş bir 
beyin fırtınası olu 
şur. Fikirler havada 

uçar. Genelde konu 
sulan konular Gem
lik ve memleket için 
faydalı olabilecek 
projelerdir. Yurtdışı 
veya yurtiçi gezi
lerinde gördükleri 
yerleri, iyi uygula 
maları paylaşırlar. 
Daha sonra bu uygu
lamalar Gemlik’e 
nasıl entegre edilir 
diye konuşuruz.
Zaman su gibi akıp 
geçer.

Her biri kendi 
uzmanlık alanından 
bakar konuya. Zaten, 
beşi bir araya gelin 
ce bizim çocukluğu 
muzun çizgi film 
kahramanı Voltran 
gibi olur. Aynı, Volt 
ran’daki gibi fikir
lerini birleştirirler ve 
inanılmaz bir bütün 
olurlar.

İleride siyaset 
yapma ya da yö
netici olma gibi bir 
fikrim olsa bu beşliyi 
yanımdan bir dakika 
olsun ayırmam.
Birini Kültür ve 
Sosyal işler Müdürü, 
birini Yazı İşleri 
Müdürü, birini Basın 
Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü, 
birini Mali Hizmetler 
Müdürü, bir diğerini 
de Teftiş Kurulu 
Müdürü yapardım.

Şu an bazılarınız bu 
isimleri üç aşağıya 
beş yukarı tahmin 
edebiliyordun

Ortak birçok 
noktaları bulunmakla 
birlikte en belirgin 
ortak özellikleri 

beşinin de emek li 
eğitimci olmasıdır. 
Emekli Tarih Öğret 
meni Ürer Konak, 
Emekli Edebiyat 
Öğretmeni Erhan 
Izgi, Emekli Müzik 
öğretmeni Mehmet 
Taşpınar, Emekli 
Matematik öğretme 
ni Hüseyin Soyer ve 
Emekli Sınıf 
öğretmeni Ahmet 
Hulusi Aydın’dan 
bahsediyorum. 
Siyasi görüşleri, 
yaşam tarzları hoşu 
nuza gider, gitmez 
bilemem ama beşi 
de birbirinden 
değerli eğitimciler 
dir.

Gemlik’e katabile
cekleri daha çok 
şeyleri olduğuna 
inanıyorum.

Ne denilebilir ki; 
Onlar gibi Gemlik’te 
yaşayıp deneyim
lerini Gemlik için 
hiçbir karşılık bek
lemeden harcamaya 
hazır o kadar insan 
var ki ilçemizde.

Yeter ki partizanlık 
yapıp, bu insanları 
ötekileştirmeyelim.

Onlar ve onlar gibi 
niceleri, ne ceviz 
ağacı, ne de Gülhane 
Parkı’nda yaşıyor.

Herbiri Gemlik’te 
yaşıyor.

Sadece ve sadece 
farkındalık bekliyor
lar.

Son sözüm.
Ey, Gemlik’i 

yöneten efendiler;
Lütfen bu insanla 

rın farkına varın...

İş ilanlarının nünle 66'sı Istanhul'ıla
iş ve eleman bulma 
sitelerinden 
isbul.net, iş ilanları 
na ait istastistiki 
verilerini açıkladı. 
Bu verilere göre; 
ilanların yüzde 66'sı 
yani her 3 iş 
ilanından 2'si İstan
bul'da yer alıyor. İs
tanbul'u yüzde 12 
ile Ankara, yüzde 5 
ile İzmir ve yüzde 2 
ile Bursa takip 
ediyor. İstanbul'daki 
iş ilanlarının büyük 
çoğunluğu ise 
Avrupa yakasında. 
İstanbul'un Avrupa 
yakasındaki iş 
ilanlarının tüm iş 
ilanları içindeki payı 
yüzde 44, Anadolu 
yakasındaki 
ilanların oranı ise 
yüzde 23.
Büyük şehirler her 
alanda olduğu gibi 

iş ilanlarında da 
açık ara önde 
olduğunu söyleyen 
isbul.net Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ömer Gezer, "İstan
bul'daki ilan sayısı 
diğer büyük 
şehirlerin de çok 
çok üstüne çıkmış 
durumda. İşsizliğin 
azalması için 
istihdamın nüfusla 
orantılı olacak 
şekilde daha 
homojen bir 
dağılımda olması 
gerekiyor" dedi. 
Isbul.net sitesinin 
ilanlarının illere 
göre dağılımı 
sıralamasında ilk 10 
il; İstanbul tüm: 
yüzde 66 (İstanbul 
Avrupa yüzde 43 İs
tanbul Anadolu 
yüzde 23), Ankara 
yüzde 12, İzmir

yüzde 5, Bursa 
yüzde 2, Antalya 
yüzde 1,8, Kocaeli 
0,017, Adana 0,01, 
Gaziantep 0,008, 
Mersin 0,008, Kay
seri 0,008 ve Konya 
0,007 şeklinde oldu.

HİZMET 
SEKTÖRÜNDEKİ İŞ 
İLANLARI BAŞINDA

Sektörlere göre 
bakıldığında ise 
hizmet, inşaat ve 
gıda sektörlerinin 
başı çektiği 
görülüyor, yüzde 8 
ile en çok ilanın 
olduğu hizmet sek
törünü, yüzde 7 ile 
inşaat ve yüzde 6 ile 
gıda sektörü takip 
ediyor. İstatistik! 
sıralama şöyle: 
"Hizmet sektörü 
yüzde 8 ile 

birinci, inşaat 
yüzde 7 ile ikinci, 
gıda yüzde 6 ile 
üçüncü, eğitim 
yüzde 5,5 ile 
dördüncü, üretim 
yüzde 4,7 ile 
beşinci, emlak 
yüzde 4,5 ile altıncı, 
tekstil yüzde 4,2 ile 
yedinci, sağlık 
yüzde 3,8 ile 
sekizinci, turizm 
yüzde 3,8 ile 
dokuzuncu, bilişim 
yüzde 3,6 ile 
onuncu sırada 
yer aldı.
İş pozisyonlarında 
ise sekreterlik, 
satış danışmanlığı, 
garson, muhasebe 
elemanı, temizlik 
görevlisi, müşteri 
temsilciliği en 
çok aranan 
pozisyonlar 
arasında yer aldı.

Diş Hekimi 
Doğan ALKAYA

ACİL DİŞ TEDAVİSİ VE 
MÜDAHALELERİ 

İÇİN SAAT 24.oo’e 
KADAR 

HİZMETİNİZDEYİZ
Ahmet Dural Meydanı 

Batum İş Merkezi 
Kat: 2 GEMLİK

05425936151
Adıma bastırmış olduğum

Sb; Seri A 86751- 87000 numaralı 5 cilt fatura
Şg ile, Seri A 45901- 46150 numaralı 5 cilt 

s^K’irsdııyesmı'Kaftjdtiim.
Hükümsüzdür. HÜRMÜŞ KAYA

isbul.net
isbul.net
Isbul.net
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lilt üeHimTıü âl tastaı İBlHfcBlllltlİllİilîllI
Aile hekimliklerini 
sil baştan düzenl- 
eye cek yeni bir 
çalışma başlatıldı. 
Bakan Müezzinoğlu, 
"Bu merkezleri 
butik hastanelere 
dönüştüreceğiz " 
dedi.
Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğ 
lu, eylem planı kap 
samında önümüz 
deki 6 ay içinde üç 
önemli düzenlemeyi 
hayata geçirecek
lerini açıkladı.
Pakette, sağlık per
soneline yönelik 
şiddet olaylarını ön
lemeye yönelik ön
lemler, aile hekimli 
ği ve bakanlıktaki 
çift başlılığa son 
vermeye dönük 
düzenlemeler bu
lunuyor. Müezzin 
oğlu, önümüzdeki 
haftalarda TBMM'ye 
sevk edilecek sağlık 
paketini anlattı.
Sağlık çalışanları na 
yönelik şiddetin ön
lenmesi için çok

farklı öneriler geli 
yor. X-Ray'dan 
geçirmek, şiddet 
uygulayanları sağlık 
hizmeti almaktan 
mahrum bırakmak 
gibi öneriler var.

YENİ BİNALAR 
YAPILACAK 
‘‘Aile hekimliği nö
betten işleyişe, bina 
larına kadar yeni 
den ele alınacak” 
diyen Müezzinoğlu; 
“Artık hastaneler 
gibi aile sağlığı 
merkezlerini de 
devlet olarak biz 
yapacağız. 3-4 aile 
hekiminin olduğu 
yerde bir diş 
hekimi, bir acil am
bulans istasyonu 

olacak. Buralar 
psikolog ve 
diyetisyenlerin de 
olacağı butik has
tanelere dönüşecek. 
Sabah 8'den akşam 
20'ye kadar 7 gün 
hizmet verecek. İlk 
etapta bin, toplam 
3 bin böyle bina 

yapacağız. Uzun 
vadede Türkiye'nin 
aile hekim sayısı ar
tarsa buralarda 5-10 
yıl sonra 24 saat 
hizmet verecek du
ruma dönüşebilir. 
Ama şu anda Türki 
ye'nin hekim sayısı 
ona imkân ver
miyor. Önümüzdeki 
5 yıl içinde aile 
hekimliğini 30 bine 
çıkaracağız" dedi.

Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Risk 
Merkezi, kasım ayı 
na alt çek bilgilerini 
açıkladı. Buna göre, 
ocak-kasım döne 
mini kapsayan 11 
aylık sürede banka 
lara ibraz edilen 
çeklerin sayısı 20,8 
milyona ulaşırken, 
bu çeklerin parasal 
tutarı 606 milyar TL 
oldu. Bu dönemde 
ibraz edilen çek 
tutarı 2014 yılına 
göre yüzde 14, çek 
adedi ise yüzde 2 
arttı. Karşılıksız çek 
adedi geçen yılın eş 
dönemine kıyasla 
yüzde 19 artarken, 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
tutarındaki yükseliş 
yüzde 42'ye ulaştı. 
Ocak-kasım döne 
minde parasal tutarı 
24,7 milyar TL'yl 
bulan 701 bin çek 
için karşılıksız 
işlemi yapıldı.
Bununla birlikte 
aynı dönemde

karşılıksız işlemi 
yapılan 3,9 milyar 
TL tutarındaki 146 
bin çek daha söhra 
ödendi. Karşılıksız 
işlemi yapılan çekle 
rin bankalara İbraz 
edilen çeklere 
oranı, adet bazında 
geçen yılın ayni 
dönemine göre 0,5 
puanlık artışla 
yüzde 3,4 ve tutar 
bazında 0,8 puanlık 
artışla yüzde 4,1 
oldu. Kasım ayında, 
adet bazında en 
fazla karşılıksız 
işlemi yapılan 5 il 
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve 
Antalya şeklinde 
sıralandı. Tutar 

olarak en fazla 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
bulunduğu illerde 
ise İstanbul yine ilk 
sırada yer alırken, 
bu ili Ankara, İzmir, 
Antalya ve Bursa 
izledi. Kasım ayın 
da, tutar olarak 
karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin 
ibraz edilen çeklere 
oranının en yüksek 
olduğu il yüzde 11,7 
ile Ardahan oldu. 
Ardahan'ı sırasıyla 
yüzde 11,2 ile 
Hakkari, yüzde 10,4 
ile Van, yüzde 10 ile 
Bingöl ve yüzde 9,9 
ile Şanlıurfa takip 
etti.

4-2- yıllık tecrübemiz île 
hizmetinizdeyiz....

FATURA ©
-—■ SEVK İRSALİYESİ © 

»«i TAŞIMA İRSALİYESİ ©
™ GİDER MAKBUZU © 

TAHSİLAT MAKBUZU © 
DAVETİYE ©

TAKVİM & KİTAP © 
DERGİ & İLAN ©

KARTVİZİT & KAŞE ©
EL İLANI & BROŞÜR © 

CİLT YAPIMI © 
İLAN & REKLAM © 
PLAKET & KUPA ©

MADALYA © 
NİKAH ŞEKERİ© 
BEBEK ŞEKERİ © 

HEDİYELİK EŞYA© 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0224 513 96 83
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2016da emekli oiaca»iâr SmSaü
Emekli maaşları 
arasındaki uçurumu 
gidermek Idn yır
lan kısmi düzenleme 
ıtef yeril mağnürlârı 
ortaya çıkardı.
1 Temmuü 20*15 tari 
hinden Jtifc3yân bjn 
i t. altında maaş 
alanlara 100 TL, bin 
TL'nin üzerindeki 
gelir ve aylıklara da 
bin 100 TL’yi geçme 
yecek şekilde artış 
yapıldı. Ancak bu 
artışlar 31 Aralık 
2015 tarihine kadar 
emekli olacaklarla 
sınırlı tutuldu. 100 
liralık seyyanen zam 
dan 5,5 milyondan 
fazla emekli yarar 
landı. Zamdan yarar 
lanamayan 1.100 TL 
ve üzerinde maaş 
alanlara ise yıllık 
1.200 TL artış 21 
Mart 2016 târihinde 
yapılacak.
150 BİN EMEKLİ 
MAĞDUR OLACAK 
Bu iki düzÖnİĞme de

b’öraberiride yeni 
emekli mağdunâf 
doğuracak. 100 TL 
lik zamdahlOc^k 
2016 tarihinden 
itibaren emekli olan 
lar faydalanamaya 
cak. Hükümetin 
eylem planında yer 
alan yıllık 1.200 TL1 
lik artış 1.100 lira 
üzerinde maaş alan 
SSK ve Bağkur 
emeklileriyle sınırlı 
tutulursa 5,5 milyon 

emekli üzülecek. 
Eğer hepsini kapsa 
yacak şekilde 
yapılırsa 1.100 
TL'nin altında maaş 
alanlar temmuzda 
aldıkları aylık 100 
TL'ye ilave bir 100 
TL daha eklenecek. 
İki düzenlemenin 
ayrı ayrı yapılması 
sebebiyle yaklaşık 
150 bin emekli 
seyyanen zamlardan 
mahrum kalacak.

EMEKLİLİĞİ 
GELENLER 
DİLEKÇE VERMELİ

İş ve Sosyal Güven 
İlk Uzmanı Dr. Sadet 
tin örhâtl, 1.100 
TL'nin altında maaş 
alanlara yapllâh 100 
TL zamdan yararlan 
mâk İçin 2015 yılı 
içinde emeklilik 
dilekçesi vermek 
gerektiğini söyledi. 
Kanuna 31.12.2015 
tarihine kadar emekli 
olanları kapsayacak 
şekilde düzenleme 
koyulduğunu belir 
ten Orhan, "1 Ocak 
2016 tarihinde 
emekli olanlar 
1Ö0 TLMik zamdan * 
yâfârlânamayacak. 
Emekliliği gelenlerin 
zamlı maaş alabilme 
leri için emeklilik 
dilekçelerini elden 
ya da e-devlet üzerin 
den vermeleri 
gerekiyor" çağrısı 
yaptı.

Eylül ayında işsizlik 
yüzde 10,3 ile 6 
ayın zirvesine 
yükseldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
2015 yılı eylül ayına 
ilişkin "işgücü ista 
tistikleri"ni açıkladı. 
Buna göre, Türkiye 
genelinde 15 ve 
daha yukarı yaşta 
kilerde işsiz sayısı, 
eylülde, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
39 bin kişi arttı ve 
3 milyon 103 bin 
kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise yüzde 
0,2 puan azalarak 
yüzde 10,3 seviye 
sinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, 
eylülde bir önceki 
aya göre ise 0,2 
puan arttı. 
Bir önceki ayda 
işsizlik oranı 10,1 
olarak gerçekleş 
mişti. Aynı dönem 
de tarım dışı işsizlik 
0,3 puanlık azalışla 
yüzde 12,4 olarak 
tahmin edildi. 
15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik 
oranı 0,6 puanlık 
azalışla yüzde 
18,5 oldu, bu 
oran 15-64 yaş 
grubunda 0,2 
puanlık azalışla 
yüzde 10,5 olarak 
gerçekleşti.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

TCİ:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

SATILIK ZEYTİNİİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Kö rfez’ www.gem li kko rfezgazetes i .com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEMİZ OTOBİIsIT
Bursa ,256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 04

VAPUR-FERİBOT

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
51312 86
513 11 74

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

513 13 53

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 

[ C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

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

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Pamukkele
DENİZ UÇAâl
Pegasus A tun 1. Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOser Turizm 
Kanbarofilu-Eaada* 
Anıtur 
Kamlf Koç

<12 OO 23 
• *13 •• *13

•13 20 77

• 12 0*1 «3

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

HASTANELER 513 18 46
513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

017 34 00
013 23 29 BELEDİYE

Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

013 10 68
013 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 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GOMLÛK SİYASİ GAZETESİ

lEnlISlIEUlİllIİI

DAĞITICILAR

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

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

S13 30 33MAR-PET
Tuncay Otogaz
Boyza Petrol 0*13 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5349 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Azap; 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321
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http://www.gem
mailto:korfezofset@hotmail.com
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MH

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 t İNŞAAT
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

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Postu -Pleşrubot-Çerez 

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sanfahıe Giydirme
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösferisi 
/ Servis veeeki/Jmnntnr - Sürpriz aösteriier 

www.gemlikmifton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

~ TEL : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmifton.com
plus.google.com/mlltondugun


Uludağ Üniversitesi Rektörü geldiği günden beri kafasına koyduğunu gerçekleştiriyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HUKUK FAKÜLTESİNİ 
GÖTÜRÜYORLAR

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, dün yaptığı açıklamada, 
Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nde 
bulunan Hukuk Fakültesi’nin Bursa 
Görükle Kampüsü’ne taşınacağını kesin 
bir dille açıkladı.

Prof. Ulcay, eski Rektör Kamil Dilek’in 
576 oy ile birinci aldığı rektör seçimlerin 
de (%61) 256 oy aldığı halde, Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
rektörlüğe atandı. Devamı syf 4 ’de

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, Gem
lik’te Hukuk Fakül
tesi öğretim üyeleri 
ve öğrenciler ile 
yaptığı toplantıdan 
sonra, Gemlik Hukuk 
Fakültesi’ni Bursa

Görükle Kampüsü’ 
ne taşınacağını 
açıkladı. Bu konuda 
gerekli onayı aldık 
larını söyleyen 
Ulcay, fakülte binası 
için ilk kazmayı 2016 
yılında vuracaklarını, 
öğrencilerin 2018

yılında ise yeni bi
nada eğitim yapa 
caklarını açıkladı. 
Bu açıklama, 
Gemlik’te tepki ile 
karşılandı.
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği

Başkanı Hasan 
Başaran, Hukuk 
Fakültesi’nin 
Bursa’ya taşınma 
ması için Gemlikliler 
olarak elimizden 
gelen herşeyi 
yapacağız’’ dedi. 
Haberi sayfa 4’de

+drce//7c
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Büyük Değiştirme
Kampanyası!

GENÇ-0LTİC.LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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mamiiı
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, binaların 
dış cephelerine 
mantolama yapan 
bazı firmalara, 
çevreyi kirlettikleri 
gerekçesiyle ceza 
yazdı. Çalışma 
alanlarını temiz tut
mayan, çevreyi kir
leten ve mantolama 
çalışmasından arta 
kalan malzemeleri 
gelişigüzel cadde ve 
sokaklara bırakan 
üç firmaya 5326 
sayılı Kabahatler 
Kanununun ilgili 
maddesi uyarınca 
600’er lira para 
cezası kesildi.
Yasal zorunluluk 
sonrasında ilçede 
birçok apartman 
ve sitenin dış

Belediye Başkanı Refik Yılmaz’dan Müteahhitlere mesaj:
II II II II I I 

iigiiisr

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçenin 
yeniden imar edilme 
sinde Belediye’nin 
yanı sıra Mühendis 
ve Mimarların da 
büyük yükümlülüğü 
olduğuna dikkat 
çekerek, müteahhit
lik sektörünün de 
Kentsel Dönüşümün 
önemli bir faktörü 
olduğunu vurguladı. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yeni Yöne
tim Kurulu üyelerini 
makamında ağırla 
yan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Gemlik’i 
hep birlikte yeniden 
imar edip, kentsel 
dönüşümü de 
dayanışma içinde 
birlikte yapalım" 
diye konuştu.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği yeni Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Ömer Uslu, Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Baki ve Yönetim 
Kurulu üyelerini

cephesine manto- yaptırdığını
lama çalışması hatırlatan Gemlik

makamında ağırla 
yan Yılmaz, doğru 
yerde, doğru pro
jelere her zaman 
destek olduklarını 
hatırlatarak, ileride 
sıkıntı yaratmaması 
adına projeye aykırı 
imalat yapılmaması 
na dikkat edilmesi 
gerektiğine 
işaret etti.
Gemlik’in Kentsel 
dönüşümünde 
müteahhitlik sek

törünün önemine de 
vurgu yapan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik toplu konut 
çalışmalarında da 
Gemlikli müteahhit
lerin öncülük 
yapmasını istedi. 
Müteahhitlerin 
sorunlarını, pro
jelerini ve önerilerini 
de dinleyip notlar 
alan Belediye Başka 
m Refik Yılmaz,

Belediyesi Zabıta 
Müdürü Erol Bütün, 
bu çalışmaları 
desteklediklerini 
ifade etti. Buna 
karşın tüm uyarılara 
rağmen çalışma 
sonrasında çevreyi 
kirleten firmalara 
ceza kesmek 
zorunda kaldıklarını 
anlatan Erol Bütün, 
ilçede görüntü 
kirliliği ve çevre 
kirliliği yaratan 
hiçbir firmaya 
ayrıcalık 
yapmayacaklarına 
dikkat çekti. 
Firmaları duyarlı 
olmaya davet eden 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, denetimlerin 
devam edeceğini 
söyledi.

Ömer Uslu başkanlı 
ğındaki yeni yönetim 
kuruluna başarılar 
diledi.
Yılmaz, başkanlık ve 
belediye birimleri ile 
Müteahhitler 
Derneği arasındaki 
diyalog ve işbirliği 
nin devam edeceğini 
belirterek, istişare 
toplantıla rının da 
daha sık yapılabile 
ceğini sözlerine 
ekledi.

Yıldız, “Kar BUSKhe 
masraf vatandaşa”

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
BUSKİ'nin 2010 
yılında yapmış 
olduğu içme 
suyu çalışması 
sonucu şu an 
halka gönderil 
mekte olan katılım 
payları ile ilgili 
basın açıklaması 
düzenledi.
Yıldız, 
açıklamasında şu 
görüşlere yer 
verdi: “Halkın, 
kamu giderlerini 
karşılamak üzere 
mali gücüne göre 
herkesin ödemekle 
yükümlü olduğu 
vergileri ödedikten 
sonra, su ve kanal 
hizmetlerine karşı 
hk olarak talep 
edilen katılım 
paylarının miktar 
lan halkın canını 
yakmaktadır.
Belediye kurumu 
tarafından fahiş 
denilebilecek mik
tarlarda katılım pay 
lan talep edilmesi 
yasal düzenleme 
lerin ihlali anlamı 
na gelmektedir. 
Özellikle belediye 
kurumunun tekel 
sıfatıyla sunduğu 
hizmet harcamaları 
için aldıkları katı 
hm paylarının yük
sek olması nede 
niyle, iktisat zin
cirinin en zayıf 
halkası olan tüke 
ticinin zarara uğra 
maması, temel bir 
tüketim maddesi 
olan suya erişimin 
kolaylaşması bakı 
mından önemlidir. 
Üzerinde durulma 
sı gereken bir 
konu da aynı 
apartman da farklı 
dairelerde oturan 
kişilere ve yanyana 
olan iki apartmana 
farklı ödeme gön

derilmesi eşitlik 
İlkesine aykırı bir 
durum ortaya çıkar 
mıştır. Faturaların 
belirli aralıklar ile 
halka gönderilmesi 
ise bizi düşün 
dürmektedir." 
Yüksek maliyetin 
sebeplerini de 
halkımızı bilgilen 
dirmek için birkaç 
maddede açıklık 
getirmek gerektiği 
ni söyleyen Yıldız, 
“Yapılmak da olan 
işleri yapacak 
olan makinaların 
ülkemiz de üretimi 
olmadığı için bu 
m a kin ala rı satan 
ülkelerin, ülkemize 
kurmuş olduğu 
bankalar ile kredi 
vererek iş makina 
lan satmaları. 
Yüksek faizle bu 
makinaların ücret
lerinin ödenmesi, 
bu iş makinelerini 
alan kişilerin de bu 
faizleri ödeye bil 
mek için sürekli 
fiyatlannı yüksel 
mesi ve belediye 
kurumunun da 
bunu halka yansıt 
masının sonu
cudur. Belediye 
kurumu devletin 
bankalarından 
kredi çekmesi 
ve bu kredileri 
faiziyle misliyle 
geri ödediği için 
halkın rutin 
ödemiş olduğu 
vergileri faize 
aktarması.
Çözüm olarak 
da yerli üretime 
geçilmelidir.
Faizi ortadan 
kaldırmak için 
bir mühendislik 
hesabı olan 96 
yılında formülleri 
tamamlanmış 
ve uygulaması 
hayata geçirilmiş . 
olan havuz 
sisteminin devreye 
alınmasıdır."
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Bursa'ya inlik taşıyan TIR ılan 204 kilo eroin çıktı
Türkmenistan'dan 
Bursa'ya iplik taşı 
yan TIR'ın dorse 
sinde arama yapan 
dedektör köpek 
'Porsuk', 204 kilo 
eroin buldu. Terör 
örgütü PKK ile 
bağlantısı bulun 
duğu tahmin edilen 
uyuşturucu naklini 
yapan Türk sürücü 
ile sahibi, TIR'ı 
gümrükte bırakarak 
kayıplara karıştı. 
'Alo 136' ihbar 
hattına verilen bilgi 
üzerine izlemeye 
alınan Türkmenistan 
plakalı TIR, İran'dan 
Türkiye'ye giriş

yaptı.
Gürbulak Sınır 
Kapısına girdikten 
sonra TIR'ın sürü 
cüsü ile sahibi, 
kayıplara karışması 
üzerine 2 gün bek
lendi. Sürücü ve TIR 
sahibinin gelmeme 
si üzerine Gürbulak 
Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve istih 
barat Müdürlüğü 
arama kararı çıkardı. 
Narkotik köpek 
'Porsuk'un tepki 
vermesi üzerine 
TIR'ın dorsesi ara 
madan geçirildi. 
Aramada, Türk- 
menistan'tan

—===-------------- GUUBUIAR--------------
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GUR1UUK

KAÇAKÇILIK VEISTIHMMT MÛDURLUGO oOmrö 
muhamihafaza

yüklediği ipliklerin 
arasına istiflenen 
400 paket halindeki

eroin bulundu. 
Yaklaşık 204 kilo 
eroine ve uyuştu

rucu nakli yapılan 
TIR'a el koyan 
Doğubayazıt

Cumhuriyet Başsav 
etliği, Türk olan ve 
isimleri saklı tutulan 
sürücü ile TIR'ın 
sahibinin yakalan 
ması için operas 
yonlar başlattı. 
Uyuşturucu nakli 
ve kaçaklığı yapanla 
rın bölücü terör 
örgütü PKK ile 
bağlantılarının 
bulunduğu yolunda 
ki duyumlar aldıkları 
nı belirten yetkililer, 
eroinin Afgan 
malı olduğunu, 
piyasa değerinin 
ise 50 milyon 
lirayı bulduğunu 
söylediler.

MlıiımMMıtt
Olay, Osmangazi 
Kayhan Mahallesin 
de meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre 20 yaşındaki 
Sevinç D., kapalı 
otoparka girerek 
üst kata çıktı. En 
üst kata gelen 
genç, duvarın üze 
rine çıkarak çığlık 
atmaya başladı. 
Vatandaşlar duru 
mu fark ederek 
genç kızı ikna etme 
ye çalıştı. İkna olma 
yan Sevinç D., 
otoparkın 3. katın 
dan kendini aşağı 
ya atarak yere 
çakıldı. Yerde 
hareketsiz yatan 
genç kızın yanına 
gelen vatandaşlar 
şok geçiren ve 
kendinde olmayan 
Sevinç D.'ye kalp 
masajı yaptı. 
Ardından olay yeri

ne gelen sağlık 
ekipleri genç kızı 
Bursa Devlet Hasta 
nesine kaldırdı.
Sevinç D.’nin acılar 
içinde bağrışları 
112 ekiplerine zor 
anlar yaşattı.
İntihar sebebi 
henüz belirleneme 
yen genç kızın 
soğukkanlı olması 
da dikkatlerden 

kaçmadı. Vatandaş 
ların genç kızın 
başına gelerek ilk 
müdahaleyi yapma 
sı da güvenlik karne 
ralarına yansırken, 
tedavi altına alınan 
genç kızın hayati 
tehlikesinin bulun 
duğu öğrenildi. 
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

İNİİM
Otomobilinin direk 
siyon hakimiyetini 
kaybeden kadın 
sürücü, kaldırıma 
çıkarak 68 yaşın 
daki yaşlı adama 
çarptı ardından 
dükkana girerek 
durabildi.
DÜKKANIN 
İÇİNE GİRDİ 
Olay, Yıldırım Vatan 
mahallesinde mey 
dana geldi. Vatan 
Caddesi üzerinde 
19 AC 889 plakalı 
aracı ile seyir 
halindeyken direk 
siyon hakimiyetini 
kaybeden kadın 
sürücü E.C., kaldın 
ma çıktı.
Bu sırada kaldırım 
da yürüyen 68 
yaşındaki O.Y.'ye 
çarpan araç, depo 
olarak kullanılan bir 
dükkanın camından

içeri girerek 
durabildi.
YARALININ SAĞLIK 
DURUMU İYİ
Yaralı adam 112 acil 
servis ambulansı 
ile Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenil 
di. Kaza sırasında 
bitişikteki evde otu 
ran insanlar gürültü 
üzerine korkuyla 
dışarı çıktı. Gürültü 

sırasında evde 
olduğunu söyleyen 
bir kadın, yaşanan 
ları şöyle anlattı: 
"Adam kaldırımdan 
yürüyordu, kadında 
aşağıdan geliyordu. 
Eğer adam duvara 
vurmasa adamı 
öldürecekti. Adam 
yaralıydı hastaneye 
yolladık.” Gazeteci 
lerin görüntü alma 
sına istemeyen 
kadın sürücü ise 
sorulan cevapsız, 
bıraktı.
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Uludağ Üniversitesi Rektörü geldiği günden beri kafasına koyduğunu gerçekleştiriyor

Bektir Ulcay: “Hukuk Fakültesini
HUKUK FAKÜLTESİNİ 

GÖTÜRÜYORLAR
Yusuf Ulcay, rektör olarak atandığını öğrendikten 

sonra, Twitterda "Türkiye Cumhuriyeti Cumhur 
başkanı Şayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Uludağ Ünıversitesi'ne rektör olarak atanmanın onu
runu yaşıyorum" dedi.

Şimdi ise aradan geçen 8 ay sonra kendisini rek
tör atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Uludağ Universitesi’nce “Fahri Doktor ünvanı vere
cek.

Al gülüm ver gülüm gibi yani.
Sayın Rektör, kendini altlardan üste taşıyan kişiye 

diyetini ödeyecek.
Cumhurbaşkanı Bursa’ya ve Uludağ Üniversitesi 

ne yaptı ki, “Fahri Doktor” ünvanını hak etti!
Bu işin bir yönü.
Rektör ayağının tozuyla geldiği günden beri Gem

lik'te kurulan Hukuk Fakültesi’ni Bursa Gölükle Kam- 
püsü’ne taşıyacağını söylüyordu.

Rektör seçimlerinde bunun için oy istemişti Gem
likli meslektaşlarından.

Şimdi o sözü yerine getiriyor.
Sunğipek Fabrikası arazisinin Uludağ Universite- 

sinş tahsis edildiği 57. hükümet döneminde, hükümet 
ile Üniversite arasında yapılan sözleşmede bu arazi 
içinde hangi okulların yapılacağı açıkça yazılarak, 
karar bağlanmıştı.

Hukuk Fakültesi.de acıjacak Fakültevçli.
Merhum Asım Koca bıyık ise, milyonlarca lira har

cayarak Gemlik’e Hukuk Fakültesi’nin binasını 
kazandırdı. 0 günlerde, AB müktesebatının da 
öğretileceği bir özel Hukuk Fakültesi açılacaktı.

İçinde duruşma salonu bulunan tek Hukuk Fakül
tesi inşa edildi. Fakülte, 2007yılında eğitim ve öğreti 
me başladı, ilk mezunlannı 2011 yılında verdi.

Hukuk Fakültesi Gemlik’in prestij eğitim 
kuramlarından biridir. Gemlik’e Hukuk Fakültesi 
kurulması için büyük uğraşıl^ vsmaı.

Rahmetli Asım Kocabıyık Hukuk Fakültesi diye 
binasını yaptırdı.

Fakültenin kuruluşundan bugüne kadar en büyük 
sorunu öğrencilerin sosyal aktivitelerden uzak 
kaldıklannı şeklindeki yakınmalarıydı.

Gemlik’e kurulan bu fakülte Görükle Kampüsü’n- 
den 30 dakika uzaklıkta denize karşı, Boğaziçi konu
munda, binalannın fiziki altyapısı tamamlanmış 
sorunlan her yıl azalan bir eğitim kurumudur.

Ancak, fakülte kurulduğundan beri yaşanan 
öğretim görevlisi sorunu vardır.

Bu yalnız Gemlik Hukuk Fakültesinde değil, tüm 
devlet fakültelerinde söz konusudur. Çünkü, özel 
üniversiteler devlet üniversitelerinden daha çok ücret 
verecek profesörleri topluyorlar.

Üniversite sınavlanna giren öğrenciler, tercihlerini 
yaparken Gemlik’te bulunan Hukuk Fakültesini tercih 
ederek kayıtlannı yaptırdılar.

Ancak, Fakülte Dekanı, uzun yıllardan beri Fakül
tenin Bursa’ya taşınmasını istiyor. Bu konuda 
öğrencilerle birlikte hareket ediyor.

Hukuk Fakültesi’nin kuruluşunda rektör olan Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran ve sonra 2 dönem rektörlük 
yapan Kamil Dilek ise Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te 
kalmasından yanaydı.

Gemlik Yerleşkesindeki yüksek okullarla birlikte 
Gemlik Üniversitesi’nin kurulması için mücadele veri 
lirken, bir rektör çıkıyor ve Gemlik’ten Hukuk Fakül
tesini Bursa’ya kaldırmak için bir kenti karşısına 
alıyor.

Bunun hiçbir hukuki ve mantıklı nedeni yoktur.
Rektörlük gelip geçicidir sayın Yusuf Ulcay.
Siz de Gemlik in bir semtinde oturuyorsunuz, 

yazlan bu kente gelip gidiyorsunuz, belki ileride bu 
kentte yaşayacaksınız.

Aldığınız karar yanlıştır.
Gemlikliler Rektör Yusuf Ulcay’ın Hukuk Fakül

tesini götürmek istemine hayır diyor.
Tüm siyasi parti başkanıan, sivil toplum kuruluş 

lan ve Gemlikliler bu konuda bir yumruk olmaya 
hazırlanalım.

Aylardır Hukuk Fakütesi’nin Bursa’ya götürül 
memesini sayın rektöre anl&amaaiK.

Başta görev AKP ilçe yönetimine düşüyor.
Hukuk Fakültesi için birlik olup hareket etmeye 

varmışınız?

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay, 
Gemlik'te bulunan 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa Görükle'deki 
ana yerleşke içeri
sine taşınacağını 
açıkladı. 
Prof. Dr Ulcay, 
"Gerekli onayları 
aldık. Hukuk Fakül- 
tesi'nin yeni binası 
için ilk kazmayı 
2016 yılında 
vuracağız. 2018 
yılında hukuk 
öğrencileri 
Görükle'deki yeni 
binada eğitime 
başlayacak" dedi. 
UÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Hukuk 
Fakültesi yönetimi 
ve öğrencileri ile 
biraraya geldi. 
Gemlik Asım Koca 
bıyık Kampüsü'nü 
ziyaret eden Rektör 
Ulcay, burada 
öğrencilere Görükle 
Yerleşkesi içerisin 
de yeni bina yapa 
caklarının müjdesini 
verdi. Hukuk Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz ve 
yöneticiler ile bir 
araya gelen Rektör 
Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay, daha sonra 
öğrencilerle 
buluştu.

'2016'DA KAZMAYI 
VURACAĞIZ' 
Burada yaptığı ko 
nuşmasında, göreve 
geldiği ilk günden 
bu yana kendisine 
Hukuk Fakültesi’nin 
taşınması için 
yoğun bir talep 
geldiğini aktaran 
Rektör Yusuf Ulcay, 
sadece Hukuk 
Fakültesi'ni değil, 
tüm fakülteleri 
Görükle kampüsü 
içerisinde toplamak 
istediklerini söyledi. 
Rektör Prof. Dr. 
Ulcay şöyle konuş 
tu: "Uludağ Üniver

HUGIN ER-201 MARKA VE MODEL 11010001 SERİ NOLU 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT LEVHAMI KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR.
SEDA İŞİTME CİHAZLAR MERKEZİ MÜTLU KARATEKİN VE UKI.

sitesi, çok büyük bir 
kampüse sahip. 
Fakültelerin tamamı 
nın kampüs içerisin 
de olması gerektiği 
ni söyledim. Göreve 
geldikten sonra 
üniversitenin strate
jik planını değiştir 
me hakkına sahip 
oluyorsunuz. Bir tek 
İnegöl İşletme Fakül 
tesi'ni kampüse ge
tirme şansımız yok. 
Çünkü İnegöl İçin 
yapılmış. Kanunen 
İnegöl'den taşıma 
yetkimiz yok. Onun 
dışında tüm fakül
telerin Görükle 
yerleşkemize taşın 
masını stratejik 
planımıza koyduk, 
onaylattık. Daha 
sonra Hukuk 
Fakültesi’nin 2016 
yılının bütçesini 
çalışırken yaptığı 
mız bu değişiklikler 
için devletten 
ödenek istedik.
PLAN VE PROJE 
ÇALIŞMASI 
YAPILIYOR 
O bütçe geldi. Şimdi 
artık yeni yer için 
plan ve proje aşama 
sındayız. Böylece 

rektör seçilmeden 
önce kampüse taşı 
ma sözü verdiğim 
Hukuk Fakültesi’nin 
yeni binası için 2016 
yılında kazmayı 
vuracağız. 2018 
yılına kadar devletin 
bize verdiği bütçe 
İle bu projeyi bitir 
meyi planlıyoruz. 
Ancak bir hayır 
sever İşadamımız 
çıkar 'Bu giderleri 
ben karşılamak is
tiyorum' derse, o 
zaman çok daha 
erken bitirme şansı 
mız olur. Bu konuda 
İşadamları mız ile 
görüşmeler yapılı 
yor. İnşallah, bir 
hayırsever çıkar ise 
Hukuk Fakültesi'ni 
çok daha erken 
bitirebiliriz."

HASAN BAŞARAN 
“SONUNA KADAR 
KARŞIYIZ”

öte yandan, Hukuk 
Fakültesi’nin Gem
lik’te Görükle kam- 
püsüne taşınması 
ile ilgili son gelişme 
üzerine, Gemlik 
Üniversitesi

Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi: 
"Eğer en yakın za
manda başta iktidar 
partisi, muhalefet 
partileri sivil toplum 
örgütleri bu konuda 
harekete geçmezse 
Hukuk Fakültesi’ne 
Bursa Görükle Kam- 
püsü’ne taşımayı 
kafasına koydu. 
Bu konuda, Gemlik 
olarak tepkilerimize 
koymamız gereki 
yor. Özelleştirme 
Yüksek Kurulu ile 
Uludağ Üniver
sitesinin yaptığı 
bir protokol söz 
ortadayken Hukuk 
Fakültesi’nin Gem
lik’te yapılması 
gerçekleştirilmiş, 
şimdi ise sayın 
rektör bu protokolü 
hiçe sayarak, Gem
lik halkını karşına 
alarak, Hukuk 
Fakültesi’ni taşımak 
istiyor. Biz, buna 
sonuna kadar karşı 
yız. Ne gerekiyorsa 
yapacağız.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
Fak%25c3%25bcltesi.de


GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? Rfifi T l’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
fcıJvV I L KALİTELİDÜĞÜNSAKALLI'DAYAPILl"

SALC MESCİD 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
/^\ 05545774677 

0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL II!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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Doklor, Sair MıluIIab Öztemiz'i kartetfllı
İlçemizin teninmiş 
doktorlarından Şair 
Abdullah Öztemiz 
dün İstanbul’da 
hayatını kaybetti. 
İlçemizde uzun 
yıllar Ahmet 
Dural Meydam'nda 
özel doktor olarak 
Gemliklilere 
hizmet veren 
Abdullah öztemiz 
Hacıtahiroğlu, 
İstanbul’da huzur 
evinde yaşamını 
yitirdi.
1929 yılında Malatya 
da doğan ilk ve 
orta Öğrenimini de 
Malatya da 
tamamlayan 
Abdullah öztemiz 
Hacıtahiroğlu 
İstanbul Üniver
sitesi Tıp Fakül
tesini 1949 yılında 
bitirdi.
Gemlik Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
ve Azot Sanayii’nde 
bir süre kurum 
hekimliği yaptı.
ilçemizde 2000 ’ I i 
yıllarda kadar 
serbest hekim 
olarak çalıştı. 
Günümüzde

yaşayan aruz 
ölçüsü ile şiir yazan 
usta şairlerin 
başında geliyordu. 
Hacıtahiroğlu’nun, 
ayrıca hece ile de 
yazılmış şiirleri var. 
Abdullah Öztemiz 
Hacıtaftıroğıü, 
1946 yılından 
itibaren şiirlerini 
Yedigün, Hergün, 
Büyük Doğu, 
Çınaraltı, Türk 
Yurdu, Türk Dili,

Yelken, Türk 
Edebiyatı, Diriliş, 
Hisar, Milli Kültür 
dergilerinde 
yayınladı. 1965 
yılında Yeni İstiklal 
ve Milli Gazetede 
Mayın Tarlası ve 
Isırgan Çiçeklen' 
başlıkları altında 
şiirleri yayınlandı. 
Hacıtahiroğlu’nun 
Diriliş dergisinde 
yayınlanan 
şiirlerinin yanında 

biyografik yazılarda 
yazdı.
Abdullah Öztemiz 
Hacıtahiroğlu’nun 
cenazesi dün 
ikindi namazına 
müteakip Şakirin 
camisinden 
kald'ırıl'ıp 
Karacaahmet 
Mezarlığına 
defnedildi.

ESERLERİ: 
Sessiz Gürültü

(1962, şiirler) 
Dini ve Ahlaki
Şiirler (1963, 
Antoloji) 
Naatlar
(1966, Antoloji) 
Mesnevi Tercümesi 
( Mevlana’nın 
Mesnevi'sınin 
manzum tercümesi, 
2112 beyit-1972)

Öztemiz'in şiirinden 
bir örnek;
"bütün acılarım 

gelip geçici 
bütün umutların 
güneşi bende 
ortadan ikiye 
böldük sevinci 
bir eşi şendedir, bir 
eşi bende.
kokusunda yağmur 
sonu toprağın, 
dün gece yerine 
geldi adağın: 
baktım ki sunduğun 
alev dudağın 
rengi sende kalmış, 
ateşi bende"

Timsali Irena acılıyor!

Gemlik Belediye 
Spor U 17 Takımı 
hafta sonu Gemlik 
te ağırladığı rakibi 
Bursa Güven Sporu 
2-1 ’lik skorla geçti. 
Üst sıraları ve 
düşme hattını 
oldukça yakından 
ilgilendiren maçta 
Batuhan’ın golüyle 
1-0 öne geçen tem 
silcimiz, sağbek 
Oğuz’un karambol 
den doğan 

pozisyonda ters 
vuruşu ile 
beraberliğe düştü. 
Ancak maçta disip 
lini kaybetmeyen 
U 17’11 futbolcular, 
ilk yarının sonlarına 
doğru sahanın 
yıldızı Samet ile 
yeniden öne geçme 
mizi sağladı. İkinci 
yarıda taktik 
savaşına dönen 
maçta başka gol 
olmadı.

Zaman zaman 
sertleşen karşılaş 
manın sonlarında 
Güven Sporlu 
iki oyuncu 
kırmızı kartla 
oyun dışı kalarak, 
sahada 
9 kişi mücadele 
etmek zorunda 
kaldı, öte yandan 
U 14 futbol takımı 
İnegöl Gazi Paşa 
takımına 1-0 
mağlup oldu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yaptırdığı Timsah 
Arena, 21 Aralık 
Pazartesi günü saat 
15.00'de törenle 
kapılarını açacak, 
gösteri maçında 
Cumhurbaşkan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'da forma 
giyecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
"Stadın açılışını, 

sayın Cumhurbaş 

kanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
katılımıyla gerçek 
/eştireceğiz.
Stat, cumhurbaş 
kanımızın başbakan 
lığı dönemindeki 
projesiydi. Kentleri 
mizin dünya kenti 
olması için 20'nin 
üzerinde stadyu 
mun Türkiye 
kazandırılması 
hedefi vardı. Bizim 
de Bursa'ya yeni bir 
stat kazandırma 
sözümüz vardı. Bu 

stadın ayrı yere 
yapılması, mevcut 
stadın yerini, kentte 
olmayan meydan 
olarak değerlen 
dirilmesi de sayın 
Cumhurbaşkanımızı 
n fikriydi. Cumhur 
başkanımızın des 
teklerive 50 Milyon 
TL'lik desteğiyle 
bu satın yapımına 
başladık. Stadyum, 
büyükşehir 
Belediyemiz 
tarafından yapılmış 
oldu." dedi.
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laınmm'SıılıaıtistoHıılılf
Eski tip ödeme 
kaydedici yani 
yazar kasaların yeni 
nesil yazar kasalar 
la değiştiren mükel 
lefler, eski tip yazar 
kasaları yada yazar 
kasanın beyni ola 
rak tabir edilen 
cihazını 10 yıl sakla 
mak zorunda. Her 
hangi bir denetimde 
bu cihazı ibraz ede 
meyen mükellef, en 
az 700 lira para 
cezası ödeyebilir.

31 ARALIK'A 
KADAR KASALAR 
YENİLENECEK 

3100 Sayılı Ödeme 
Cihazları Kullanma 
zorunluluğu getiren 
Kanunun 69, 70 
Sayılı tebliğleri ve 
son yayınlanan 
Vergi Usul Kanunu 
Tebliği Kapsamında 
Vergi Mükellefleri 
nin ödeme kayde 
dici Cihazlarının en 
geç 31 Aralık 2015 
tarihine kadar Yeni

YENİ KASALARIN 
FİYATI

Nesil Ödeme 
Kaydedici Cihazı 
yani yazar kasalarla 
yenilemeleri 
gerekiyor. Yazar 
kasada yenileme 
süresinin kısalma 
sıyla birlikte mükel 
lefler, yeni yazar 
kasa alıyor ve işlem 
leri başlatıyor.
Ancak mükelleflerin 
biranda yazar kasa 
değişiminde bulun 
ması vergi dairele 
rinde yoğunluğu 
artırdı.
Birçok mükellef ise 
yazar kasa değişimi 
ile ilgili tarihin 
uzatılacağı 
düşüncesinde.

Yeni nesil yazar 
kasa almak isteyen 
mükellefler, en az 
1100 lira ödeme 
yapması gerekiyor. 
Yeni nesil yazar 
kasanın aliminin 
ardından vergi 
dairelerine müraca 
atta bulunularak 
işlemler başlatılıyor. 
Bu işlemler sonu* 
cunda eski yazar 
kasalar hurdaya 
ayrılırken, yeni 
nesil yazar 
kasalar işyerinde 
kullanılmaya 
başlıyor.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) ile İstanbul 
Sanayi Odası (ISO) 
arasında stratejik 
İşbirliği protokolü 
imzalandı. İmza* 
lanan protokol İle 
ABD ekonomisine 
yön veren San 
Francisco Havzası 
ve Almanya'daki 
Baden Württemberg 
bölgelerinin uygu 
ladığı stratejilerin 
İstanbul, Kocaeli ve 
Bursa gibi üretim 
merkezlerinin bulun 
duğu Marmara Hav 
zası'nda uygulan 
ması hedeflendi. 
İki oda arasındaki 
stratejik işbirliği 
protokolü BTSO 
Altıparmak Hizmet 
Binası'nda İmzalan 
dı. BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
işbirliği protokolü 
nün odak noktasını 
Marmara Havzası 
nın katma değerli 
üretim ve yüksek

teknolojili yatırımla 
rın merkezi yapma 
hedefinin oluştur 
duğunu belirtti. 
Burkay, "Kişi başı 
milli gelir hedefimizi 
25-30 bin dolar se- 
v/yes/'ne, ihracatımı 
zı 500 milyar dolara 
yükseltmenin yolu, 
katma değerli üre
timin payını da 
arttırmaktan geçi 
yor. Türkiye'nin bu 
sıçraması, İleri 
teknolojili üretime 
geçişle ve bunu 
başarabilecek 1. 
Bölge şehirlerinin 
yeniden kurgulan 
ması ile mümkün, 
ülkemizin ileri 
teknoloji ihracatının 
yüzde 60 jm, orta 

ileri teknolojilerde 
de ihracatın yüzde 
80'ini karşılayan 
1'inCi bölgemiz, yi 
ne Türkiye'nin zen 
ginlik üreten merke 
zİ olacaktır" dedi. 
Açıklamada, ABD 
ekonomisine yön 
veren San Fran* 
cisco Havzası ve 
Almanya'daki 
Baden Württemberg 
bölgelerinin 
uyguladığı strateji* 
lerin İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa 
gibi önemli üretim 
merkezlerinin 
bulunduğu Mar
mara Havzası'n da 
hayata geçmesi 
gerektiğine 
inanıldığı belirtildi.

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU •

42- yıffıfe tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0224 513 96 83
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EmeMIlerelOOTLiamonaıılanılı
TBMM Plan ve Bütçe Komlsyönu'nda, SSK ve BAĞKUR emeklilerine 2016 yılı Ocak 

ayından İtibaren seyyanen ayda 100 lira zam yapılmasını içeren düzenleme kabul edildi.
SSK ve BAĞKUR 
emekli maaşlarına 
2016 yılının ocak 
ayından itibaren 
ayda 100 lira seyya 
nen zam yapılmasını 
da içeren yasa 
tasarısı, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'nda kabul edildi. 
"Gelir Vergisi Kanu 
nu ile Bazı Kanunlar 
da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" ile 
mevzuatta yer alan 
ve belirli bir süre 
uygulanmak üzere 
yürürlüğe konulan 
geçici maddelerin 
bir kısmının bu ay 
sonunda dolacak 
olan uygulanma 
süreleri uzatılıyor. 
Bu düzenlemeyle 

SSK ve Bağ*Kur 
emeklilerine, 2016 
yılının Ocak ayında 
yapılacak zamma

ilaveten ayda 100 TL 
daha seyyanen 
ödeme yapılacak. 
Tasarıya göre, Gelir 
Vergisi Kanunu'nun; 
menkul kıymet ve 
diğer sermaye 
piyasası araçlarıyla 
mevduat faizleri, 
repo gelirleri ve 
katılım bankala 
rından elde edilen 
kar paylarının vergi 
lendirilmesini 

düzenleyen geçici 
maddesi ile Türkiye 
Jokey Kulübü'nce 
organize edilen 
yarışmalarda görev 
alan jokeylerle, 
jokey yamağı ve 
antrenörlere ücret 
olarak yapılan 
ödemeler üzerinden 
yüzde 20 oranında 
gelir vergisi kesintisi 
yapılmasına ilişkin 
maddenin bu ay 

sonunda dolacak 
olan uygulama 
süresi 31 Aralık 
2020 tarihine kadar 
devam edecek.
SSK ve BAĞKUR 
emeklilerine 2016 
yılının Ocak ayından 
itibaren yapılacak 
zamma ilaveten ayda 
100 lira seyyanen 
ödeme yapılmasını 
öngören önerge de 
kabul edildi.
Kabul edilen bir 
başka önergeyle, 
sanayi sicil belgesi 
olan sanayi işletme 
leri, imalat sanayin 
de kullanılmak üzere 
aldıkları makine ve 
teçhizat finansmanı 
için kullandıkları 
krediler dolayısıyla 
lehe alınan paralar 
daki yüzde 5 banka 
muameleleri vergisin 
den istisna tutula 
cak.

Çiftçiye Dekar hası 
100 lira verilecek

Bakanlar Kurulunun 
Bitkisel Üretim 
Yapan Küçük Aile 
İşletmelerinin 
Desteklenmesine 
Dair Kararı 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, 
küçük aile işletme 
lerinin sürdürüle 
bilirliğinin sağlan 
ması amacıyla 
Çiftçi Kayıt Sistemi 
ne (ÇKS) kayıtlı ve 
işletme büyüklüğü 
5 dekar veya altında 
olan çay ve fındık 
ürünleri hariç 
meyve, sebze, 
süs bitkisi ve ıtri- 

tıbbi-aromatik 
bitki yetiştiriciliği 
yapan kamu 
kurum ve kuruluş 
lan dışındaki 
gerçek ve tüzel 
kişilere 2016'da 
dekar başına 100 
lira küçük aile 
işletmesi desteği 
ödemesi yapılacak. 
Başvurular 
31 Ekim 2016’ya 
kadar deyam 
edecek. Üreticilere 
yapılacak toplam 
ödeme tutarının 
yüzde 0,2'si 
Ziraat Bankası'na 
hizmet komisyonu 
olarak ödenecek.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KSrfez
OINLİK'İN İLK eONLOK SİYASİ OAZIYSSİ

ııııiııiııuMii

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5350 

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
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

YİĞİT (^İNŞAAT
1987

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

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

Tel:

.MİLTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta - Meşrubat -Çerez lOl^yılıPiyanist +Dj Performans
Saten Sandahıe Giuctirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası-Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh Mıyın- Sahne - Işı/ç gösterisi 
Servis ve ekipinanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmilton.com
Rk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun

►* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
> Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkmilton.com
plus.google.com/miltondugun


IL

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dr.Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu
Gemlik’te yaşayan genç kuşağın büyük 

çoğunluğu Dr. Abdullah Öztemiz Hacıtahir 
oğlu adını belki önceki gün gazetemizde 
çıkan ölüm haberiyle öğrendi.

Dr. Abdullah öztemiz, genç yaşta Gemlik 
Sosyal Sigortalar Kurumu doktoru olarak 
ilçemizde göreve başlamış.

Uzun yıllar hekimlik görevini Sigorta ve bir 
başka kamu kurumu olan Azot Sanayinde 
yaptıktan sonra Ahmet Dural Meydanı, Şehit 
Gökhan Aydınlı Sokak’ta bulunan Üçer Pas
tanesi üst katındaki özel muayehanesinde 
sürdürdü. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman Durdu, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa Merkez kam- 
püsüne taşınması 
halinde, Gemlik 
Belediye Başkanı ve 
AKP ilçe yönetiminin, 
bu sürecin altında 
kalacağını söyledi. 
Durdu, “Gemlik’ten 
Hukuk Fakültesi 
Merkezi Kampusüne 
taşınacak olursa,

Gemlik’te başta 
Belediye Başkanı ve 
AKP yönetimi olmak 
üzere hepsi bu sürecin 
altında kalır. Gemlik 
halkı, bağımsız bir 
üniversite inancından 
asla vazgeçmeyecek. 
Hukuk Fakültesi’nin de 
Gemlik’ten merkezi 
kampüse taşınmasına 
her ne pahasına 
olursa olsun direnç 
gösterecek” dedi 
Haberi sayfa 2’de

Meteoroloji uyardı! 
Karsofluğukanıda

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç ke 
simleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu 
Anadolu bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 
yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde 
bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere 
buz lanma ve don olayı bekleniyor. Haberi sayfa 4’de

+drce//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Büyük Değiştirme
Kampanyası!

GENÇ-flL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP İlçe Başkanı Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini de eleştirdi

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Hukuk 
Fakültesi’nin Bursa 
Merkez kampüsüne 
taşınması halinde, 
Gemlik Belediye 
Başkanı ve AKP ilçe 
yönetiminin, bu 
sürecin altında 
kalacağını söyledi. 
Gazetemize açıkla 
ma yapan Osman 
Durdu, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Yusuf 
Ulcay’ın Gemlik 
Hukuk Fakültesi’nin 
taşınması konusun
daki açıklamaları ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
vatandaşlardan 
hizmet katılım bedeli 
adında yaklaşık 50 
milyon lira toplamak 
için başlattığı 
girişimi eleştirdi. 
Osman Durdu, 
şöyle konuştu: 
“Uludağ Üniversi 
tesi Rektörü’nün 
‘Gemlik Asım Koca 
bıyık Yerleşkesi’nde 
Hukuk Fakültesi’ni 
Bursa'ya taşıyaca 
ğız’ açıklaması, 
Gemlik kamuoyunda 
üzüntüyle karşılan 
dı. Sayın Rektörün, 
bütün fakülteleri 
merkezi kampüse 
taşıyacağını ifade 
etmekte, ancak, 
İnegöl'deki fakülteyi 
bundan istisna 
tutmakta gerekçe 
olarak, bu fakültenin 
İnegöl için yapıldığı 
nı ifade etmektedir. 
Çok iyi bilmekteyiz 
ki Sayın Rektöre bu 
açıklamayı yaptıran

İnegöl siyasetinin, 
İnegöl Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 
hükümet üzerindeki 
etkisinden kaynak 
/anmaktadır.
57. Hükümet döne
minde Gemlik’in 
en kıymetli yaklaşık 
250 dönümlük deniz 
manzaralı Çamlıktı 
ile dolu mesire 
alanını fakülteye 
bağlı bir poliklinik 
yapılacağı ve Hukuk 
Fakültesi ile birlikte 
ileride bağımsız bir 
müstakil üniversite 
olacak ümidi ile 
protokole bağlana 
rak devredildi.
Yeni Sayın Rektöre 
hatırlatmak isteriz. 
Şayet, bu düşünce 
niz böyle iyi ise, 
ne için Gemlik’te 
hayırsever fahri 
hemşehrimiz mer
hum Asım Kocabı 
yık bu fakülte binala 
rı ve alt yapıları için 
bunca büyük bedel 
ler ile masraflar 
yapıldı. Utanmaya
cak mısınız?
Şayet, Gemlik’ten 
Hukuk Fakültesi 
Merkezi Kampüsüne 
taşınacak olursa, 
Gemlik’te başta 
Belediye Başkanı ve 
AKP yönetimi olmak 
üzere hepsi bu 
sürecin altında kalır. 
Gemlik halkı, bağım 
sız bir üniversite 
inancından asla 
vazgeçmeyecek. 
Hukuk Fakültesi’nin 
de Gemlik’ten merke 
zi kampüse taşınma 
sına her ne pahası 
na olursa olsun 
direnç gösterecek,

bu konuyla alakalı 
derhal Belediye 
Başkanı ve AKP 
yönetimi Hukuk 
Fakültesi’nin 
Gemlik’te kalacağı 
ve Gemlik’te bir 
bağımsız Üniversite- 
si'niri olacağını Gem 
lik kamuoyuna açık 
lamak zorundadır. 
Şayet her şeye 
ragmen, Hukuk 
Fakültesi Merkezi 
Kampüse gidecek 
se, protokolü, 
yeniden inceleyip 
hukuken iptaline ve 
mevcut olan Meslek 
Yüksek Okullarının 
alakalı başka bir 
alanda yeni bir 
inşa etmek kaydıyla, 
mevcut alanın 
Gemlik Belediye
sine devrini Gemlik 
halkının hizmetine 
sunulmasını talep 
edeceğiz.”

50 Milyon 
Toplayacaklar...

Osman Durdu 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü:

“AKP iktidarında 
Gemlik’e kaşıkla 
verilip kepçeyle geri 
alındığını görmek
teyiz. Bunun örnek
lerini 1 Kasım seçim 
sonrası Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmet katılım bedeli 
adı altında tahakkuk 
ettirmiş olduğu 
yaklaşık 20.000 
konutta ortalama 
200 ile yüz 250 lira 
arası bedelin 
toplamda 50 milyon 
tutarında olduğu 
bilgileri tarafımıza 
ulaşmıştır. Bununla 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
daha önceden 
Gemlik’in gelirleri 
olan Büyükşehirle 
birlikte Bursa'ya 
giden gelirlerimiz 
var Şehiriçi ve 
şehir dışı ulaşım 
su gelirleri İller 
Bankası'ndan 
ayrılan payın önemli 
bir bölümü merkezi 
idare tarafından 
vergi paylarının 
önemli bir bölümü 
Büyükşehir'e git

mekte reklam 
vergileri otopark 
gelirleri ve çeşitli 
rusum gelirlerinde 
hesapladığımızda, 
Büyükşehir Belediye 
si yıllık Gemlik’ten 
yapmış olduğu tah
silat ve tahakkuk 20 
milyonu bulmakta, 
bunun karşılığında 
Gemlik’in almış 
olduğu hizmetleri 
dikkate aldığımızda, 
kepçeyle verip, 
kaşıkla aldığımızı 
maalesef görmek
teyiz. BUSKİ’nin 
yapmış olduğu alt 
yapı giderleri, 
yağmur suyu içme 
suyu ve Kanalizas 
yon giderleri gibi 
çalışmalara baktığı 
mızda, zaten 
Gemlik halkı 
Ödemiş olduğu su 
fotoğraflarında, 
bakım ve onarım 
bedeli adı altında 
çok çeşitli paralar 
ödemekte.
Vatandaşlar, Türkiye 
‘de suyu en ucuza 
mal eden ve su 
şehri diye Evliya 
Çelebi’nin eser
lerinde adı geçen 
Bursa'da, maalesef 
Türkiye'nin en 
pahalı suyunu tüket
mektedir. Ortalama 
her hane aylık 60 ila 
80 TL arasında su 
fatura ödemekte, bu 
rakam neredeyse 
elektrik ve doğalgaz 
faturasına denk 
gelmektedir.
Mahallelerimizde 
çocukluğumuzda 
görmüş olduğumuz 
Çınarlı Çeşmeler ve 
akan sular bugün 

maalesef kapatılmış 
ve kör tıpa ile tıkan 
mış durumda, ma
halle suları ana 
caddelerdeki çeşme 
lerimiz akmamak 
tadır. Gemlik halkını 
oyalıyorlar 
Büyükşehir Gem
lik’ten tahakkuk ve 
tahsil etmiş olduğu 
milyonlarca bedel 
karşılığında yeterli 
hizmete vermemiş 
tir. Bununla birlikte 
mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
olan kendi halkının 
vergileriyle 
kamulaştırılmış olan 
alanlarında parkların 
ve doğal 
kaynaklarımızın 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı olan BURFAŞ 
gibi özel ve dene 
timi şaibeli olan 
şirketler tarafından 
yönetiliyor. Bütün 
gelirleri bu şirketler 
tarafından tasarruf 
edilerek adeta 
AKP'nin arka 
bahçesi ve arpalığı 
gibi kullanılmakta 
olduğunu maalesef 
görmekteyiz. 5 yıldır 
gündemde olan 
Gemlik Meydan 
projesiyle alakalı 
gözle görülür ciddi 
bir kamulaştırma 
yapıla mamıştır.
Vatandaş larımıza 
mülkiyetlerinin 
hak ettikleri bedeli 
vermedikleri için 
süreci zamana 
yayıp, ‘yargı aşama 
sına takılıyoruz’ 
gerekçesiyle 
Gemlik halkını 
oyalamaktalar.”

‘nikili lit Ağacın Olsun' etkinliği düzenleniyor
Gemlik Sosyal Yaşamı ve Destekleme Derneği ağaç dikim kampanyası başlattı
Gemlik Sosyal 
Yaşamı ve Destek
leme Derneği 
“Dikili Bir Ağacınız 
Olsun” etkinliği 
yapacak.
Dernek yöneti 
minden yapılan 
açıklamada, 
dernek üyeleri ve 

gönüldaşlarının 
Gemlik’te birlik 
ve beraberliğe 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirterek, Kumla 
Yolu üzerinde 
orman Şefliği’nin 
başlattığı 
ağaçlandırma 
alanında 20 Aralık

2015 Pazar günü 
saat 12.oo ile 14.oo 
arasında “Dikili Bir 
Ağacın Olsun” 
etkinliğiyle ağaç 
dikeceklerini, 
etkinliğe katılanlara 
pilav ve ayran 
ikramında 
bulunulacağını

bildirdiler.
Dernek ilgilileri, 
“Bir ağaç gibi hür 
ve bir orman gibi 
kardeşçesine” 
yaşama destek 
için Gemliklileri 
etkinliğe katılmala 
rım beklediklerini 
söylediler.
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IlliilfclllllMlmHIlll Ina Blâıieı iı ts mi
Olay, Gazcılar Cad 
desi'nde Bedir 
Camii'nin avlusun 
da meydana geldi. 
Sabahın erken saat 
■erinde caminin 
avlusuna gelerek 
uyuşturucu madde 
kullanan 19 yaşın 
daki A.K., krize 
girdi. Bir süre sonra 
çevredeki vatan 
daşlara saldırmaya 
başlayan A.K.'ye 
civardaki esnaf 
müdahale etti.
Kısa sürede olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri gence 
müdahale 
etmeye çalıştı.

Ancak A.K, 112 
ekiplerine de 
zorluk çıkarttı. 
Polis ekipleri genci 
sakinleştirmeye 
çalışırken, A.K. 
güçlükle ambu

lansa taşındı.
Devlet Hastânesi'ne 
kaldırılan genöih 
durumunun İyi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili tahtikat 
başlatıldı.

Bursa'da polis ekip 
lerihin düzenlediği 
Operasyonda 18 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlü 
ğü ekipleri, 
Bürsa’nm birçok 
bölgesinde kaçak 
sigara satışı 
yapıldığını tespit 
etti. Osmangazi de 
bir dükkanda da 
gümrük kaçağı 
sigara satışı 
yapıldığını belir 
leyen ekipler İş yeri

ne operasyon dü 
zenledi. İş yerinde 
yapılan aramalarda 
18 bin paket güm 
rük kaçağı sigara 
ele geçirildi.İş yeri 
sahibi C.B. ekipler 

tarafından yakala 
narak gözaltına 
alınırken, şüpheli 
şahıs emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.

MıaııHıliııM ftlll 81Bİ Mil M
Bursa'da seyir 
halindeki kamyonet 
te erkek arkadaşıy 
la kavga eden genç 
kızın kendi boğazını 
kestiği iddia edildi.

ALKOL ALDI, 
SİNİR KRİZİ 
GEÇİRDİ, 
BOĞAZINI KESTİ

Olay, gece saat 
terinde Yalova yolu 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Özlem Ç. (22) ve Ali 
Z. (43), 16 RU 238 
plakalı kamyonetin 
içerisinde seyir 
halindeyken 
tartışma başladı. 
O sırada alkol aldığı 
öğrenilen Özlem Ç., 
sinir krizi geçirdi, 
kol şişesini torpido 
ya vurarak kıran

genç kız, cam 
parçalarıyla 
boğazını kesti. 
Kamyoneti durdu 
ran Ali Z., durumu 
sağlık ekiplerine 
bildirdi.

"ALİ’Yİ İSTİYORUM, 
BANA ALİ'Yİ 
GETİRİN"

Kısa sürede olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, genç kızı

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırdı. Özlem 
Ç.'nin hastaneye 
girerken, "Ali'yi 
istiyorum. Nerede 
sin Ali? Bana Ali'yi 
getirin" demesi 
dikkatlerden kaçma 
dı. Genç kızın duru 
munun iyi olduğu 
öğrenildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa’da yeğeni 
26 yaşındaki Tanju 
Özçimen'in karıştığı 
kavgayı pencere 
den müdahale ede 
rek ayırmaya çalı 
şan 43 yaşındaki 
Selçuk Özçimen, 
serseri bir kurşu 
nun başına isabet 
etmesi sonucu ağır 
yaralandı. Hasta 
neye kaldırılarak 
stedâvi altına 
alman 2 çocuk 
babası Özçimen 
kurtarılamadı. 
Özçimen'in 
Ölümüne neden 
olduğu iddia edilen 
yeğeni Tanju Özçi 
men tutuklandı. 
Olay, Yıldırım 
Hacivat Mahallesin 
de meydana geldi. 
Tanju Özçimen 
iddiaya göre, 
eniştesi olan Çetin

Arıboğan ile henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartıştı, 
sonra kavga etti. 
Tek katlı evinin 
önündeki silahlı 
kavgayı öğrenince 
pencereye çıkan 
Selçuk Özçimen 
yeğeni olan Tanju 
Özçimen'e "Gerek 
yok. Neden kavga 
ediyorsunuz.
Ayrılın" diye 
uyarıda bulundu. 
Tanju Özçimen, 
iddiaya göre enişte 
sine ateş ederken 

kurşun, sekerek, 
geçimini ikinci el 
eşya alıp satan 
Selçuk Özçimen'in 
başına isabet etti. 
YEĞENİ "ADAM 
ÖLDÜRMEK"TEN 
TUTUKLANDI 
Ağır yaralanan 
Özçimen kaldırıl 
dığı Devlet 
Hastanesinde 
kurtarılamadı. 
Gözaltına alınan 
Tanju Özçimen 
ise," nöbetçi 
mahkeme tarafın 
dan tutuklandı.
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Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Müteahhitler Derneği, yeni oluşturdukları yönetimle protokol ziyaretlerine başladı.

lşık;Birlikten kumt doğar"
Dr.Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu
Rahmetli ileri yaşına karşın muayehanesini 

hiç terk etmedi. Bir ara madde bağımlılarının 
hışmına uğrayasıya kadar.

O, çirkin olaydan sonra bir daha mesleğine 
dönmedi.

Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu’nun muaye 
hanesi bir kütüphane gibiydi.

İmam dedem Hüseyin Efendiden kalma baba 
yadigarı bir el yazma kur’an-ı kerimimiz vardı.

Çok eski olan bu Kur’an-ı kimin yazdığını, 
değerinin ne olduğunu öğrenmek için Abdullah 
Öztemiz’e götürmem önerildi.

Belki ilk kez giriyordum onun muayenehane
sine.

Kur’an-ı Kerimi aldıktan sonra yan odaya 
geçti.

Burası müthiş bir kütüphaneydi.
Şaşırdım.
Böyle bir görüntü beklemiyordum.
Rafdan bir kitap seçti.
Kitapların çoğu ciltliydi. Yazan hattatın kimin 

çırağı olduğunu, kuranın değerinin ne olduğunu 
anlattı bana. „

Abdullah Öztemiz, bir hekim olmanın 
yanında önemli bir edebiyatçıydı.

1940 yıllarda yazdığı şiirler o günlerin en 
unlu şiir dergilerinde yayınlanmış.

O’nun bu yönünü, merhum Yılmaz Akkılıç’ın 
hazırladığı Bursa Ansiklopedisine, Gemlikli 
tanınmış kişilerini derlerken öğrenmiştim.

Kendi el yazısıyla otobiyografisini yazıp, bir 
fotoğrafıyla bana getirmişti. 1946 yılında 
Yedigün, Hargün, Büyük Doğu, Çınaraltı, Türk 
Dili, Yelken, Türk Edebiyatı, Diriliş, Hisar, Varlık, 
Milli Kültür gibi dergilerde yayınlandı şiirleri.

Bu dergilere baktığımızda kimi İslamcı, kimi 
milliyetçi, kimi solcu dergilerdi.

Hiç ayırt etmeden şiirler yazdı her dergiye. 
1970’li yıllarda İslamcı gazetelerde birinci say
fadan dörtlükler yf zaraı.

Necip Fazıl Kısakürek’in aruz vezniyle yazdı 
ğı şiirleri o sürdürdü. Son aruzcuydu 
Hacıtahiroğlu.

Eski Türkçeyi, Osmanlıcayı, çok iyi biliyordu.
Mevlana’nın Mesnevisi’ni günümüz Türkçe- 

sine çevirmişti.
Şiir kitapları vardı Sessiz Gürültü gibi.
O, agresif kişiliğiyle tanınan biriydi.
Pek sınırlı dostu ve arkadaşıyardı Gemlik’te.
Görev olarak Gemlik yerine İstanbul’da 

yaşasaydı, çok iyi tanınan bir edebiyatçı, ozan 
olurdu.

Gemlik’te pek değeri anlaşılmadı.
Pek demeyeyim ama, hiç anlaşılmadı.
Son yıllarını bir huzurevinde geçirdi.
Mezarında huzur içinde yatsın.
Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu’nun o zengin 

ve değerli kütüphanesinin bir üniversiteye 
bağışlanmasını arzulardım.

Gemlik Belediyesi veya edebiyat severler 
Öztemiz’in edebi kişiliği ile bir anma günü 
düzenlemeli.

O bir gerçek Gemlikliydi.
Bir sokağa adının verilmesinin gerekli 

olduğunu da düşünüyorum.

Kaymakam Cahit 
Işık ve İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer Gün 
doğdu’yu ziyaret 
eden Müteahhitler 
Derneği yönetimi, 
Gemlik’te yapılabile 
cek ortak çalışmalar 
ile ilgili bilgi alışve 
rişinde bulundu. 
Kaymakamlık zi
yaretlerinde, 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Gemlik’te 
müteahhitliğe olan 
güveni artıracak ve 
kendi içinde kontrol 
mekanizması sağla 
yacak oluşumu 
desteklediklerini 
belirterek, “Müteah
hitlerimizi dernek 
çatısında bir arada 
görmek bizler için 
de olumlu bir konu, 
birlikten kuvvet 
doğar. Gemlik’te 
göreve başladığım 
günden itibaren en 
çok dikkatimi çeken 
konu, özel sektörün 
sosyal projelere ver 
diği destektir. Her 
şeyi devletten bek
lersek, şehrimize 
yeterli katkıyı yapa 
mayız” dedi.

Ömer Uslu; 
“İnşaat, lokomotif 
sektördür” 
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu ise, 
Gemlik’te bulunan 
kurumlarla organize

Meteorololl uyardı! Kar somu fcapııla
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre; Batı Akdeniz 
Kıyıları, Orta ve 
Doğu Akdeniz, Orta 
ve Doğu Karadeniz 
kıyıları ile Çanakka 
le, Tekirdağ, İstan
bul, Kocaeli,Yalova, 
Bursa, Balıkesir'in 
kuzeyi, KIrklareli, 
Kastamonu'nun kıyı 
ilçeleri, Sinop, 

çalışmaların, hem 
Gemlik’te hem 
müteahhitliğe 
kazanç sağlaya 
cağını ifade etti. 
Uslu, sözlerinin 
devamında; “İnşaat 
sektörü ülkenin loko 
motif sektörüdür. 
Sektörün gelişmesi, 
doğrudan İstihdam 
ve alışverişle, ilçe 
nin ve ülkenin de 
gelişmesini sağlar. 
Bu anlamda, kurum
larla irtibat içinde 
çalışmalar yapılırsa, 
gelişimin daha hızlı 
olacağını düşünüyo 
rum. Aday olmamı 
zın başlıca sebep
lerinden biri de, 
sosyal anlamda 
derneğimizi aldığı 
mızdan daha iyi 
noktaya getirmektir. 
Önceki yönetimimiz 
çok önemli adımlar 
attı. İşimiz zor ama 
daha iyi noktaya 
gelmek adına çalışa 
cağız. Bizler zaten 
sosyal anlamda pek 
çok noktada görev 
alan bir ekipten 
oluştuk, avantajımı 
zın da bu olacağını 
düşünüyorum” 
dedi.
Gündoğdu;
“Çarpık yapılaşma, 
suçu tetikleyen 
etkendir” 
Müteahhitler 
Derneği Yönetiminin

Gaziantep, Kilis ve 
Şanlıurfa'nın 
yağmur ve sağanak 
yağışlı, Karaman ve 
Hakkari çevrelerinin 
karla karışık yağ 
mur ve kar yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Marmara'nın güney 
ve doğusu, Ege, 
Batı Akdeniz'in iç 
kesimleri, İç Ana 

protokol ziyaret» 
lerinde son durağı, 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü oldu. 
İlçe Emniyet Müdü 
rÜ Cafer Gündoğdu 
İle görüşen Müteah
hitler Derneği yöne
timi, yapılaşma ve 
emniyet konularında 
görüş aldılar, 
fîçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu; “Gem
lik, gelişmekte ve 
dönüşmekte olan 
bir ilçe. Sorunları 
mız hepimizin ortak 
meselesi. Gemlik’te 
ne yazık ki çarpık 
yapılaşma göze 
çarpıyor. Yapılan 
araştırmalar, çarpık 
yapılaşma olan böl
gelerde, suç oranı 
nın da fazla olduğu 
nu gösteriyor. 
Dönüşümün, bu ne
denle bir an önce 
başlaması ve em
niyet konusunun da, 
bu alanda değerlen 
dirilmesini arzu 
ediyoruz” dedi. 
Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Ömer Uslu; “Gem
lik, 1940’h yıllarda 
7adet taksi ile gezi 
lebiliyordu. Gemlik 
1800’lü yılların 
sonlarında konakları 
ve çok katlı kagir 
evleriyle günümüz 
koşullarından çok 

dolu, Karadeniz'in 
iç kesimleri, Doğu 
Anadolu bölgesi ile 
Güneydoğu Anado 
lu'nun doğusunda 
yer yer pus ve sis 
hadisesi ile birlikte 
iç ve doğu bölge 
lerde bu sabahve 
gece saatlerinde yer 
yer kuvvetli olmak 
üzere buzlanma ve 
don olayı bek

daha güzel vizyona 
sahipti. Günümüzde 
maalesef yapılaşma 
sı ve sıkıştırılmış 
dar sokaklarıyla 
aynı vizyonu taşıdı 
ğını söyleyemeyiz” 
ifadelerini kullandı.

Dernek 
Başkanvekili 
İbrahim Baki ise; 
"Gemlik’te çok 
sayıda sorunun ana 
kaynağı yapılaşma 
ya verilmeyen önem 
dir. Bizim dernek 
olarak bir araya 
gelmemiz, aynı za
manda gelişimi 
doğrudan takip et
memiz ve üyeleri 
mizle istişare etme 
şansını beraberinde 
getirdi. Bu beraber
likten de kazanan 
Gemlik olacaktır” 
dedi.
Kurumlardan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Tevfik 
Yılmaz ise; “Geçmiş 
dönemde kulüp 
başkanlığı dahil, 
pek çok sivil toplum 
kuruluşunda görev 
yaptım. Sporun 
teşvik edilmesi de, 
suç oranını düşüren 
etkenlerden biri 
olacaktır. Bu konu 
da da derneğimizin 
çalışmaları önümüz 
deki dönem olacak" 
şeklinde konuştu.

leniyor. 
SICAKLIKLAR 4-5 
DERECE AZALIYOR 
İç Ege ve Akde 
niz'de 2 ila 4 derece 
azalacağı, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmaya • 
cağı, ülkemiz 
genelinde mevsim 
normalleri civarında' 
seyrede ceği tahmin 
ediliyor.
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GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? Rfifi TI'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
faıJUV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SAL( " MESCİD 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 

AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik / BURSA 
©0554 57746 77 

0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan 

Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr
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İnan TAMER

DR. ABDULLAH ÖZTEMİZ’I YİTİRDİK

Yüce Allah, 
emaneti iyi koruyu 
nuz buyurmaktadır. 
En büyük emanet, 
yaradanın verdiği 
candır.

İnsanoğlu ne yazık 
ki, varlığının 
kıymetini bilmez, 
yitirdiğinde ya da 
fiziksel ve ruhsal 
rahatsızlığın da 
başvurduğu doktor 
dur.

Doktor insanoğlu 
nun koruyucusu ve 

hamisidir.
İşte, Gemliklinin 

yıllarca sağlık 
hizmetine koşmuş 
olan Doktor 
Abdullah Öztemiz 
Hacıtahiroğlu’nu 
dün yitirdik.
..Dr. Abdullah 
Öztemiz tam 16 yıl 
ailemize gece, 
gündüz demeden 
sağlık hizmeti 
vermiş, yitirdiğim 
tüm aile fertlerimin 
ölümünde acımızı 

paylaşmış gerçek 
bir insandır.

Tüm insanlık 
vasıfları, üzerindedir. 
Dini bütün, imanı 
sağlam, sözü soh
beti dinlenir bir 
gönül adamı, şair ve 
yazardır.

Dr. Abdullah 
Öztemiz, Türkiye de 
aruz vezni ile şiir 
yazan on şairden 
biridir.

Mesneviyi 
Türkçeleştirmek 

üzere tam 6-7 yıl 
Tibel Oteli rufunda 
bizler havai işlerle 
meşgulken 
o çaba harcadı, 
bu büyük eseri 
Türk Edebiyat 
dünyasına 
kazandırdı.

Iran hükümetinin 
Mevlana Celalettin 
Rumi’nin 800. Yıl 
dönümü anısına 
düzenlediği anma 
etkinliğe Türkiye’den 
davetli tek şairdi. 
Katıldı, konuştu, şiir 
okudu.

Tıp mesleği dışın 
daki uğraşı mesleki 
eserler okumak, 
kendisini geliştirmek 
ve edebiyatla uğraş 
maktı.

Sahip olduğu eser 
ler paha biçilmez 
değerdedir.

Kanuni mirasçıları 

bilmem bu büyük 
edebi varlığı nasıl 
değerlendirecekler. 
Herhalde insanoğlu 
yararlansın diye 
gereğini yapacak 
lardır.
Türkiye’nin 

büyük değeri Prof. 
Dr. Yaşar Nuri 
Öztürk, bir anneler 
günü anısına tele
vizyondaki bir pro
gramda “Bugüne 
kadar Anneler 
hakkında yazılmış en 
duyarlı şiir Gemlik’te 
Doktor Abdullah 
Öztemiz 
Hacıtahiroğlu’nun 
dur.’’ demiş, selam 
ve saygılarını 
sunmuştu.

Evet Abdullah abi, 
yıllarca bizler, 
Gemlik ve çevresine 
şifa sunmak için 
didindin durdun.

Allah razı olsun 
diyorum bir kez 
daha.

İnanıyorum ki 
benim gibi çoğu kişi 
aynı duayı 
yapıyordur.

Her daim yüreğin 
de taşıdığın Allah 
sevgisi ile Rabbine 
kavuştun.
Allah’ın af ve 

mağfireti üzerinde 
olsun.

Tüm ailenin, 
akraba, dost ve 
arkadaşlarının, Tıp 
ve Edebiyat 
dünyasının acılarını 
paylaşırım.

Bizler sağ oldukça, 
seni her zaman 
gönüllerimizde 
yaşatacağız, 
iyiliklerle 
anacağız, ruhuna 
Fatihalarımızı 
sunacağız.

II II

Bursa’daki 3 meslek 
lisesinde hayata 
geçirilen ‘Akran 
Arabulucu Projesi’ 
projesi olumlu 
sonuçlar vermeye 
başladı.
Komiteler, tartışan 
ya da anlaş 
mazlığa düşen 
öğrencileri bir araya 
getirerek uzlaşma 
larını sağlıyor. 
Nilüfer, Bademli, 
Gemlik, Uludağ ve

Karagöz Rotary 
Kulüpleri, 3 lisede 
‘Akran Arabulucu
luk Projesi’ni uygu
lamaya koydu. 
Proje Yürütücüsü 
Ertuğrul Çelik, 
hedeflerinin toplum 
sal barışı tesis 
etmeye okullardan 
başlamak oldu 
ğunu söyledi. 
Çelik proje 
yi uygulamaya bu 
yıl Tophane, Atatürk 

ve Mimar Sinan 
Endüstri Meslek 
Liselerinde 
başladıkları kay
detti. Ertuğrul Çelik, 
okullardaki tüm 
öğrencilerinin 
katılımıyla yapılan 
seçimde okulların 
nüfusuna göre 40 
veya 60 öğrencinin 
‘Akran Arabulucu 
Komitesi’nde 
görevlendirildiğini 
ifade etti.

Arabuluculuk kanu 
nunun 2013 yılında 
yürürlüğe girdiğini 
hatırlatan Ertuğrul 
Çelik, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Kanunun amacı 
hukuki anlaşmaz 
tıkların arabulucu
luk kurumu 
tarafından çözüme 
ka vuş turularak, 
mahkemelerin 
yükününün hafif 
letilmesi. Biz de 

okullarda uygula 
dığımız pıujtdtş » 
aynı mantıktan 
yola çıktık.
Öğrenciler arasın 
daki anlaşmazlık 
ların tatlıya 
bağlanmasına 
yardımcı olmayı 
amaçlıyoruz. Bu 
sayede okullardaki 
disiplin olaylarının 
azaltılıp eğitim 
kalitesinin artmasını 
hedefliyoruz."

■ttMinn im Inn mı?
Uygulanmaya 
başlandığı günden 
bu yana verimliliği 
tartışma konusu 
olan okullardaki 
bitişik eğik yazı (el 
yazısı) uygulama 
sini Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
mercek altına aldı. 
Bakanlık, yaklaşık 
10 yıldır okullarda 
uygulanan bitişik 
eğik yazı uygula 
masını öğretmen 
lere soracak.
Bazı velilerden gelen 
‘el yazısı kaldırılsın’ 
taleple 
rini değerlendir

&&cçd,e,fi yâ.

meye alan Bakanlık, 
ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde bitişi eğik 
yazı kullanı 
minin değerlendiril 
mesi amacıyla 
‘Bitişik Eğik Yazı 
Kullanımının Değer

lendirilmesine Yöne
lik Anket Formu’ 
hazırladı.
öğretmenlere, 
‘uygulamanın 
devamlılığı açısın 
dan vereceğiniz 
cevap önem arz et

mektedir’ diye sesle 
nen Bakanlık, öğret 
menlere 17 soru 
yönetti. Ankette, 
“Ders dışındaki 
bireysel yazışmaları 
nızda hangi yazı 
türünü tercih ediyor 
sunuz” şeklinde 
öğretmenlere bir 
soru yönelten 
Bakanlık, bitişik eğik 
yazıyı mı yoksa dik 
temel yazıyı mı 
öğretmenin daha 
kolay olduğunu 
sordu. Anket sonu 
cuna göre Bakanlık 
değerlendirme 
yapacak._________

Diş Hekimi 
Doğan ALKAYA

ACİL DİŞ TEDAVİSİ VE 
MÜDAHALELERİ 

İÇİN SAAT 24.oo’e 
KADAR 

HİZMETİNİZDEYİZ

Ahmet Dural Meydanı 
Batum İş Merkezi 
Kat: 2 GEMLİK

05425936151
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Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde 
yürütülebilmesi amacıyla 2016 yılında 11 bin 173 

sözleşmeli_sağlık personeli alınacak.

Sağlık hizmetlerinin 
etkili ve verimli 
şekilde yürütüle 
bilmesi amacıyla 
2016 yılında 11 bin 
173 sözleşmeli 
sağlık personeli 
alınacak.

RESMİ GAZETE 
YAYIMLANDI

Sağlık hizmetlerinin 
verimli bir şekilde 
yürütülmesi ama 
cıyla sözleşmeli 
sağlık personeli 
istihdamına yönelik

Bakanlar Kurulu 
kararı Resmi Gazete 
de yayımlandı.

3 AYRI KURUMDA 
İSTİHDAM 
EDİLECEKLER

Buna göre, 2016 
yılında Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye 
Halk Sağlığı Kuru 
mu, Türkiye Hudut 
ve Sahil Sağlık 
Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Kamu Hasta 
neleri Kurumu'nda 
istihdam edilmek 

üzere 11 bin 173 
sözleşmeli personel 
alınacak.

ALINACAK PERSO 
NELİN VASFI

Söz konusu kurum 
larda 5 bin 238'i 
uzman olmak üzere 
11 bin 92 tabip, 
69 sağlık memuru, 
5 hemşire, 3 ebe 
ve birer diş tabibi, 
diyetisyen, sağlık 
teknikeri ve 
psikolog istihdamı 
sağlanacak.

Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(BSMMMO) Başkanı 
Ahmet Hikmet Sön» 
mez, 2016 yılında 
yapılacak ilk Staja 
Giriş Sınavı (SGS) 
başvuruları için son 
tarihin 31 Aralık 
2015 olduğunu 
söyledi. BSMMMO 
Başkanı Ahmet Hik 
met Sönmez, 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Mali 
müşavirlik mesleği 
ne giriş aşaması 
olan ve TÜRMOB 
tarafından Ankara 
Üniversitesi aracılı 
ğıyla yapılan Staja 
Giriş Sınavı, 100 
sorusu alan bilgisi, 
30 sorusu ise genel 
kültür ve yetenek 
olmak üzere toplam 
130 soruluk test 
biçiminde yapılan 
bir imtihandır. Staja 
giriş sınavı yılda üç 
kez yapılmaktadır. 
Bu dönemki sınav 
başvurusunun

31 Aralık 2015 tari
hine kadar yapılma 
sı gerekmektedir. 
Staja Giriş Sınavı 
na başvurabilmek 
için; İktisat, İşletme, 
Kamu Yönetimi, 
Maliye, Muhasebe 
ve Denetim, Çalış 
ma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 
Uluslararası İlişki 
ler, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, 
Ekonometri, Siyaset 
Bilimi, Uluslararası 
Finans, Ekonomi, 
Bankacılık ve Ser 
maye Piyasası, 
Pazarlama Yönet! 
mi, Bankacılık ve 
Finans, Pazarlama, 
Turizm İşletmeciliği, 

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği, Hukuk 
bölümlerinden en 
az lisans seviye 
sinde olmak gerek 
mektedir. Staja 
Giriş Sınavı’nda, 
sınava giren bütün 
adayların iki ana 
başlıkta başarı 
puanları (Genel 
Kültür ve Alan Bil 
gisi) ayrı ayrı ve 
ortalamaları 50, 
standart sapmaları 
10 olacak biçimde 
normal dağılıma 
göre hesaplanmak 
ta, daha sonra bu 
iki ana başlıkta 
aldıkları puanlardan 
ağırlıklı başarı puan 
lan bulunmaktadır.

4-2- yittik tecrübemiz, ile 
hizmetinizdeyiz....

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE <

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE < 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA <

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83j|
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Fed Başkanı Yellen, 
ilk faiz artışının 
abartılmamasını 
söylerken, tüm 
dünyayı etkisi altına 
alan kararın Wall 
Street işlemcilerini 
de nefessiz bıraktığı 
görüldü. Faiz 
artışıyla birlikte 
ABD'de faizler 0-0,25 
aralığından, 0,25-0,5 
aralığına yükseldi. 
Fed'den yapılan 
açıklamada faiz 
artırım kararının 
karar çoğunluğuyla 
alındığı ifade edildi. 
Başbakan Davut 
oğlu, "0,25 baz 
puanlık artış bekle 
nen bir gelişmeydi. 
Piyasaların da nor 
mal karşıladığı bir 
artırış. Merkez 
Bankası Başkanımız 
Erdem Başçı ile de 
konuştuk. Şimdiye 
kadarki tepkiler 
itibariyle bizim 
piyasamızı derinden 
etkilen bir durum

yok. Fed'in kararıyla 
ilgili olabilecek 
senaryoları daha 
önce belirlemiştik. 
Merkez Bankamızın 
eylem planı 
dahilinde devam 
edilecek, "şeklinde 
konuştu.

PİYASALAR NASIL 
TEPKİ VERECEK?

Analistler ise, Fed'
den bu faiz artışının 

beklendiğini, bu yüz 
den de dramatik bir 
piyasa etkisi beklen 
memesi gerektiğini 
belirtiyor.

ŞAHİNÖZ: DRA
MATİK BİR ETKİ 
BEKLEMİYORUM

Fed'in eski ekono
mistlerinden olan 
Erkin Şahinöz, "On 
yıl sonra ilk kez 
gelen bir artırım.

Fed'in toplantı 
bildirisinin 
beklendiği kadar 
güvercin olmadığı 
görüldü. Bir sonraki 
faiz artırımı 
konusunda herhangi 
bir takvim verme 
diler. Bundan sonra 
ki faiz artırımlarında 
ekonomik verilere 
bakarak devam ede
cekler. Burada en 
önemlisi, bekledik 
leri faiz düzeyinde 
bir değişikliğe 
gidilmedi.
Önümüzdeki yıl faiz
lerin ulaşacağı yerle 
ilgili beklentilerini 
aşağı indirmemişler, 
bu da piyasanın 
seveceği bir durum 
değil. 2016 sonunda 
Fed faizinin yüzde 
1,4, 2017 sonunda 
yüzde 2,4 olması 
bekleniyor. Piyasalar 
üzerinde çok drama 
tik bir etki beklenme 
meli. " diye konuştu.

’ Cep'le abone sayısı
73 milyonu astı

Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, Türkiye 
deki mobil telefon 
abone sayısının 73 
milyon 235 bin 
783'e ulaştığını belir 
terek, "Mobil cihaz 
ların genellikle 9 
yaş üstü kişiler 
tarafından kullanıl 
dığı dikkate alınırsa 
mobil penetrasyon 
oranı yüzde 100'ü 
aştı. Mobil abone 
lerin yaklaşık yüzde 
53'ünü ön ödemeli, 
yüzde 47'sini ise 
faturalı aboneler 
oluşturdu" dedi.

Bilgi teknolojileri ve 
iletişim sektörünü 
stratejik sektör 
olarak gördüklerini 
belirten Yıldırım, 
2015 yılı üçüncü 
çeyrek sonu 
itibariyle 46,7 milyo 
nu aştı. Bu yılın 
üçüncü çeyreğinde 
toplam internet 
aboneliğinde bir 
önceki üç aylık 
döneme göre yakla 
şık yüzde 5,4 artış 
gerçekleşti.
Toplam internet 
abone sayısının 
yıllık artış oranı ise 
yüzde 17,4 oldu" 
diye konuştu.

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

ELEMANIM
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

SfflTIUK ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

Gemlik K&fez
OtMLİK'İH İLK OÛNLÛK SİYASİ SAZITHUk.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5351 

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
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Ali Baba ve 7 cüceler: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


OEMLİK'İN İLK DÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YİĞİT inşaat
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

Tel: O 224 5

nn

No: 98
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Güne Bakış
Beyin kanaması geçirdikten sonra girdiği yoğun 

bakımda beyin ölümü gerçekleşen Necati Aslan’ın 
karaciğer ve böbrekleri iki hastaya nakledildi

HUKUK FAKÜLTESİNİN ARDINDAN
Gemlik Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya 

götürülmesi kararı ilçemizde tepkilerine 
neden olmaya devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi parti 
temsilcilerine, sade vatandaşa kadar herkes 
Rektörün aldığı karara kızıyor.

Önümüzdeki günlerde, Gemlik halkı bu 
konudaki tepkisini eyleme dönüştürecek.

MHP İlçe başkanı Osman Durdu önceki 
günkü açıklamasında bunu açıkça ifade etti.

Devamı sayfa 4’de

Geçtiğimiz günlerde ani 
olarak rahatsızlanarak 
kaldırıldığı hastanede 
yoğun bakıma alınan 
Necati Aslan’ın beyin 
ölümünün gerçekleşmesi 
üzerine ailesinin verdiği 
kararla organlarından 
karaciğer ve böbrekleri 
organ bekleyen 
hastalara bağışlandı. 
Aslan’ın karaciğer ve 
böbrekleri Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakül
tesinde gerçekleştirilen 
başarılı bir ameliyatla

hastalara nakledilerek, 
iki hastanın hayata 
bağlanması sağlandı. 
Necati Aslan’ın oğlu 
Ahmet Aslan, “Babamızı 
kaybettik ama iki hayata 
da can verdik. Şimdi 
bu kişilerle babamız 
yaşayacaktır. Kararı 
verirken ailece organ 
bağışlamanın önemini 
anladık. Bir yandan 
üzgünüz, bir yandan 
da mutluyuz.’’ 
şeklinde konuştu.
Haberi sayfa 2’de
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Beyin kanaması geçirdikten sonra girdiği yoğun bakımda beyin ölümü 

gerçekleşen Necati Aslan’ın karaciğer ve böbrekleri iki hastaya nakledildi
Geçtiğimiz hafta 
geçirdiği beyin 
kanaması sonucu, 
yaşamını yitiren 
Necati Aslan’ın 
bağışlanan 
organları iki hastaya 
umut oldu.
Geçtiğimiz günlerde 
ani olarak 
rahatsızlanarak 
kaldırıldığı has
tanede bakıma 
alınan ancak beyin 
ölümü gerçekleş 
mesi üzerine 
ailesinin verdiği 
kararla organların 
dan karaciğer ve 
böbrekleri organ 
bekleyen hastalara 
bağışlandı.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen 
operasyonla, 
merhum Necati

Aslan’dan alınan 
böbrekleri Tıp Fakül
tesi’nde böbrek 
bekleyen bir hastaya 
başarılı bir ameli 
yatla nakledilerek, 
hastanın yeniden 
hayata bağlanması 
sağlandı.
Aslan’ın karaciğeri 
nin de karaciğer 
bekleyen bir hastaya 
verildiğini söyleyen 
oğlu Ahmet Aslan, 
“Babamızı kaybettik 
ama iki hayata da 
can verdik. Şimdi bu 
kişilerle babamız 
yaşayacaktır. Kararı 
verirken ailece 
organ bağışlamanın 
önemini anladık.
Bir yandan üzgünüz, 
bir yandan da mut
luyuz. Babamız çok 
sağlıklı bir kişiydi. 
Hiç doktora bile

gittiğini hatırlamı 
yorum. Son gün
lerde bizim habe 
rlmiz olmadan 
köyde mezarını 
hazırlatmış.
Ölümü adeta içine 
doğmuş. Rahatsız 
lanarak hastaneye 
kaldırıldığını duydu 
ğumuzda şaşırdık. 
Onun İlaç bile kullan 
dığını görmemiştim.
Ancak, günlerce 
girdiği koma sonucu 
doktorlar tarafından 
uyutuldu. Bu arada 
beyin ölümü gerçek 
/eştiğini doktorlar 
bize duyurdular.
Beyin ölümünde 
organların çalıştığını 
ancak, gerçek ölü 
mün ne zaman 
tamamlanacağının 
bilinemeyeceğinin 
belirtilmesi üzerine,

aldığımız kararla 
babamızı sonsuzlu 
ğa uğurladık.
Ne var ki hastanede 
organ bağışı 
konusunda gelen 
talepler üzerine, 
ailece karaciğer ve 
böbreklerini 
bağışlayarak iki 
kişinin hayata 
tutunmasına ve 
babamızı o insan
larda yaşayacağını 
düşünerek bir 
yandan üzülüyor, 
bir yandan da 
seviniyoruz.” 
dedi.
Merhum Necati 
Aslan, geçtiğimiz 
hafta Salı günü 
Haydariye 
Köyü’nde sevenleri 
tarafından son 
yolculuğuna 
uğurlanmıştı.

Ziver Karatas aiunı vı Idönümiı nıle anıldı
Gemlikli hayırsever 
işadamı Ziver 
Karataş, ölümünün 
7. yıldönümünde 
düzenlenen anma 
töreni ve Kur’an 
okunarak anıldı. 
Karataş Demir Çelik 
firması sahibi olan 
ve yıllarca ilçemizde 
vergi rekortmen 
liğini elinde bulun
duran Ziver Karataş, 
2008 yılında işyerin 
de meydana gelen 
bir kaza sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Karataş’ın ölümün
den sonra ailesi 
Ilıca Caddesi üze 
rinde bulunan eski 
Namık Kemal 
ilköğretim Okulunu 
yeniden yaptırarak, 
ilçemize modern bir 
okul kazandırdılar. 
Ayşe Ziver Karataş 
Okulu 8 ayda ta 
marnlanarak eğitim 
ve öğretime açıldı. 
Ziver Karataş, adı 
nın konduğu okulda 
önceki akşam 
düzenlenen anma 
törenine Karataş

ailesi, işyeri perso 
neli, Ayşe Ziver 
Karataş Okulu yö
neticileri katıldılar. 
Anma töreninde 
konuşan Karataş 
Demir Çelik 
işletmesi Genel 
Müdürü Orhan 
Bakkal, ölümünün 
7. yıldönümünde 
Ziver Karataş’ı 
şükran ve saygı ile 
andıklarını belirte 
rek şunları söyledi:

“Bizler, hepimiz 
onun göstermiş 
olduğu yolda 
ilkelerine bağlı 
olarak yürüyoruz 
ve yürümeye 
devam edeceğiz. 
Biliyoruz ki o hep 
bizimle ve bizi 
gözlüyor, onun için 
yapacağımız her 
hayırlı işten ve 
atılımdan ruhu 
şad olacaktır.
2014 yılında anne 

mizin isteği üzerine 
Gemlik’imize Ayşe 
Ziver Karataş 
Camii yaptırma 
kararı almıştık. 
Belediye mizin 
belirlemiş olduğu 
Manastır semtinde, 
2015 yılında inşaa 
tına başladığımız 
Camimizin yapımı 
hızla ilerlemektedir. 
İnşallah Camimizi 
2016 yılında en 
kısa zamanda 
ibadete açmış 
olacağız. O, “Benim 
en büyük serma 
yem sabrımdır” 
derdi. Ruhu 
şad olsun.”

Harmara Oenizi, 
$e»ıınııla Mnacalt
Balıkçılıktan tanker 
taşımacılığına, kıyı 
koruma uygulama 
larından atık su 
yönetimine kadar 
Marmara Denizi'nin 
sorunları, 22-23 
Arahk'ta düzen
lenecek sempoz 
yumda masaya 
yatırılacak. 
Marmara Bele diye 
ler Birliğinden 
(MBB) açıklama 
sına göre, Marmara 
Denizi Sempozyu 
mu, Marmara 
Denizi ile İstanbul 
Boğazı' nın temiz 
tutulması ve 
korunması amacıy 
la 40 yıl önce kuru
lan birlik tarafından 
Kadir Has Üniver
sitesinde düzen
lenecek.
Başta İstanbul 
olmak üzere, Mar
mara Bölgesi'ndeki 
büyükşehir beledi 
ye başkan larıyla 

konunun tüm 
taraflarının katı 
lacağı sempozyum 
da medyanın Mar
mara Denizi'ne ve 
boğazlara bakışını 
da ünlü gazeteciler 
değerlendirecek. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Orman 
ve Su işleri Bakan 
lığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlı ğı, 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile İstan
bul ve Bursa başta 
olmak üzere Mar
mara'ya kıyısı bulu
nan büyükşehir, il 
ve ilçe belediyele 
rinin destekleriyle 
gerçekleştirilecek 
olan sempozyumda 
Marmara Denizi ve 
boğazın yıllardır 
çözülemeyen, 
kronikleşmiş sorun 
larına çözümler 
aranacak.
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Bursa'ıla ter ör ne susturucu onerasyonu: 12 mili
Bursa'da uyuştu ru 
cu ticareti yaptıkları 
iddiasıyla 12 Kişi 
gözaltına alındı. 
Yapılan eş zamanlı 
operasyonlarda 682 
gram metamfetamin 
maddesi İle 10 gram 
esrar, çok sayıda 
ecstasy, 6 adet 
tabanca, 1 adet 
pompalı tüfek ile 
çok sayıda dolu 
fişek ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Kaçak 
çil ı k ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri

Yıldırım, Yavuz 
Selim ve Ulus 
Mahallelerinde PKK 
terör örgütüne 
yönelik propaganda 
yapmak suçundan 
aranan E.A. isimli 
kişinin uyuşturucu 
ticareti yaptığını 
tespit etti.
Soruşturmayı 
derinleştiren ekipler 
E.A.’nın, D.L., 
E.Y., M.K, isimli 
kişilerle bağlantılı 
olduğu belirledi. 
Şahıslara karşı 
uyuşturucu madde 
ticareti ve terör 
örgütü üyeliği 
şüpheleriyle yapılan

GEÇİRİLDİoperasyonda 4'ü de 
yakalanarak 
gözaltına alındı.

700 GRAM METAM
FETAMİN VE ÇOK 
SAYIDA SİLAH ELE 

Şüpheli şahısları 4 
ayrı zamanda uyuş 
turucu satışı gerçek 
(eştirdiklerini belirle 
yen Bursa polisi 

şahısların evlerine 
eş zamanlı operas 
yonlar yaptı.

ÖZEL HAREKAT 
DESTEK VERDİ

Operasyona 
narkotik ekiplerinin 
yanı sıra özel 
harekat ve çevik 
kuvvet polisleri 
destek verdi.
Yapılan aramalarda 
682 gram metamfe 
tamin maddesi 10 
gram esrar, 6 adet 
ruhsatsız tabanca 
ile 1 adet pompalı 
tüfek ele geçirildi. 
Öte yandan, Gürsu 

Yenidoğan Mahalle 
si ve Osmangazi 
İntizam Mahallesi ile 
Santral Garaj Mahal 
lelerinde de bu 
kişilerin uyuşturucu 
ticareti yaparken 
bağlantıya geçtikleri 
tespit edilen H.A., 
O.C.T., C.T., M.E., 
M.Y.,M.C.,M.C.T. 
ve C.A. isimli 
şahıslarda gözaltına 
alındı.
Emniyetteki 
sorguları tamam 
lanan 12 kişi 
Uyuşturucu madde 
ticareti yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.ısıtılın

Gürsu beş yıl önce 
4 aylık hamile olan 
28 yaşındaki Leyla 
Algan'ın öldürül 
mesi ilgili yargılan 
dığı mahkemede 
ağırlaştırılmış 
müebbet cezasına 
çarptırılan Ihsan 
Ayan’a, bir ağırlaş 
tırılmış müebbet de 
1,5 yaşındaki 
Gökhan Algan’ın 
ölümünden verildi. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya ses ve 
görüntü bilişim 
sistemi (SEGBİS) 
aracılığıyla katılan 
sanık ıhsan Ayan, 
“Minik Gökhan’ı 
ben öldürmedim. 
Tahliye istiyorum” 
dedi. Bursa 4. Ağır 
Ceza Mahkemesin 
de minik Gökhan

Algan’ı Gürsu 
Ağaköy yakınla 
rında canlı canlı 
dereye atarak 
ölümüne sebebiyet 
verdiği gerekçesiyle 
yargılanan İhsan 
Ayan, son defa 
hakim önüne çıktı. 
Olay, Gürsu da 2010 
yılı kasım ayında 
oğlunu emzirip 
bayram temizliği

yapacağını söyle 
yerek eşi Harun 
Algan'ın başka 
odada yatmasını 
isteyen ve bir gün 
sonra ormanlık 
alanda cesedi bulu
nan ve oğlu Gökhan 
a u taşlamayan 4 
aylık namile Leyla 
Algan'ın öldürül 
mpştü. Olaydan 

vj|ısa bir sure sonra

yakalanan zanlı 
Ihsan Ayan sevk 
edildiği savcılık 
tarafından tutuk 
landı. 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafın 
dan "gebe olan 
kadına yönelik 
adam öldürmek" 
suçundan ağırlaş 
tırılmış müebbet 
hapis cezasına 
çarptıran İhsan 
Ayan, yakalan 
dığında jandarma 
ve cumhuriyet savcı 
lığında verdiği 
ifadesinde 1,5 
yaşındaki Gökhan 
Algan’ı canlı canlı 
Ağaköy yakınla 
rında bir dereye 
attığını itiraf etmişti. 
Tüm aramalara 
rağmen minik 
Gökhan’ın cesedine 
ulaşılamamıştı.

■M 
MlHM

Keleş Alpagut 
Köyü'nde, kaybo 
lan 83 yaşındaki 
Mehmet Deniz adlı 
çiftçi, jandarma ve 
arama kurtarma 
ekiplerinin gece 
yarısına kadar 
süren çalışmaları 
sonucu ormanlık 
alanda donmak 
üzereyken bulun 
du. Keleş Alpagut 
Köyü'nde çiftçi 
Mehmet Deniz, 
gittiği ormanlık 
alandan dönmedi. 
Bunun üzerine 
yakınlarının 
kaybolduğu ihbarı 
üzerine Jandarma 
ekiplerinin yanı 

sıra AFAD, AKUT, 
Nilüfer Belediyesi 
Sivil Savunma 
ekipleri tarafından 
bölgede arama 
kurtarma çalışması 
başlatıldı.
Ekiplerin 
çalışması sonucu 
saat 01.00 
sıralarında Mehmet 
Deniz'e ulaşıldı. 
Deniz, 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından kontrol 
amacıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

ET MANGAL-CAPE-KAHVALTI 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

0 2245250770
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Güne Bakış IZsınıflara^alklaİliskilerveİleiisim’seinineri
HUKUK FAKÜLTESİNİN ARDINDAN

Gemlik halkı, ilçemize yüksek okul ve fakülte 
kazandırılması içini büyük mücadeleler verdi.

Önündeki engelleri aştı.
Atatürk’ün kurduğu Sung i pek, selef on ve 

reyon üretiminden sonra rakı fabrikası yapılmak 
istendi, ardından Tekel deposu oldu.

Satılmak istendi ama Gemlik halkının direnci 
sonucu Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilerek, 
Gemlik bir eğitim yuvasına kavuştu.

Bu tahsis sırasında yapılan protokolde, arazi 
içinde birlise, yüksek okullar ve Hukuk Fakül
tesi kurulması açıkça yerini aldı.

Ardından rahmetli Asım Kocabıyık, eski tütün 
depolarını yüksek okul ve fabrika binasının bir 
bölümünü modern bir Hukuk Fakültesine çe
virdi.

Bunlar yapılırken de Uludağ Üniversitesi ile 
sözleşmeler imzalandı.

Arada bunca akitler varken, binlen istiyor 
diye Hukuk Fakültesini Bursa’ya götürmeye 
çalışıyorlar.

Oysa eski rektörler Hukuk Fakültesinin Gem
lik’te kalması, eksiklerinin tamamlanması 
konusunda büyük çabalar sarf ettiler.

Gemlik Belediyesi var gücüyle, istenilenleri 
yaptı, yapmaya devam ediyor.

Tevfik Solaksubaşı ağabeyimiz, bilgisayar 
laboratuvarı kurdu.

Borusan Holding, eski yemekhaneyi modern 
bir toplantı salonu haline getirdi.

Her türlü yardımda desteğini esirgemiyorlar.
Hukuk Fakültesi, rahmetli Asım Kocabıyık’ın 

hayaliydi.
Onun çocuklarına vasiyeti varaı.
Gemlik yerleşkesine her türlü yardımın 

yapılması için.
Yerleşkenin kurucusu emekli Prof. Abdur- 

rahim Korukçu hoca, bu nedenle Borusan 
Eğitim ve Kültür Vakfında eğitim koordinatörü 
olarak görev yapıyor.

Çocuğu gibi sevdiği bu Yerleşkenin 
gelişmesine katkı sağlıyor.

Dün Tevfik Solaksubaşı büyüğüm aradı.
Çok üzgündü. Neredeyse konuşmasında 

ağlayacak gibiydi.
Solaksubaşı, Asım Kıcabıyık’ın üniversite 

arkadaşı, Borusan’ın Gemlik’e gelmesini 
sağlayanlardan biri.

Borusan Camiasının Hukuk Fakültesinin 
taşınma haberine çok üzüldüğünü, Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent 
Demircioğlu’nun arayarak üzüntüsünü 
bildirdiğini söyledi.

Sanırım, Borusan bu konuda düşüncelerine 
açıklayacak.

Sayın rektör makamlar gelip geçicidir.
Uludağ Üniversitesi nice rektörler gördü.
İçlerinde unutulmayanlar, iz bırakanlar var. 

bazıları ise hatırlanmıyor bile.
Sizin aldığınız bu karar, 110 bin nüfuslu Gem- 

lik’liyi rencide etti.
Gemlik bu işin peşini bırakmayacak.
Kararın değişmesi için, hukuksal yol dahil 

herşey denenecek.
Gemlik Hukuk Fakültesi için yine 

kenetlenecek.
Bu arada iktidar partisinin Gemlik ilçe 

örgütünün bu noktaya gel i nesiye kadar ne 
yaptığını merak ediyorum.

İlçe örgütü güçlü ve etkili olsaydı, Rektör bu 
kararı alamazdı.

Ne de olsa, 0 kişiyi rektör yapan irade 
AKP’dir.

AKP’nin bu kararın arkasında olmadığını kim 
söyleyebilir.

Yoklarsa, kendilerini kanıtlasınlar ve alınan 
kararı durdursunlar.

Gemlik Lisesi 12. 
sınıf öğrencilerine 
“Halkla İlişkiler ve 
İletişim” semineri 
verildi.
Yelda Baykız’ın 
eğitmenliğini 
yaptığı seminerde, 
gençlere meslek 
seçiminde neler 
yapabilecekleri, 
sosyal ve iş 
yaşamında kendi 
deneyimlerini 
anlatıldı.
Baykız, yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
Lisesi’nden mezun 
olduğunu belirterek, 
yıllar sonra mezun 
olduğu okula davet 
edildiği için mutlu

olduğunu söyledi. 
Baykız, gençlerin 
aktif çalışma yaşa 
mına atılabilmesi

için Öncelikle iste
dikleri ve yapabile
cekleri alanda 
ilerlemesi gerekti

destekleyici 
faaliyetleri de 
unutmamalarını 
söyledi.

Iımrspof Bii smı MMMitilı
Tamamlanan
Umurbey Spor, 
Sahasının yenilen
mesi nedeniyle 
10 haftadır yabancı 
sahalarda yaptığı 
karşılaşmaları 
ilk kez kendi 
sahasında 
yapacaktı ama 
eksiklik nedeniyle 
maç Gemlik çim 
sahasına alındı. 
Bursa 2. amatör 
küme 9. grupta 
mücadele eden 
Umurspor, grubun 
da 20 Aralık Pazar 
günü saat 14.oo de 
Orhangazi Keramet

sahada ilk maç eksiklik ertelendi

spor ile yapacağı 
maç, erkene alındı. 
Yapılan açıklamada, 
Umurbey sahasının 
eksiklerinin

tamamlanamaması 
nedeniyle karşılaş 
ma bugün saat 
14.oo de Gemlik 
Çim Sahasında

oynanacak. 
Umurspor 
karşılaşmalarda 
grup İkincisi 
olarak yarışıyor.

Yerli Malı Haftasını kutladılar
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi minikleri, 
Yerli Malı 
Haftası’m kutladı. 
12-18 Aralık tarih
leri arasında 
toplumsal tutum 
bilincinin oluşması 
nın sağlanması 
amacıyla kutlanan 
hafta nedeniyle 
minikler yerli 
malına dikkat 
çektiler 
Daha sonra aile 
katılımı etkinliği 
kapsamında 
Başaran Zeytin
lerini ziyaret 
ettiler.
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i unn Ti'DENBA^LAYANFiYATLAR faıJVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SALC MESCID 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dlnçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 

0554 577 46 77 
0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİU!!!
Kişi başı 10 TL’den başlayan 

Yemek Fiyatları

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr


iĞernİikKSrfez

400-450 KİŞİLİKSALON -1

■®ügütı SaMto^
Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

500-550 KİŞİLİK j
Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

750 - 1000 KİŞİLİK Z GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

www.sakalli.com.tr y—T

http://www.sakalli.com.tr
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Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü, damga, 
üretim ve standar 
dizasyon tatbikat 
larına Keleş’ten 
başladı. Ormanların 
nasıl gençleştir! 
leceği köylülerin 
yanı sıra orman 
memurları, mühen 
dişler ve müdürlere 
tek tek tatbikî olarak 
anlatıldı. Bursa 
daki orman gençleş 
tirme, bakım ve iş 
güvenliği tatbika 
tının ilki Keleş 
Kocayayla'da 
yapıldı. Bursa 
Orman Bölge 
Müdürü Ahmet Kok
sal Coşkun, Bölge 
Müdür Yardımcısı 
Hasan Bozan, Keleş 
İşletme Müdürü 
Özgen Keskin, 
Or-Koqp. Başkanı 
İlhami İlhan, şube 
müdürleri, işletme 
şefleri, köy koopera 
tif başkanları, üre 
tim ve depoda 

çalışan orman 
muhafaza memur 
lan, orman işçileri 
katıldı. Kendilerinin 
orman doktoru oldu 
ğunu ifade eden 
Coşkun, orman 
mühendislerinin bil 
gilerini sürekli yeni 
lemeleri gerektiğini 
söyledi.
Coşkun, “Ormanları 
korumak, işletmek 
ve iyileştirmek asli 
vazifemiz. İlk 
tatbikatı gerçekleş 
tirdiğimiz Keleş’te 
36 bin 600 hektar 
orman alanı var.
Dolayısıyla bu 
ormanları en iyi 
şekilde korumak, 

en iyi şekilde 
işletmek, gelecek 
nesillere en güzel 
şekilde devretmek 
görevimiz 
dir. Bir başka husus 
ise, ormanı bekçi 
değil, sevgi.korur. 
Vatandaşın da 
ormanı sevmesi 
lazım. Orman 
işletmeciliğinde 
temel ilkemiz, ağaca 
damgayı vuruncaya 
kadar ormancılık 
tekniğini, damgayı 
vurduktan sonra ise 
bu ormanlardan en 
çok nasıl para 
kazanacağımızı 
düşünmektir” diye 
konuştu.

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanlığı 
Kasım ayı ilçe divan 
toplantısını yoğun 
bir katılım ile gerçek 
leştirdi. İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıl 
diz, Bursa İl Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
özacar, Bursa İl 
Başkan Yardımcısı 
Sedat Özmen, Bur 
sa İl Müfettişi Yaşar 
Yazıcı, Yönetim Ku
rulu Üyeleri, Anado 
lu Gençlik Derneği 
Temsilcileri, Mahalle 
Başkanları ve Ma
halle Yönetimlerinin 
yoğun katılımı ile 
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Binasında 
gerçekleştirildi.
Teşkilat Başkanı 
Hamza Aygün’ün 
hazırlamış olduğu 
Erbakan ve 
Teknoloji içerikli 
eğitim videosu ile 
başlayan program 
sonunda söz alan 
Aygün, başka parti
lerin anlatacak ne 
geçmişleri ne de 
planladıkları bir

gelecekleri var.
Bizim yeni bir dünya 
kurma hedefimiz var 
diyerek sözlerini 
tamamladı. Birim 
başkanlarının 
raporlarından sonra 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Bursa 
İl Başkan Yardımcısı 
İbrahim Özacar, 
Bursa il Müfettişi 
Yaşar Yazıcı’nın 
konuşmaları ile 
devam etti.
Yıldız, Biz partilerin 
alternatifi değiliz, 
biz zalim düzenin 
alternatifiyiz. 
Siyonizm’in 
geçmişde OsmanlI 
üzerinde oynamış 
olduğu kirli oyun 
lardan bahsederek, 
Abdülhamid Han ile 
Theodore Hertz 
arasında geçen 
tarihi konuşmaya 
değinerek “kanla 
alınan topraklar 
ancak kanla verilir” 
vurgusunu yaparak 
Saadet Partisi oldu 
ğu sürece Siyonizm 
hedeflerine 

ulaşamayacaktır, 
diyerek sözlerini 
tamamladı.
özacar, “Bu mü
cadele, bu dava 
öyle bir davadır ki 
şuan âlimlerin bile 
hakkı söyleyeme 
diği bir zamanda 
yaşamaktayız. Bu 
teşkilat bâtılın 
karşısında duran 
tek teşkilattır. Hakkı 
üstün kılmak için 
mahalle çalışmala 
rının önemine 
değinerek her ma
halle başkanı ma
hallesindeki halkın 
derdini, ihtiyaçla 
rını, taleplerini 
bilmeli ve takip et
melidir. Yazıcı, 
İnsanı diğer canlı 
lardan ayıran dört 
özellik akıl, irade, 
konuşma, edeptir. 
En büyük nimet ise 
imandır. Ondan 
sonra akıl gelir. 
İnsan aklıyla 
teknolojiyi silahları 
bulabilir ama iman 
yoksa her yeri ateş 
sarar.” dedi

Hış lastiğimle hoşgoru yok
1 Aralık’ta başlayan 
zorunlu kış lastiği 
uygulamasında 
denetimler sürüyor. 
Kış lastiği takmayan 
ticari araç sahipleri 
ne 571 lira ceza 
kesilecek.
Kış aylarında ölüm 
ve yaralamalı 
kazalarda sürücülü 
hatalarının dışında 
araçlardaki lastik
lerin de etkili 
olması üzerine 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 2012 
yılında 'kış las 
tiği' uygulaması 
başlatmıştı.
Bu kapsamda, 
özellikle ticari 
araçların belli 
dönemlerde kış 
lastiği takmalarına 
zorunluluk getirildi. 
Uygulama 1 Nisan'a 
kadar sürecek. 
Emniyet yetkilileri, 
ticari araçlar için

GemlikKmez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

verilmeyeceğini 
bildirdi.

zorunlu olan kış 
lastiğinde sıkı dene
timler olacağını 
söylüyor. Kış ayla 
rında ölüm ve yara 
lanma ile sonuçla 
nan kazaların bir 
çoğunun eskimiş 
yada yanlış tercih 
edilmiş lastikten 
kaynaklandığını 
belirten yetkililer, 
vatandaşların can 
güvenliği için ticari 
araç sahipleri ve 
sürücülerine taviz

Bu işaret 
mutlaka olmalı 
Trafik ekipleri dene 
timlerde lastik 
dişlerini kontrol 
ediyor. Kural 
gereği, lastik dişleri 
6 milimin altında 
olmayacak. Yetkili 
ler, birde lastik 
yanaklarında fren 
özelliğinin yanında 
çekiş özelliğini de 

arttırıldığı anlamına 
gelen M-S harfinin 
mutlaka olması 
gerektiğine değindi.

Kış lastiğinde 
hoşgörü yok

Trafik ve Bölge 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlü 
ğü'nün sorumlu 
olduğu karayol 
larında ekipler, 
geçtiğimiz yıl 
yaptıkları denetim 
lerde 2 bin 446 
aracı lastik kont 
rolünden geçirdi. 
Şartlara uymayan 
55 sürücünün her 
birine 88'er lira para 
cezası uygulandı. 
Ayrıca Uluştarma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı'nca 
18 sürücüye de 
519 lira para 
cezası kesildi.

Marmara'nın
Uzun Gölü'turistler in 
yeni gözdesi olacak

Eşsiz güzelliğiyle 
Uzun Göl’ü arat
mayan Gököz 
Göleti, yerli ve 
yabancı turistlerin 
gözdesi olacak. 
Türkiye’den ve 
dünyanın dört bir 
yanından turistlerin 
akın ettiği Trabzon- 
daki Uzun Göl’e bir 
alternatif de Bursa 
dan çıkıyor. 
Manzarası ve tabiî 
güzellikleri ile 
şimdiden yerli ve 
yabancı yatırım 
cıların ilgi odağı 
olan Gököz 
Göleti'nin turizme 
kazandırılması için 
çalışmalara 
başlandı. Bugüne 
kadar çok fazla 
bilinmediği için 
köylülerin ve 
balıkçıların 
kullanımıyla sınırlı 
kalan göletin çok 
yakın zamanda 

turist akınına 
uğraması bekle 
niyor. Uludağ’ın 
çok yakın olması 
gölete güzellik 
katarken, dağ 
çıkmak isteyenler 
içinse buranın yeni 
bir konaklama alanı 
olmasını sağlıyor. 
Göletin etrafındaki 
3 bin dönümlük 
arazi yatırımcıların 
dikkatini çekerken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Keleş 
Belediyesi burada 
tesis çalışmalarına 
şimdiden başladı. 
İstanbul, Ankara 
gibi büyük şehirlere 
yakınlığıyla da 
dikkat çeken Gököz 
göleti, temiz havası 
ve sakinliğiyle 
yakın zamanda yaz 
ve kış turizminin 
tercih edilen bir 
bölgesi haline 
gelecek.
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Eğitiın harcamalan artn Owlet 55 Mıı ııetsınel alarai
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2014 yılına ilişkin 
"Eğitim Harcamaları 
İstatistikleri"ni 
açıkladı. Buna göre, 
geçen yıl eğitim 
harcamaları yüzde 
13,2 artışla 113 mil 
yar 571 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Söz konusu dönem 
de harcamaların en 
çok arttığı eğitim 
düzeyi ise yüzde 
20,4 ile ortaöğretim 
oldu.Türkiye'de 
eğitim harcama 
larının, gayrisafi 
yurtiçi hasılaya 
oranı 2013 yılında 
yüzde 6,4 iken, 
2014'te yüzde 6,5'e 
yükseldi. Geçen yıl 
yapılan eğitim 
harcamalarının 
yüzde 77,7'si devlet 
tarafından finanse 
edilirken, hane 
halklarının eğitim 
harcamalarının payı 
yüzde 19,8 olarak 
hesaplandı.

Devlet kuramlarınca 
yapılan harcama 
ların yüzde 32,9'unu 
(25 milyar 594 mil 
yon lira) yükseköğ 
retim oluşturdu. 
Özel kurumlarca 
yapılan harcama 
ların ise yüzde 
47,9'u (9 milyar 87 
milyon lira) 
yükseköğretime 
yapıldı. Öğrenci 
başına yapılan 
eğitim harcaması 
2O11'de3bin 819,1 
lirayken, 2014'te 5 
bin 403 liraya ulaştı. 
Eğitim düzeylerine 
göre değerlendiril 

diğinde, geçen yıl 
öğrenci başına 
harcamanın en yük 
sek olduğu eğitim 
düzeyi 13 bin 245,6 
lirayla yüksek 
öğretim oldu.
Öğrenci başına 
toplam eğitim 
harcaması bir 
önceki yıla göre 
yüzde 8,9 artış gös 
terirken, geçen yıl 
2013 yılına göre en 
fazla artış yüzde 
14,7 ile ortaöğretim 
düzeyinde 
gerçekleşti, bunu 
yüzde 9,5 ile ilkokul 
takip etti.

TBMM Genel Kuru 
lu'nda, 2016 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Geçici Bütçe Kanu 
nu Tasarısı kabul 
edildi. Devlet 2016 
yılının Ocak-Şubat- 
Mart aylarında 55 
bin personel alacak.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ 
BÜTÇE KABUL 
EDİLDİ

Kanun, 1 Ocak-31 
Mart 2016 tarihlerini 
kapsıyor. Buna 
göre, genel bütçe 
kapsamındaki kamu 
idareleri, özel bütçe 
li idareler, düzenle 
yici ve denetleyici 
kuramlara, 1 Ocak'- 
tan 31 Mart 2016'ya 
kadar geçecek üç 
aylık dönemde, 
2015 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Ka 
nunu'ndaki başlan 
gıç ödeneklerinin 
belirli oranları 
karşılığı kadar 
ödenek kullanma 
yetkisi verilecek.

KİM NE KADAR 
ÖDENEK KULLA 
NABİLECEK?

Bu oran, Cumhur 
başkanlığı bütçesi 
için yüzde 28,14, 
Başbakanlık bütçe 
si için yüzde 85, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı bütçesi için 
yüzde 75, Maliye 
Bakanlığı bütçesi 
için değişik terti
plerde yüzde 56, 
yüzde 38, yüzde 55, 
yüzde 100, yüzde 
38,8, yüzde 53, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
bütçesi için yüzde 

60, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı bütçesi için 
yüzde 66, 
Ulaştırma, Denizci 
İİk ve Haberleşme 
Bakanlığı bütçesi 
İçin yüzde 75, 
Adalet Bakanlığı 
bütçesi için yüzde 
40, Hazine Müste 
şarlığı bütçesi için 
yüzde 30, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Genel Müdür 
lüğü bütçesi için 
yüzde 45, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı için yüzde 
100 olacak.

REKLAMCILIK

FATURA

İLAN & REKLAM
PLAKET & KUPA

MADALYA

4-2_ yıtfıh tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....

matbaacilikyayincilik

SEVK İRSALİYESİ •
İRSALİYESİ 
MAKBUZU

TAHSİLAT MAKBUZU
DAVETİYE

TAKVİM & KİTAP
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE
EL İLANI & BROŞÜR

CİLT YAPIMI

NİKAH ŞEKERİ
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
Tel: 0 224 513 96 83
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Histaza male 11-15 iıim ı Rrac sahipleri dikkat!
Döviz kurundaki 
artışı doğalgaz 
fiyatlarına zam 
olarak yansıtmayan 
enerji yönetimi, 
şimdi indirime 
hazırlanıyor. Enerji 
Bakanlığı yetkilileri, 
BOTAŞ’ın yılbaşın 
dan itibaren 
doğalgazda yüzde 
10-15 indirim 
yapabileceğini 
söylediler.
BOTAŞ’ın 2016 yılı 
ilk çeyreğinde 
doğalgaz fiyatlarında 
yüzde 10-15 
civarında indirim 
yapabileceği dile 
getiriliyor.
Konuya ilişkin son 
kararı hükümet vere 
cek. Enerji yöneti 
minden edinilen 
bilgilere göre 
BOTAŞ ta aralık 
ayı başındanitibaren 
doğal 
gaz fiyatlarına indi 
rim yapılıp yapılama 
yacağı konusu 
masaya yatırılıyor.

Petrol fiyatlarının 
doğalgaz fiyatlarına 
yansıması teknik 
verilerle analiz 
ediliyor. Petrol 
fiyatlarının 50 dolar 
da tutunması bekle 
nirken, 40 doların 
altını görmesi ve bu 
gelişmenin de 
doğalgaz fiyatlarına 
yansıması üzerine 
indirim yapıla 
bileceği dile getiri 
liyor.

ZARARI TELAFİ 
EDECEK

Çalışmalar hakkında 

bilgi veren Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığından üst 
düzey bir yetkili 
“Uluslararası 
piyasalarda petrol 
fiyatlarının düşme 
siyle birlikte 
doğalgaz fiyatlarında 
da indirim meydana 
geldi. BOTAŞ fiyat 
pahalıyken aslında 
piyasada fiyatların 
yükselmesini 
önleyecek bir 
strateji yürüttü.
Şimdi geçmişteki 
zararları telafi etme 
süreci var. Artık 
ciddi ciddi indirim 

konusu da gündeme 
gelebilir” dedi.
BOTAŞ her ayın son 
günü, izleyen ayda 
doğalgaz fiyatlarının 
ne olacağına karar 
veriyor.
BOTAŞ’ın yıl 
başında doğalgazda 
indirim yapması 
planlanırken, elektrik 
fiyatlarında ise tersi 
bir durum yaşan 
ması bekleniyor. 
Kurlardaki artışın 
elektrik fiyatlarına 
zam olarak yansıya 
bileceği ifade 
ediliyor. Sektör tem 
silcileri yüzde 15-20 
oranında bir zam 
rakamı telaffuz eder 
ken, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) konuya 
ilişkin son kararı 
verecek. EPDK üçer 
aylık dönemlerde 
elektrik fiyatlarını 
belirliyor. Tarife 
dairesinin konuya 
ilişkin çalışması 
sürüyor.

Türkiye Sigorta 
Birliği trafik sigorta 
sından kaynaklanan 
zarar nedeniyle 
prim artışının 
kaçınılmaz hale 
geldiğini açıkladı. 
Türkiye Sigorta 
Birliği (TSB) sektö 
rün son 10 yılda 7 
milyar TL zarar 
ettiğini ve trafik 
sigortası poliçe 
terindeki prim 
artışının zorunlu 
hale geldiğini 
açıkladı. TSB'den 
yapılan açıklamada, 
son 10 yılda katlana 
rak artan zararın 
sektörün özserma 
yesini etkiler nokta 
ya geldiği belirtile 
rek, mevzuattaki be 
lirsizliklerin kanuni 
düzenlemelerle 
ortadan kaldırılması 
gerektiğine dikkat 
çekildi ve şöyle 
denildi: "Zorunlu 
trafik sigortasında 
sigorta şirketleri 
2015 yılının ilk 

dokuz ayında 
yaklaşık 1.7 milyar 
TL gibi çok yüksek 
miktarda zarar etti. 
Sektörün son 
10 yıllık zararı ise 
7 milyar TL’ye 
ulaştı. Bu durum 
zorunlu trafik 
sigortası sisteminin 
sürdürülebilirliğinin 
yanı sıra şirketlerin 
varlığının sürdürü 
lebilirliği açısından 
ciddi risk oluştur 
maya başladı. 
"2015 yılının ilk 
dokuz ayı itibariyle 
şirketlerin özserma 
ye kârı negatife 
dönerek yüzde 
(-)1.5 olarak 
gerçekleşti. Bu 
gösterge şirketlerin 
zorunlu trafik 
sigortasından 
kaynaklanan 
zararlarını tüm 
diğer branşlardaki 
karlılıklarıyla bile 
engelleyemedik 
lerinin en önemli 
göstergesi oldu."

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikk0rfezgazetesf.c9rh

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Niısiıni

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5352 

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 : 
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Çarşı Deresi’nin sularının çekilmesi nedeniyle, binlerce deniz anası öldü.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ONEMİNUTE
Türkiye’nin duvara toslayan dış politika 

sında yeni bir sayfa açıldı.
Komşularının tümüyle sorunlu olan benim 

ülkem, 29 Ocak 2009 günü Davos’ta İsrail 
Cumhurbaşkanı Simon Perez ile Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da katıl 
dığı “Gazze: Ortadoğuda Barış” pane tinde 
konuşmasına sinirlendi ve Simon Perez’e 
daha fazla söz verilmesi üzerine ünlü çıkışını 
yaptı. " One Minute” dedi. Salonu terk etti.

Devamı sayfa 4’de
Çarşı Deresi’nin deniz rine, binlerce deniz 
le birleştiği alanda su anasının ölüsüyle 
ların çekilmesi üze - karşılaşıldı. 2’de

Böbrek hastasının 
karaciğeri umut oldu
Uzun zamandır 
böbrek nakli için 
kendisine uygun 
dönör bekleyen 
diyaliz hastası 
Mehmet İşleyen 
(62), beyin 
kanaması geçirirek 
yaşamını yitirdi. 
Işleyen’in bağışla 
nan karaciğeri 
bir başka hastaya 
umut oldu.
Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nin habe 
rine göre Gemlik’te 
ikamet eden ve 
10 yıldır böbrek 
hastalığı ile mü
cadele edip diya 
lize giren Mehmet 
işleyen adlı şahıs, 
iki yıldır böbrek 
nakli yapılması için 
kendisine uygun 
bağışı bekliyordu. 
Talihsiz hasta 
aniden fenalaşınca

geçtiğimiz hafta 
Gemlik Devlet Has- 
tanesi’ne kaldırıldı. 
Beyin kanaması 
geçirdiği belirtilen 
İşleyen, buradan 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
sevkedildi. İşle 
yen’in cuma günü 
öğle saatlerinde 
beyin ölümünün 
gerçekleşmesi 
üzerine yakınları 
Işleyen’in organla 
rını bağışlama 
kararı aldı.
Işleyen’in 
karaciğeri iki saat 
süren operasyonun 
ardından Bursa’da 
tedavi gören ve 
dokusu uyum 
sağlayan başka bir 
hastaya nakledil 
mek üzere alınarak, 
başarılı bir şekilde 
nakledildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ıDHMHfflsıkımiıını
Öngörü...

Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhu 

riyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa et
mektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne teme 
li budur. Bu temel, senin, en kıymetli hâzinen 
dir. İstikbalde dahi, seni, bu hâzineden, mah 
rum etmek isteyecek, dahili ve harici, bed 
hahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhu 
riyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vaz
ifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziye 
tin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada em
sali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bü 
tün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve mem
leketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim 
olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıya 
net içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar 
sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, 
fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve 
şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve 
cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda, mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 
Söylemleri ve öngörüleri her daim güncel 

ve önemli olan ikinci bir lider daha dünyaya 
gelmedi...

Anlaşılan ve görünen o ki kromozom, DNA, 
hormon v.s. insanı oluşturan tüm genetik bir
imlerin "eh' iefY îööu-îooî yiîiâniîds UU arSy'a 
ge'ımış ve â'üşunce'ıefıyıe, öngörüleriyle, 
yönetim anlayışıyla hep yaşayacak bir 
dehayı dünyaya armağan etmiş.

Mustafa Kemal Atatürk...
Askeri başarılarını siyasal, diplomatik, sos 

yal, kültürel, sanatsal, endüstriyel, ekonomik 
ya'kıaşım ve g'ıfış'ım'ıeıiyıelaç'ıanâırmış,

Çağdaş, aydınlık, ilerici bir cumhuriyet 
yaratmış.

“Benim en büyük eserimdir” dediği “Cum 
nunyet’ı âeTûi’K'&enç'ı'ığTne emanel elmiş.

Etrafımızın âteş çerrioen^ıe sarlıöıgı, 
içeride ve dışarıda ülkeyi mahvetmek için 
can atanların cirit attığı bu dönemde O’nun 
Gençliğe Hitabesi daha da büyük anlam 
taşıyor.

Onun için Gemlik’ten Sarıkamış’a, Hopa’
dan Silifke’ye, İpsala’dan Habur’ a dek 
uzanan coğrafyanın her toprağında yaşayan 
gençlerin “hitap”taki her tümcenin altını 
kahn çizgilerle işaretleyip tekrar tekrar 
okuması, özümsemesi ve çalışarak, üreterek 
yaşama geçirmesi koşul...

Koşuldan da öte sorumluluk.

Bir Kitap “Soldan Soldan Gidenler”
1 ip'tidkToru'bebdx MksiH in yaşadıklarını, 

gözlediklerini topluma aktarma isteği iyi bir 
“kaynak” yanı sıra iyi bir “rehber” kitap 
olmuş.

Sorgulayan, saptayan, öngörülerle destek
lenen “Soldan soldan gidenler”de okur 
gerçeklerle yüzleştiriliyor.

Dr.Aksın;
“Bir yanda ne olursa olsun, ne bahasına 

olursa olsun AB diyenler, bir yanda fikir 
özgürlüğü ile sövme özgürlüğünü bilerek 
karıştıran Türkiye düşmanları ile kol kola, diz 
dize, her zeminde ülkesini, çalıştığı kurumu 
ve kişileri aşağılayan sürekli binlerinin değir 
menine su taşıyan aydın(!)lığı kendinden 
menkul bir takım okuryazar(!).

Meydanı boş gören, yurtseverleri hemen 
faşistlikle suçlamaya hazır, bir yeni tür ego 
santrik, işbilir, uzaktan kumandalı, besleme 
“homospeudolibertus”ya da homopseodoen 
telus”diye adlandırılabilir bir tür gelişiyor” 
diyerek önce tanıyı koyuyor.

Sonra da korunma yöntemlerini öneriyor;
’’Ülkeler, kurumlar ve biz sade insânlar 

dolayısıyla toplumlar bedensel ve ruhsal 
sağlık koşullanna zarar veren bu gibilere 
karşı uyanık olmalıdır”

Soldan Soldan Gidenler; yazarının deyi 
miyle “her şeyi bilen solla, işini bilen sağın 
bir de her devrin adamlarının” ülkeyi uçu
ruma sürüklediğini bir kez daha yalın ve net 
biçimde gözler önüne seriyor.

üKunması gefeKeh "sâğıîıtV 'Dİr’kıtap...

BUSKİ tarafından 
Gemlik’in 
merkezinde 
yaptırılan Çarşı 
Deresi, sularının 
çekilmesi nedeniyle, 
denizden dere 
içine giren binlerce 
deniz anası öldü. 
Ahmet Dural 
Meydanı Merkez

Solaksubaşı Camii 
ile derenin denizle 
birleştiği alanda 
suların çekilmesi 
üzerine, binlerce 
deniz anasının 
ölüsüyle 
karşılaşıldı. 
Balıkçılar, suların 
yükseldiğinde deniz 
sularının dere

içersinde belirli bir 
mesafeye kadar 
gittiğini, ancak 
burada suların 
çekilmesiyle 
birlikte deniz 
analarının denize 
ulaşamayarak 
öldüğünü bildirdiler. 
Deniz analarının 
çirkin görüntüsü

Gemlik’in 
merkezinde gün
lerdir duruyor. 
Meraklılar ise dere 
içerisindeki par
layan şeylerin ne 
olduğuna dikkat et
tiklerinde deniz 
analarıyla 
karşılaşıyorlar.

Wai1liıııı MaHııhııiiii

Gemlik, Nilüfer, 
Bademli, Uludağ ve 
Karagöz Rotary 
kulüpleri, Bursa*- 
daki 3 lisede uygu
lamaya koyduğu 
’Akran Arabulucu
luk Projesi* ile 
toplam 400 genci 
kendi mesleklerinde 
başarılı isimlerle 
buluşturdu.
Gemlik Rotary Külü 
bü Dönem Başkanı 
Mehmet Ersöz, 
2440. Bölge Rotary 
Kulüpleri tarafından

başlatılan projenin 
yaygınlaştırılması 
hedef lendiğini 
söyledi. Projeye, 
Gemlik'te Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezinde düzen
lenen ve Mustafa 
Tercan tarafından 
verilen "Akran- 
Arabuluculuk" 
Semineri Uludağ 
Üniversitesi Hukuk 
Toplulu ğu'nun 
katılımı ile başladı.

Etkinlikte gençlere 
meslekler tanıtıldı, 
iş başvurusu yapma 
ve CV hazırlama 
teknikleri anlatıldı. 
Rotary 2440. Bölge 
Federasyonu, Bur- 
sa’daki yaklaşık 400 
genç için "Meslek
leri Tanıtım Günü" 
etkinliği düzenledi. 
Etkinlikte, "İstihdam 
Piyasasında iş 
Gücü ihtiyacı" konu 
lu panel,-"İş Görüş 
mesi ve CV Yazma 
Teknikleri" konulu

bir konferans düzen 
lendi ve 24 farklı 
meslek mensubuna 
mensup Rotaryenler 
tarafından gençlere 
yaptıkları işlerle il
gili bilgiler verdi. 
Gemlik'te Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen seminere ise 
yaklaşık 150 genç 
katıldı. Eğitimin so
nunda katılanlara 
sertifika verildi.
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Çalıntı araç şebekesi çökertildi
Bursa'nın İnegöl
İlçesinde araç 
hırsızlığına 
karışan bir şebeke 
çökertildi.
Edinilen bilgiye 
göre, 10 Aralık 
2015 tarihinde 
terminal parkından 
16 V 8409 plakalı 
aracının çalın 
dığını fark eden 
Z.G, durumu 
emniyete bildirdi. 
MOBESE ve 
terminalin güvenlik 
kameralarını

inceleyen emniyet 
ekipleri, çalınan 
otomobilin başka 
bir araçla çekilerek 
sanayiye 
götürüldüğü be* 
lirledi. Ş.A. isimli 
işyeri sahibi 
Kemalpaşa Mahaile- 
sl'ndeki evinde 
gözaltına alındı. 
Şahsın işyerinde 
çalıntı araca ait 
ruhsat ve plaka 
ele geçirilirken, 
çalıntı olduğu 
tespit edilen bir

motosiklet bulundu. 
Bu arada, O.K.'ya 
ait işyerine yapılan 
operasyonda çalıntı 
araç ele geçirildi. 
Çalıntı aracı çeken 
S.U. da yakalandı. 
Gözaltına alınan 
Ş.A, O.K. ve S.U. 
emniyete sevk 
edildi.
öte yandan Ş.A.'ya 
ait olduğu iddia 
edilen başka bir 
aracın ise ölmüş bir 
kişinin üzerine 
olduğu ortaya çıktı.

Yılhası öncesi hintfilerinl çalıiılat
Bursa'da bir evin 
bahçesinde bulu* 
nan 13 hindi, yılbaşı 
Öncesi çalındı. 
Olay, İnegöl ilçesi 
Akhisar ma

hallesinde akşam 
saatlerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, müstakil 
bir evde oturan

R.M. bahçeye 
çıktığında hindi
lerinin çalındığını 
farketti.
R.M.'nin durumu 
bildirmesi üzerine

çalışma başlatan 
polis ekipleri, 
13 hindiyi çalarak 
kaçan kişi ya da 
kişilerin peşine 
düştü

Sigara ■İm 
iııııiııı lwM

IlMilllllllllt till İIİMIİI) lll!l İlil
Bursa'da, 
uyuşturucu madde 
bonzai kullandığı 
belirlenen 19 
yaşındaki genç, 
cami avlusunda 
krize girdi.
VATANDAŞLAR 
MÜDAHALE ETTİ 
Kent merkezinde 
bulunan Osmangazi 
ilçesi Gazcılar Cad
desi üzerindeki 
Bedir Camii 
avlusunda bir genci 
baygın halde gören 
vatandaşlar ambu
lansa haber verdi.

Olay yerine gelen 
112 sağlık ekipleri, 
çeşme yanında otu
rur vaziyette duran 
ve kendinde ol
mayan A.K. isimli 
genci muayene 
etmek istedi. 
Uyuşturucu krizine 

giren genç, ilk 
yardım ekiplerine 
"Bana ne 
yapıyorsunuz, ben 
iyiyim" dedi. 
Etrafına saldıran 
genç, vatandaşların 
yardımıyla güçlükle 
sedyeye yatırıldı.

Bu sırada ne 
olduğunu anla
mayan ve "Bana ne 
yapıyorsunuz, ben 
iyiyim" diye bağıran 
gencin hali gören
leri üzdü.
Vatandaşlar gencin, 
cami avlusunda 
uyuşturucu madde 
kullandığı ifade 
edildi.
Olay yerinde ilk 
muayenesi yapılan 
ve iğne vurulan 
genç, ardından Mu
radiye Devlet Has
tanesine götürüldü.

Bursa’da, 7 yaşın 
da başladığı sigara 
yüzünden burger 
(atardamarların 
tıkanması) hasta 
lığına yakalanan 
Bulgaristan göç 
meni 47 yaşındaki 
Necmettin Yaşarof, 
iki ayağının da 
kesildiği ameliya 
tın ardından tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla 
madı. Necmettin 
Yaşarof, 21 sene 
sigara içtiğini ve 
6 yıl önce ayağın 
da yara çıkmasıyla 
hastalığı fark 
ettiğini söylemişti. 
Günde 3 paket 
sigara içtiğini belir 
ten Yaşarof, 2 sene 

önce yapılan 
ameliyatta ayak 
parmaklarını kay 
betmişti. Yaşarof, 
“Sigara çok içiyor 
dum, şimdi çok 
pişmanım. Bir 
sigara iki sigara 
derken alıştım 
ve çok içtim. 
Buradan çıkabil 
sem, gezebilsem, 
kendi işimi kendim 
görebilsem 
yeterli.” ifadelerini 
kullanmıştı. Bulga 
ristan göçmeni 
Yaşarof, Türkiye’ 
den kimlik 
çıkartamadığı için 
Bulgar soyadını 
kullanıyor ve 
tezkere ile 
ikamet ediyordu.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GuneBakış

ONEMİNUTE
Başbakanın İsrail Cumhurbaşkanına karsı bu 

çıkışı Türkiye de yandaş basın tarafından kahra
man olarak ilan edildi.

İHH'nın Gazze’ye İnsani Yardım götüren Mavi 
Marmara adlı geminin İsrail silahlı kuvvetleri 
tarafından durdurulması ve 9 Türk'ün çıkan 
olayda öldürülmesi, iki ülke arasını açmıştı.

Türkiye. İsrail deki Konsolusunu Ankara'ya 
çağırmış, İsrail de kendi konsolosunu geri 
çağırarak siyasi ilişkiler kesilmişti.

Mavi Marmara olayı sonrası Türkiye İsrail in 
özür dilemesini ve tazminat ödemesini istedi.

Bugüne kadar aradan geçen 6 yılda Türkiye 
ile İsrail’in arası düzelmedi.

Ne var ki; Rus uçağının düşürülmesinden 
sonra Rusya’nın Türkiye’ye karşı aldığı önlemler 
üzerine Türkiye’nin dış politikasında değişik Tik
ler görülmeye başlandı.

Korku Rusya’nın kış ortasında doğal gazı 
kesmesi durumunda ne yapılacağı idi konu.

Bunun için bir yandan Baheryn’e gidildi, öte 
yandan 6 yıldır kavgalı olduğumuz İsrail ile 
doğalgaz konusunda anlaşma için yumuşama 
başladı.

O günkü Başbakanın İsrail’e karşı tutumu ve 
konuşmaları unutulacak gibi değil.

Şimdi tüm bunlar unutuluyor ve eski düşman 
lie dost olunuyor.

Öte yandan, Irak ile aramız bu ülkeye 2 bin 
kişilik asker gönderilmesi nedeniyle bozuluyor.

Araya ABD Başkanı Obama girince, bir 
bakıyorsunuz askerler geri çekiliyor.

Türkiye’nin bölgedeki tutarsız politikaları ard, 
arda geliyor.

Güneyimizdeki ülkelerle aramızın açıklığı 
yetmiyormuş gibi, bir de Rusya ile ilişkileri boz
duk.

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
“Biz, Türk halkını dost olarak kabul ediyoruz. 
Türk halkı ile ilişkilerimizin bozulmasını istemi 
yoruz. Türkiye'deki mevcut yönetime gelecek 
olursak, hiçbir şey ilelebet devam etmez. Er ya 
da geç gidecek.” diyecek kadar AKP iktidarına 
düşmanca bir tavır takınıyor.

Oysa, Putin ile Erdoğan daha düne kadar 
kuzu sarması gibiydiler.

Türkiye komşularıyla papaz olurken, ülkenin 
5 kentinde iç savaş yaşanıyor.

Kendi içindeki sorunları dindiremeyen Türki 
ye bir de dış ilişkilerini sağlıklı yürütemiyor.

Diyarbakır’ın ilçeleri PKK’nin gençlik örgütü 
PYD tarafından kuşatılmış durumda.

Her gün şehit haberleri geliyor.
Ya polisimiz, ya da askerimiz öldürülüyor.
Sokaklar caddeler hendek kazılmış, uzun 

namlulu silahlarla saldırıyorlar.
10 bin askerimiz bu kentlerin kurtarılması 

için görevlendirmişiz, sanki İŞ İD ile savaşıyoruz. 
Generdı bö'/geâe görev başında.

Okullar kapatılmış, öğretmenler ve kamu 
görevlileri başka yerlere gönderiliyor. Bölge 
halkı kenti boşaltıyor.

Sanki Suriye deyiz.
Türkiye kendi içindeki sorunları çözmeden 

hiçbir dış sorunu çözemez.
Bunun için AKP iktidarının el attığı her dış 

politikada başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” 

politikasını bir kenara itenler, ülkenin itibarını 
düşürüyorlar.

Giderek yalnızlaşıyoruz.

Deoreın tatbikatı inini «Mı

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu; 555 
öğrenci, 3 idareci 
ve 34 öğretmeni ile 
deprem tatbikatı 
gerçekleştirdi.
Tatbikat önce 
sınıflarda verilen 
çök-kapan- tutun

Gemlik Müteahhitler 
Derneği yönetimi, 
protokolle 
başladıkları ziyaret
lerini, Gemlik’te bu
lunan kuramlarla 
sürdürüyor. 
İlk olarak sektörde 
doğrudan iletişimde 
oldukları kuramlarla 
ziyaretlerine 
başlayan derneğin 
ilk durağı da 
GEMDAŞ oldu. 
GEMDAŞ Müdürü 
Levent Üstüner 
tarafından karşıla 
nan Müteahhitler 
Derneği Yönetimi, 
GEMDAŞ’ın çalış 
maları konusunda 
bilgi aldılar.
Müdür Üstüner; 
“Önceki yönetimle 
uyum içinde çalış 
tık. Yeni yönetimde 
de, önemli isimler 
var. Bu dönemde de 
uyum içinde çalışa 
cağımızı düşünü 
yorum. Talep 
sürelerini havanın 
şartlarına göre 
uzatıyoruz. Müteah
hitleri de, zor du
rumda bırakmamış 
oluyoruz. Gelir 
gelmez yaptığım ilk 
uygulama, talep 
beklemeksizin biten 
inşaatları doğalgaz 

eğitimi ile başladı. 
Çalan sirenler 
doğrultusunda 
okulun planlı bir 
şekilde tamamen 
boşaltılması 1 
dakika 56 saniyede 
gerçekleştirildi. 
Okul Müdürü

kutularını koymak 
oldu. Bu sayede işi 
hızlandırmış olu 
yoruz” dedi.
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu; “Çözüm 
cü yaklaşımınız blz- 
lerin de işlerini 
hızlandırıyor. Bu ne
denle teşekkür e 
derim. Daha önce
den elzem olan 
sorunları, bu şekilde 
çözmeniz büyük 
katkı olmuş. Biz de, 
elimizden geldiğin 
ce kurumlarımızı 
yardımcı olmak ve 
uyum içinde 
çalışmak istiyoruz. 
Bu nedenle öncelik 
olarak iletişimi 
sağlamak istiyoruz” 
dedi. Uslu, “Her ku
ruma Kentsel Dönü 
şüm ile alakalı fikir

Saadettin Göl 
yapılan tatbikatın 
sorunsuz ve çok 
kısa bir sürede 
gerçekleştirildiğini, 
bu konuda çalışma 
lan muntazam bir 
şekilde yürüten 
Okul Sivil Savunma 

lerini soruyoruz. 
Gemlik’in dönüşü 
münde, elimizde en
vanter olmasını 
amaçlıyoruz” söz
leri ile GEMDAŞ 
Müdürüne de fikrini 
sordu.
Müdür Üstünel; 
“Geçtiğimiz aylarda 
pek çok ili gezdim. 
Balıkesir’de dahil 
hemen tüm iller 
katları yükseltmiş 
ama sosyal donatı 
alanları çoğaltmış 
lar. Gemlik’te ise 
daralma var. Bu 
Doğalgaz ve 
doğalgaz’a müda
hale anlamında da 
ciddi sorunları be
raberinde getiriyor. 
Bizim işimiz su 
hattına benzemez, 
su hattı patlasa

Kulübü 
öğretmenlerine ve 
Tatbikatta gerekli 
tedbirleri ve bil
gilendirmeleri 
yapan AFAT Eğitim 
Gönüllülerine 
teşekkürler 
etti 

su basar, 
Doğalgaz’da her
hangi bir sorunun 
daha ciddi 
sonuçları olur. 
Bu nedenle daha 
düzenli kentleşme, 
bizim faydamıza da 
olacaktır” şeklinde 
cevapladı.
Dernek Başkanı 
Uslu ise; “Biz de 
genel olarak ada 
bazında dönüşü 
mün Gemlik’in 
faydasına olaca 
ğını düşünüyoruz. 
Kurumlann da, 
bu düşünce 
olması bizleri 
umutlandırıyor” 
dedi
Ziyarete yönetim 
kurulundan Kemal 
öncü ve Ahmet 
Ergen'de katıldı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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www.sakalli.com.tr 360'
SANAL TUR.

standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

! îp
SALON - 2 Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

SALON - 3 750 - 1000 KİŞİLİK S GEMLİK’IN EN MUHTEŞEM SALONU
salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

http://www.sakalli.com.tr
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mücadele İçinde 
geçen maçta Çota 
nakspor uzatmalar 
da yediği golle 
sahadan 1-0 
yenik ayrıldı.
Süper Amatör Küme 
A grubunda oyna 
nan maçta Yeşil 
Beyazlılar konuk et
tikleri Karacabey 
Belediyespor'a kıran 
kırana geçen mü
câdelenin sonunda 
1-0 yenilirken zirve 
mücadelesi veren 
Karacabey Belediye
spor aldığı çok 
Önemli 3 puanla 
yoluna devam etti. 
Kalabalık bir seyirci 
nin de ilgiyle izlediği 
karşılaşmada konuk 
ekip Karacabey Bele 
diye ilk yarıda daha 
baskılı oynayan 
taraftı.
Rakip ataklarında 
gole kalesini kapa 
tan Çotanakspor 
kalecisi Soner 17. ve 
20. dakikalarda mut
lak gole izin 
vermedi. 35-40 ve 43 
dakikalarda Kara
cabey Belediyespor 
yakaladığı pozisyon
larda golü bulama 
yınca ilk yarı

golsüz kapandı. 
İkinci yarıda rakip 
kalede gol için baskı 
kuran Karacabey 
Belediyespor karşı 
sında kontrataklarla 
pozisyonlar bulan 
Çotanakspor rakip 
kalede etkili olmaya 
çalıştı. 74. dakikada 
Karacabey Belediye- 
spor’un gol ayağı 
Henry’le karşı

karşıya kalan Soner 
mutlak golü önledi. 
80. dakikada faul 
atışında topu 
köşeden çıkaran 
Soner gole izin ver
mezken karşılaş 
manın uzatma 
dakikalarında köşe 
atışından gelen topu 
ikinci yarıda oyuna 
giren Mehmet Aydın 
çok güzel aşırttı.

Ağlarla bululan 
topla Karacabey 
Belediyespor bekle 
diği gole kavuşur 
ken kalan dakikalar 
aa oaşka yûı' 
olmayınca çekişmeli 
ve mücadele içinde 
geçen maçı 
Çotanakspor 1-0 
kaybetti.
SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER:

Hidayet Yasir Çimen 
6, Rüştü Baykal 6, 
İsmail ön 6, 
ÇOTANAKSPOR: 
Soner 6, Emrah 5, 
Metehan 5, Yadigar 
5, Fatih 5, (Fırat 1) 
Sedat 5, Emre 5, 
Ömral 5, Tuncay 5, 
Volkan 5, Burhanet- 
tin 4, (Onur 1) 
KARACABEY 
BELEDİYESPOR :

Onur 4, Mehmet 
Kurt 6, Adem 5, 
Zafer 4, (Mehmet 
Aydın 5) Mustafa 4, 
(Uğur 3) Emir 5, 
Osman 5 -Evren 5, 
Henry 4, (Suat 3) 
İzzet 5, Mehmet 
Oral 5, 
GOL : Dk. 90+2 
Mehmet Aydın 
(Karacabey 
Belediyespor)

ZEYTİ NSPOR'LU BAYANLAR COŞTU
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Kadınlar 3. 
Ligi 2. Grupta oy
nanan maçta Gemlik 
Zeytinspor’lu dişi 
kramponlar, konuk 
ettikleri Bozüyük 
Halk Eğitim Merkezi 
Spor takımına gol 
yağdırdı.
Zayıf rakibi karşısın 
da baştan sona üs 
tün ve etkili bir oyun 
sergileyen Zeytin- 
spor takımı sahadan 
15-0 galip ayrılarak 
haftayı mutlu 
kapadı. Maça fırtına 
gibi başlayan ve 
rakip kalede gol 
arayan Zeytinspor 
takımı gol perdesini 
3. dakikada Melike 
ile açarken ilk yarıyı 
da 7-0 önde kapadı. 
Oyunda üstünlüğü 
nü ikinci yarıda da 
sürdüren Zeytinspor

takımı zayıf rakibine 
gol izni vermeyince 
sahadan 15-0 galip 
ayrılmasını bildi. 
SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Bahadır Özekici 7, 
Murat Şimşek 7, 
Merve Kopuz 7, 
ZEYTİNSPOR: 
Kardelen 4, Gamze 
5, Ebru 5, Ayşegül 6, 
Beyza 4, (Selin 3) 
Buket 6, Yeşim 6, 
Dilan 8, Asya 5, Me
like 6, Nazlıcan 5,

BOZÜYÜK HALK 
EĞİTİM SPOR: 
Şeyde 1, (Buse 1) 
Ayşegül 1, Melisa 1, 
Çilem 1, Gülsüm 1, 
Birsen 1, İrem 1, 
Sena 1, Nisanur 1, 
Saniye 1, Fatma 1, 
GOLLER .* 
Dk. 3-5-73 Melike, 
Dk. 12-34-40-43-83- 
90 Dilan, dk. 46. 
(pen) 61. Buket, Dk. 
48. İrem (k.k.) Dk. 
54. (pen) 84-85 
Yeşim, (Zeytinspor)
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Bursa'da yaşayan 
25 farklı milletten 
göçmen misafirlerin 
katılımıyla Uluslar 
arası Göçmenler 
Günü etkinliği 
düzenlendi. Bursa 
Valiliği ve Göç 
İdaresi tarafından 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi Güç Müze 
si'nde düzenlenen 
etkinlikte Bursa'da 
yaşayan 25 farklı 
milletten göçmen 
misafirler ağırlandı. 
Bursa Vali Yardım 
cısı Selamı* Aydın, 
"2000 yılından bu 
yana her 18 Aralık 
ta, BM tarafından 
göçmenlerin yaşa 
m ış olduğu sorun 
lara dikkat çekmek 
için etkinlikler 
düzenleniyor.
Anadolu coğrafyası 
insanlık tarihi 
boyunca sürekli 
göçlere sahne 
olmuştur. Türkiye 
toprakları göçlerin

hiç eksik olmadığı 
topraklar olmuştur. 
Dünyanın bize göre 
merkezi olan Anado 
lu toprakları, hep 
güçlü olanların 
hakimiyetinin isten 
diği ve güçlü devlet 
terin bu bölgede söz 
sahibi olmak iste 
diği yerler olmuştur. 
Bu topraklarda 
yaşamanın çok ağır 
bedelleri var.
Bu topraklarda 
yaşarken çevremiz 
de olan ilişkiler 
daha uyumlu olarak, 
çevremizde olan 
sorunlara duyarsız 
kalamayız.

Orta doğu'nun da 
coğrafyasında bulu 
nan Türkiye Cumhu 
riyeti, son yıllarda 
komşularımızda 
meydana gelen 
savaşlar nedeniyle 
çok yoğun bir 
şekilde göç alıyor.” 
dedi.
Kosovalı ve Arnavut 
göçmenler, şarkı 
söyleyip, halk 
oyunları gösterileri 
yaptı. Ayrıca prog 
ram sonunda her 
ülkenin kendisine 
ait standında yöre
sel yemekler ve 
hediyelik eşyalar 
sergilendi.

Ulaştırma, Denizci 
İlk ve Haberleşme 
Bakanı Binalı 
Yıldırım, yapımı 
devam eden Istan
bul-Izmir Otoyolu 
Projesi kapsamın 
dakl Selçukgazl 
Tüneli'ne İlişkin, 
"Nihayet bugün, 
projenin önemli bir 
aşamasına gelmiş 
bulunuyoruz. 
İstanbul tarafından 
gelişte sol tarafta 
kalan tünel ile diğer 
uçtan Bursa-Gemlik 
tarafı arasında iki 
taraftan çalışma 
devam ediyordu. 
Bu iki çalışmayı 
birbiriyle buluştur 
duk ve ışığı gör 
dük" dedi. Bu 
mutluluğu, Bursa 
Valimiz, BTSO 
Başkanımız, ileri 
gelen sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcileri, bölge 
muhtarları ve 
Bursa ahalisiyle 
paylaşıyoruz."

"Öngörülen süre, 
7 yılken yaklaşık 
5 yılda yapılmış 
olacak"
Yıldırım, otoyolun 
Bursa ile Gemlik 
arasındaki kısmının 
orijinal projede, 
"yarma açık geçiş" 
şeklinde planlan 
dığını belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Normalde bu tip 

tünel çahşmala 
rında günde 8-10 
metre yol alınırken, 
ancak 70-80 santi 
metre, zaman 
zaman 15-20 santi 

metre iş yapabil 
dik. Bu da arazi 
şartlarından kaynak 
lanan bir durum.” 
dedi. Yıldırım 
konuşmasına şu 
şekilde devam etti 
"Bu yolun açılma 
sıyla Bursa merkez 
den Sabiha Gökçen 
Havalimam'na en 
geç 45 dakikada 
gelmiş oluyoruz" 
yoğun saatlerde 
şehir içinde bile bir 
semtten bir semte 
bu kadar sürede git
menin zor olduğunu 
dile getirdi.

RI
T 
İT

yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA # 
SEVK İRSALİYESİ # JSC? TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU # 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP # 
DERGİ & İLAN # 

KARTVİZİT & KAŞE # 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI # 
İLAN & REKLAM # 
PLAKET & KUPA# 

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA# 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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Sistemjnnlueczaııelerilacifflrenıiuor
SGK yetkilileri, veri 
merkezinin Batı kent 
teki yeni binaya 
taşınması nedeniyle 
sistemde sorunlar 
yaşandığını açıkladı. 
Medula sistemi 
durdu, eczaneler 
veremiyor. "Medula 
Provizyon", diğer 
adıyla İlaç onay sis 
temi dün akşam saat 
21.00'den itibaren 
neredeyse çalışamaz 
hale geldi. Hastala 
rın ilaç atımında 
sıkıntılar ortaya çıktı. 
Sosyal Güvenlik Ku 
rumu yetkilileri, veri 
merkezinin Batıkent 
teki yeni binaya 
taşınması nedeniyle 
sistemde sorunlar 
yaşandığını doğrular 
ken, sorun gideril 
inceye kadar 
eczanelere 'manuel 
reçete' ile ilaç verme 
leri talimatı gönde 
rildi.

ECZANELERE 
UYARI GÖNDERİLDİ

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

Medula kesintisi ile 
ilgili eczanelere gön 
derilen SGK duyuru 
sunda, "Kurumumu 
zun Veri Merkezi 
taşınması proje planı 
kapsamında devam 
etmektedir. Sistem 
alt yapısında yapılan 
ve yapılmaya devam 
edilecek olan çalış 
malar nedeniyle 
zaman zaman planlı 
ve plansız kesintiler 
yaşanabilmektedir" 
denildi. Hastaların 
mağdur edilmemesi 
için 'manuel reçete* 
uygulamasına geçil 
mesi istendi. Ancak

TEB yetkilileri, bu 
sıkıntının özellikle 
kalp, şeker, tansiyon 
kanser, nöroloji, 
kanser gibi hastala 
rın ilaç alimini zorlaş 
tırdığına dikkat çeke 
rek, "Çünkü raporlar 
artık kağıt halinde 
değil. İlaç verilirken 
e-rapor üzerinden 
kontrolü yapılıyor. 
Dolayısıyla şimdi ra 
porlu hastaların ilaç 
alma sıkıntısı ortaya 
çıkıyor" uyarısı yapı 
yor. Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na bugün 
ataması gerçekleş 
tirilen yeni Başkan

Selim Bağlı, yaşanan 
sorunun taşınmadan 
kaynaklandığını 
açıkladı. Bağlı, "Ku 
rumumuzun 7/24 
hizmet veren Veri 
Merkezi, 3 Aralık 
2015 tarihinden 
itibaren devam eden 
taşınma süreci nede 
niyle, sistemde 
zaman zaman planlı 
ve plansız kesintiler 
yaşanmaktadır. Yaşa 
nan hizmet kesintile 
rine Kurumumuz 
teknik personeli en 
hızlı şekilde çözüm 
üretmektedir. Yaşa 
nan problem, hizmet 
kalitesinin ve perfor 
mansın artırılmasına 
yönelik teknik çalış 
malarımızdan kay 
naklanmaktadır. Bu 
kapsamda tüm vatan 
daşlarımıza hizmet 
veren sistemlerimiz, 
yeni teknoloji ve mi
mari yapısı ile en 
kısa süre içerisinde 
hizmet vermeye 
başlayacaktır" dedi.

Düğmeye basılılı 
Türkiye'ye geliyor

İsrail ile ilişkilerde 
sürpriz yumuşa 
manın ardından bu 
ülkenin gazını kay 
nak çeşitlendirme 
amacıyla Türkiye’ye 
getirmek için düğ 
meye basıldı. 3 yıl 
içerisinde 30 milyar 
metreküp gazın 550 
kilometrelik boru 
hattıyla, 2019 sonun 
da Mersin’e getiril 
mesi planlanıyor. 
Türkiye ile İsrail’in, 
ilişkileri düzeltmek 
için yeniden anlaş 
ma masasına otur 
ması sonrasında 
gözler, İsrail doğal 
gazına çevrildi. 
Türkiye’den Zorlu 
ile Turcas- EnerjiSA 
ortaklığı, İsrail boru 
hattı ve gaz ticareti 
ile ilgili olarak 
görüşmeleri sürdü 
rüyor. İki ülkenin 
anlaşması halinde 
Akdeniz’in altına 
döşenecek yaklaşık 
550 kilometre 
uzunluğundaki boru 
hattıyla yılda 
30 milyar metreküp 

gazın Türkiye’ye 
(Mersin’e) getiril 
mesi hedefleniyor. 
Bu gazın yaklaşık 
10 milyar metre 
küpünün Türkiye’de 
kalması, 20 milyar 
metreküpünün de 
Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşın 
ması bekleniyor. 
İsrail gazının, halen 
1000 metreküpü 
199 dolar olan Rus 
gazı ile “rekabet” 
edecek bir fiyat üze 
rınden Türkiye'ye 
getirilmesi 
öngörülüyor. 
İsrail, Leviat 
han sahasında açık 
denizde yaklaşık 
1 trilyon metreküp 
gaz rezervi buldu. 
İsrail Meclisi'nin, 
bunun yaklaşık 
500-600 milyar me
treküplük bölümü 
nün ihraç edilme
sine yönelik bir 
karar aldığı belir
tiliyor. Kalan 
bölümü, İsrail iç 
tüketimi için kul
lanacak.

‘Gemlik Körfez’ vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

LjI
L
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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

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 513 13 53

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

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

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

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07
Pamukkal*
DENİZ UÇAÖI
Pogasua Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
8Özer Turizm
KanberoOlu-Eaadaf 
Anıt ur
Kamil Koç

512 OO 26 
• 13 •• 13

S13 20 77
612 1O 72

512 01 es

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

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

HASTANELER Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

. 513 18 46
513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

________ TAKSİLER _____ BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eaklhlaar (262) 65S 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 4546
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 91
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 qq
Akçen Petrol
MAR-PET SÎJJSaS
Tuncay Otogaz 013 ıa 45
Beyza Petrol__________ 013 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5353 

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)

KHİÜllERltM
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-12:00-14:00- 
16:30-17:00-19:00- 

19:15-21:15...
Açlık oyunları alaycı 

kuş 2 (Türkçe) 
14:00-21:15...

Azap: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:15-21:00...
5133321

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAAT

MILTON
DUGUN SALONU

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

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

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

www.yigitinsaatgemlik.com

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE •?:
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA | IH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN " ' ■
GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -MeşfHbut-Çerez 201 B^vıh
Piyanist +l)i Performans 1
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyym- Sahne - IşıKyösferisi eğ Servis ve ekipmanlar - Sürprizaösferi/er
www.gemlifemllton.com AkWEk facebook/m il tondu gun

L* .1A plus.google.com/miltondugun 

n Hükümet Konaği karşisi
~ ? Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlifemllton.com
plus.google.com/miltondugun


—

ŞAHIN 
HAFRİYAT
İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TIC.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
22 Aralık 2015 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr. Ziya Kaya Mah. Ceylan Sok. No: 20/4 Gemlik / BURSA 
GSM: 0 542 742 93 13 -0 538 03478 78

Uludağ Üniversitesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fahri Doktora ünvanı■■■■ Çakır; “Hukuk Fakültesi 
fifimlik'te kalmalı'1

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TİMSAHARENA
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yaptırılan Timsah Arena stadyumu dün 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıldı.

44 bin kişilik stadın tüm maliyetini Bursa 
Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Stadın kaç liraya mal olduğu, ne kadar 
kredi kullanıldığı tam olarak bilinmiyor.

Bu konunun saklı kalması diye bir şey 
olamaz. Devamı sayfa 4’de

Bursa’hin yeni sim
gesi olan Mimari 
projesini hemşeh 
rimiz Mimar Hasan 
Sözüneri’nin çizdiği 
Timsah Arena stad 
yumu Cumhurbaşka 
nı Recep Tayyip

Erdoğan tarafından 
açıldı. Açılış önce 
sinde Uludağ Üniver
sitesinde düzenle
nen törende Cumhur 
başkanına fahri dok
tora unvanı verildi.
Haberi sayfa 4’de

Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, Uludağ 
Üniversitesi 
Hukuk Fakülte
sinin Gemlik’te 
kalması gerekti 
ğini söyledi.
Çakır, “Üniversite 
kurulurken fahri 
hemşerimiz olan 
Sayın Asım

Kocabıyık ile yapı 
lan protokol gereği 
üniversitenin Gem
lik’ten taşınması 
mümkün değildir. 
Eğer bu protokole 
rağmen hukuk fa 
kültesi Gemlik’ten 
taşınırsa hem hayır 
yapan Asım Bey’in 
vasiyetine ihanet 
edilmiş olur” dedi. 
Haberi syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CaHh'Hılııılı Faiillesi Gmlitıe talmılı'1
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı özden 
Sakır, Uludağ 

niversitesi Hukuk
Fakültesi’nin 
Gemlik’te kalması 
gerektiğini söyledi. 
“Akademia bir yöre 
için hem sosyo 
kültürel, hem sosyo 
ekonomik bir varlık 
bütünüdür” diyen 
Özden Çakır, 
“Güzel Gemlik’imiz 
emsallerine oranla 
ekonomik gelişmiş 
lik olarak hatırı 
sayılır bir konumda 
dır. Ancak, olayın 
sosyo kültürel 
boyutu düşünüldü 
ğünde, bunun Gem- 
lik’imize katacağı 
değer çok yüksek 
seviyededir. Üniver
sitelerin, kuruldukla 
rı şehir üzerinde

Kastamonulular kahvaltıda mm
Kastamonulular 
Derneği, pazar günü 
protokol ve dernek 
üyeleriyle sabah 
kahvaltısında 
biraraya geldiler. 
Kahvaltıya, Kay
makam Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Bursa Kastamonu 
lular Dernekler 
Genel Başkanı İs
mail Tiftik, Gemlik, 
Mudanya, Yıldırım, 
Nilüfer, Mustafake 
malpaşa ve Bursa 
Kastamonunular 
Dernek Başkanları 
katıldılar.
Bursa Kastamonu 
lular Dernekler 
Genel Başkanı İs
mail Tiftik, Gemlik’te 
yaklaşık 3 bin Kas
tamonulu vatanda 
şın yaşadığını tah
min ettiklerini, Gem

9280427273 vergi sicil nolu 9930076765 t.c. kimlik nolu Haşan Yüksel 
tarafından adımıza basılan A Seri 1851-1900 arası müstahsil makbuzu, 

A Seri 501- 550 arası perakende satış fişi ve A Seri 2450-2500 arası 
perakende satış fişlerimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
TASFİYE HALİNDE YAĞPINARI GIDA MAD. VE FİD. ÜR.

SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

çevre düzenlemesi, 
yeni ve farklı sportif 
eğlence mekânları 
nın açılması, farklı 
şehirlerden ve 
kültürlerden gelen 
personel ve 
öğrencilerin yöre 
halkıyla ilişkileri 
sonucunda yörenin 
sosyokültürel olarak 
da gelişmesi 
şeklinde örnek

lik’te 1,5 yıl önce 
Kastamonu 
sevdalısı bir grup 
tarafından Kasta
monulular Derneği 
kurduklarını 
belirterek, “Amacı 
mız, ilçemizde 
Kastamonulu 
hemşerilerimizin 
arasında birlik 
ve beraberliği 
arttırmak, 
hemşehrilerimizin 

lendirilebilecek 
çeşitli katkıları 
bulunmaktadır. 
Böyle düşünüldü 
ğünde Hukuk 
Fakültesi’nin 
Gemlik’in geleceği 
açısından büyük 
önem arz ettiği 
göz ardı edilmeme
lidir.” dedi 
PROTOKOL 
GEREĞİ

Gemlik ilçesi ile 
entegrasyonunu 
sağlamak, bu entag 
rasyon sağlanırken, 
yaşanabilecek 
sıkıntıları engelleri 
aşmalarına yardımcı 
olmaktır. Biz, 
Kastamonulular 
ülke genelinde 
olduğu gibi 
Gemlik’te de 
huzura, barışa, 
ekonomiye,

TAŞINAMAZ 
Özden Çakır, 
“Üniversite kuru
lurken fahri 
hemşerimiz olan 
Sayın Asım 
Kocabıyık ile 
yapılan protokol 
gereği üniversitenin 
Gemlik’ten 
taşınması mümkün 
değildir. Eğer bu 
protokole rağmen 
hukuk fakültesi 
Gemlik’ten 
taşınırsa hem 
hayır yapan Asım 
Bey’in vasiyetine 
ihanet edilmiş olur 
hem de bundan 
sonra hayır yapmak 
isteyen 
vatandaşlarımız 
karşılaşılan 
durumdan dolayı 
hayır yapmaktan 
vazgeçerler. ” 
diye konuştu.

istihdama katma 
değer sağlıyoruz. 
Gemlik’te kaza 
nıyor, Gemlik’te 
vergimizi ödüyoruz. 
İşçi çalıştırıyor, 
istihdam 
sağlıyoruz. ” dedi 
Tiftik, konuş 
masında 
Kastamonuluların 
Türkiye’de barışın, 
güvenliğin teminatı 
olduğunu söyledi.

Mesleki «e Teknik 
Rnadolu lisesinden 
Sağlıklı Beslenme Ulağı

Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi “Beslenme 
Dostu” okul projesi 
kapsamında çalış 
malarına başladı. 
Bursa genelinde 
düzenlenen pro
jede amaç, okulla 
rın Öğrencilerini 
sağlıklı beslenme 
konusunda bil
inçlendirmesini 
sağlamak, kantin 
ve yemekhanelerin 
temizliğine önem 
göstermektir. Gem
lik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi çalışma 
larına Bursa’nın 
ünlü diyetisyen
lerinden Begüm 
Dağ’ı okula davet 
ederek başladı. 
Begüm DAĞ’ın 
sunumu beslenme 
konusunda dikkat 
edilecek hususlar, 
kalori hesapla

K fiŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
■anaomm abone olun okuyun okutun

maları ve sağlıklı . 
beslenmenin 
hayatımıza etkileri 
konularını içermiş 
tir. Öğrencilerin 
büyük bir ilgiyle 
karşıladıkları 
Diyetisyen Begüm 
Dağ, obezite soru 
nu olan Öğrencilere 
özel programlarla 
her zaman destek 
olacağını ve belli 
periyotlarla okula 
gelerek projenin 
desteklenmesi 
konusunda yardım 
cı olacağını ifade 
etti. Okul müdürü 
Hüseyin Er, “Bu tür 
çalışmaları öğrenci 
terimize sunmaya, 
okul olarak 
öğrencilerimize 
faydalı olacağına 
inandığımız her 
türlü çalışmayı 
desteklemeye 
devam edeceğiz.” 
dedi.
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Bursa-lstanbul yolunu kilitleyen Kaza
Bursa İstanbul 
yolunda mermer 
yüklü kamyonun 
devrilmesi sonucu 
trafik çileye dönüş 
tü. Otobanın yol 
çalışması sebebiyle 
daralan yola bir de 
kaza eklenince 
sürücüler saatlerce 
beklemek zorunda 
kaldı. Kaza sabah 
saatlerinde Gemlik 
ilçesi Karsak 
Mevkisi'nde 
meydana geldi. 
Yalova'dan Bursa

yönüne giden 
mermer yüklü 
kamyon, otoban yol 
çalışması sebebiyle 
daralan yolda 
kontrolden çıktı. 
Yolun tek şeritten 
ki şeride çıktığı 
noktada devrilen 
37 RC plakalı 
mermer yüklü 
kamyonun şoförü 
yaralandı.
Mermerler ise yola 
saçıldı. Normalde 
yolun daralması 
sebebiyle yaşanan

yoğunluğa kaza da 
eklenince sürücüler 
saatlerce beklemek 
zorunda kaldı. 
Gemlik Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırılan kamyon 
sürücüsünün hayati 
tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi.

Selfieçetengençlerîniizeriııılenlianıyoııetııeiîti
Antalya'ya Alanya'
dan gezmeye gelen 
5 arkadaş, dönüş 
yolunda asfalt üzer
ine yatıp selfie çek
meye kalkınca facia 
yaşandı. Yoldan 
geçen kamyonetin 
altında kalan genç 
lerden 2'si yaşamını

yitirdi. Kaza saat 
21.00 sıralarında 
havalimanı tali yolu 
üzerinde meydana 
geldi. 5 arkadaş 
rent a car'dan 
kiraladıkları 
07 HIE 26 plakalı 
otomobille Alanya'
dan Antalya'ya

gezmeye geldi. 
Gündüz kenti gezen 
gençler, akşam 
dönüş için yola 
çıktı. Havali manı 
tali yolundaki 
Deepo kavşağını 
geçen gençler, oto
mobillerini yol 
kenarına park

ederek havai ima 
nından inen ve 
kalkan uçakları 
izlemeye başladı. 
Alkol almaya da 
başlayan gençler 
karanlık yolda 
asfalta uzanarak 
selfie çekmeye 
çalıştı

Mİ 

11 ■ I I v■Misi
Muş’tan Bursa'ya zehir tasıyormus
Bursa’da 16 kilo 
toz esrarla yakala 
nan bir kişi gözal 
tına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emni 
yet Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
24 yaşındaki S.B. 
nin uyuşturucu 
ticareti yaptığını 
tespit ederek 
şüpheliyi takibe 
aldı. Narkotik polis 
leri, şüpheli S.B.’yi 
merkez Osmangazi 
Koğukçınar Mahal

esrar ele geçirildi. 
Narkotik polisleri, 
S.B.’nin Muş'taki 
evinde de uyuşturu 
cu madde bulundu

lesi’nde yolda yürü 
düğü sırada yakala 
dı. S.B.’nin üzerinde 
yapılan aramada 
3 kilo 796 gram toz

ğunu ve Bursa-Muş 
arasında uyuşturu 
cu ticareti yaptığını 
tespit etti. S.B.’nin 
Muş’taki evinde 
arama yapan 
ekipler 13 kilo toz 
esrar ele geçirdi. 
Toplam 16 kilo toz 
esrarla gözaltına 
alınan S.B., emni 
yetteki ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 16 kilo 
toz esrarın piyasa 
değerinin 150 bin 
lira olduğu 
öğrenildi.

Bursa'da 
hırsızlar 12 bin 
lira değerin 
deki 35 cins 
güvercini çalıp 
kayıplara karıştı. 
Olay, Osmangazi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, evinin çatısın 
da güvercin besle

yen A.K., sabah 
uyandığında 
35 güvercinin 
yerinde olmadığını 
fark etti. A.K., 
durumu polis 
bildirdi. Ekipler, 
12 bin lira değerin 
deki güvercinleri 
çalıp kayıplara 
karışan kişi ya da 
kişilerin peşine 
düştü.

# İh ir / ıs
ET MANGAL • CAFE ■ KAHVALTI * 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

O 224 525 07 70
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

TİMSAH ARENA
Belediyeler kamu kurumlandır, şeffaflık 

zorunluluğu vardır.
Meclise sunulacak bir önergeye net yanıt 

vermek zorunluluğu vardır.
İçişleri Bakanlığı ve Sayıştayca denetimlere 

tabidir.
Bunları geçelim.
Türkiye’de milyon dolarlara mal olan devasa 

bir stadı devlet yerine, yerel yönetimin yapması 
Bursa da eleştiri konusu oldu. *

Sonuçta Gemlikli kardeşimiz Hasan Sözüneri 
nin mimari projesini başarıyla yaptığı, görkemli 
devasa bir eser çıktı ortaya.

Bu saatten sonra tüm eleştirileri bir kenara 
bırakıp, bu stattan yararlanmanın yollarını 
aramalıyız.

Avrupa şampiyonluğu elde etmiş bir takım 
olan Bursaspor’a devasa bir imkan yaratıldı 
BursalInın olanaklarıyla'.

Bu günlerde BU S Kİ den evimize gelen İhbar
nameler ile kapınızın önünden geçen kanalizas 
yon veya su için Büyükşehir Belediyesinin katkı 
payı istemesini tepkilisiniz değil mi?

Cumhuriyet mahallesinde oturan bir 
vatandaş ihbarnamesi ile geldi büroma 2464 
sayı Belediye Gelirleri yasasının 87 ve mi
delerine Belediyelerin yaptıkları hizmetler 
karşılığı o kentin maliklerinden iştirak payı 
olarak % 2 talep edebiliyor.

Bu vatandaşımızdan BUSKİ’nin istediği katkı 
payı Gayrı menkulün % 2‘sinin kıymet mıan 
1694.01 lira. Bunun peşin öderseniz bin 171 lira 
ödeyeceksiniz isterseniz 4 taksitte de ödeye
biliyorsunuz.

Binlerce kişiye bu tebligat gönderilmiş.
Toplanacak parayı bir düşünün.
Muhasebeciler, siyasetçiler bunun hesaD|nı 

yapsınlar.
Bu paralann Timsah Arenada kullanılması 

düşünülmüş olmasın.
Vatandaş tepkili. Hizmete evet ama zaten 2ar 

zor geçinen vatandaştan katkı payı diye bin 
liranın üzerinde para talep ederseniz tepki 
görürsünüz.

Hasan Sözüneri, güzel bir eser yarattı.
O artık bir marka.
Yalnız Türkiye de değil, birçok ülkede yapıla 

cak statlar ipin ondan da proje isteneceği, 
Sözüneri Mımarlık’ın büyük projelere imza 
atacağını sanıyorum.

Timsah Arenayı AKP’li belediyenin bağlı 
bulunduğu hükümetin başı yani başbakan yeri 
ne cumhurbaşkanının ayması Türkiye 06/K/ 
başlı yönetimin güzel bir örneği sergilendi.

Bursa’ya kazandırılan bu yeni stat, birçok 
ulusal ve uluslararası karşılaşmanın Bıirsa da 
yapılmasını sağlayacağı kesin.

Bu da, Bursa ekonomisine büyük girdi 
sağlayacaktır.

Dilerim, bu stattan büyük oyuncular yetişir, 
Bursa futbolu Türkiye’nin ve uluslara/™ T™- 
bolun yıldızı olur. Hayırlı olsun.

Bursa’nın yeni sim
gesi olan Mimari 
projesini hemşeh 
rimiz Mimar Hasan 
Sözüneri’nin çizdiği 
Timsah Arena stad 
yumu Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından açıldı. 
Dün Ankara’dan 
Bursa’ya bir dizi 
katılım için gelen 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’a, Uludağ 
Üniversitesi’nde 
düzenlenen bir 
törenle Uludağ 
Üniversitesi 
tarafından "Millet ve 
insanlığa hizmet, 
uluslararası insani 
ilişkiler" alanında 
fahri doktora ünvanı 
verildi.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, 
Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, 
Bursa milletvekil
leri, Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, Balıkesir 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Edip 
Uğur, Bursa Jan
darma Bölge Komu 
tanı Tümgeneral 
Seyfullah Saldık ve 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof Yusuf 
Ulcay karşıladı. 
Erdoğan Fahri Dok
tora töreninde yaptı 
ğı konuşmada 
şunları söyledi: 
“140’ın üzerindeki 
ülkeye, Müslüman 
dır, değildir, asla 
ayrım yapmadan, 
2014 itibariyle 4, 5 
milyar dolar yardım 
la dünyanın en 
cömert 3. ülkesi 
olduk. Bunu gayri 
safi milli hasılaya 
oranla ifade edecek 
olursak, ülkemiz 
yardımlarını en fazla 
arttıran ülke olmuş 
tur. Bizim petrol 
kuyularımız, doğal 
gaz rezervimiz, yer 
altı zenginliğimiz 
yok. Anadolu 
büyüklüğünde bir 
vicdanımız var.

Suriye ve Iraktaki 
şiddetten kaçan 2,5 
milyon mülteciye ev 
sahipliği yapıyoruz. 
Bunu insani, vic
dani ve bir de Ensar 
ruhuyla yapıyoruz. 
Bu misafirlerimiz 
için bugüne kadar 
yaptığımız harca
malar 9 milyar do 
lardır. Biz şu ana 
kadar destek verdik. 
Bunun içindeki 
rakam, yabancılar

dan bize gelen 
destek 417 milyon 
dolardır” dedi.
Erdoğan’ın konuş 
masından sonra 
Rektör Yusuf Ulcay, 
Cumhurbaşkanına 
fahri doktora ünvanı 
verdi.
Erdoğan daha sonra 
Timsah Arenanın 
açılışına katıldı..
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan

44 bin kişilik 
Türkiye’nin büyük
stadlarından bin 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan hizmete 
tarafından açıldı. 
Erdoğan daha 
sonra Bursa Ticaret 
ve Sanayi Oda 
sı’nın düzenle diği 
“Ekonomiye Değer 
katanlar’’ ödül 
törenine katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


SALONLARIMIZI GÖRME 
KARAR VERMEYİN

İpe* - *^BB 
' MESCİDİ 
mevcutturJ

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL’den başlayan 

________Yemek Fiyatları

AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dlnçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 
/fX 0554 57746 77 

0541542 2100
www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr


GemlikKırfez

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

' 400 - 450 KİŞİLİK

SALON - 2

~&ûjaa ScAon&fX^ F? SİGARA 
: İÇME ALANLARI: 
L MEVCUTTUR J

SALON -1 Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

SALON - 3 750 -1000 KİŞİLİK / GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

<■■11

A

360° 1
SANAL TUR 'www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

YORGUN DEMOKRAT ÖĞRETMEN TURGAY SELÇUK
Meslek hayatı 

bakanlık ödülleriyle 
dolu emekli bir milli 
eğitim müdürünün 
eğitimci oğlu.

1960 Artvin 
doğumlu.1980 
yılında Ankara 
Eğitim Enstitü 
sü’nden mezun 
olduktan sonra

Gaziantep, Diyarba 
kır ve Erzincan’da 
geçen öğretmenlik 
ve idarecilik hayatı. 
1993 yılı atamasıyla 
Orhangazi ve 2010 
yılındaki müdürlük 
sınavı ile Gemlik 
Şehit Cemal İlkokulu 
Müdürlüğü.

2014 yılı 6528 sayılı 

yasa mağduru. Bu 
yasaya göre dört yıl 
ve üzeri görev yapan 
müdürlerin göreve 
devam edip etme 
mesi okul çalışanları 
ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince be
lirlenecekti. Sayın 
öğretmenimiz okul 
çalışanlarının 

tamamından tam not 
almasına rağmen 
ilçe milli eğitim 
müdürlüğünün 
puanlamasına takıldı 
ve görevinden alındı.

Bursa Bölge İdare 
Mahkemesine dava 
açtı. Davanın hem 
yürütmesini hem de 
esasının kazandı. 
Neticesinde bir 
günlüğüne görevine 
geri döndü ve aynı 
kişilerce tekrar 
puanlandırmaya tabi 
tutulup görevinden 
aynı gün geri alındı. 
Şimdi ise ikinci 
puanlamaya itiraz 
etti ve mahkemenin 
sonucunu bekliyor.

Diyelim ki buraya 
kadar kanunlar 
gletildi.

ğretmenimiz

başarısız bulundu.
Peki, öğretmenimiz 

görevden alınmadan 
daha bir hafta önce 
kaymakamlık tarafın 
dan ödüllendirilme
sine, sayısız başarı 
belgelerine, döne
minde okulunun 
derslerdeki ve 
sosyal faliyetlerdeki 
başarılarına, 
öğretmen arkadaşla 
rı ve veliler tarafın 
dan çok sevilmesine 
ne diyeceksiniz?

İşin garip tarafı 
herkes neyin neden 
olduğunu çok iyi 
biliyor ama kimse 
sesini çıkarmıyor.

Hocam bu işin 
sonu ne olur diyen
lere de yüzünden 
eksilmeyen 
tebessümü ile ne 

olacak her şey 
olacağına varır diyor. 

Benim ise içimden 
öğretmenimizin 
tavrına karşı lise 
döneminde 
öğrenmiş olduğum 
bu dizeler geçiyor;

Bu yolda dönenler 
oldu

Mum gibi sönenler 
oldu

Yar göğsüne baş 
koymadan

Vurulup düşenler 
oldu

Bir sen kaldın 
geride

Ah akıp gidiyor 
hayat

Yüreğim anlıyor 
seni

ARTIK SUSMA 
YORGUN 
DEMOKRAT.

ağlarından 
'canavar'çıktı!

Mudanya’da Tahir 
Bahkçık’ta teşhir 
edilen müren balığı 
2.5 metre, camgöz 
köpek balığı ise 1.5 
metre boyunda. 
Köpek balıkları 
vatandaşların büyük 
ilgisini çekti. 
Marmara denizinde 
hamsi avlayan 
bir balıkçı 

teknesinin ağlarına 
takılan köpek 
balıklarının Mu
danya’da ilk defa 
tezgaha düştüğü 
öğrenildi.
Balıkçılar, köpek 
balığının zaman 
zaman Marmara 
denizinin derin 
sularında 
görüldüğünü

ifade etti.
Müren balığının 
çok lezzetli balık 
olduğunu, her 
türlü yemeğinin 
yapıldığını ifade 
eden balıkçılar, 
bir müddet tezgâhta 
teşhir edildikten 
sonra uygun 
fiyata satışa sunula 
cağını açıkladı.

aUertz,,

ÖZDİLEK 
HOLDİNG

Hisar Nah. Ilıca altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı
Tel: 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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G£M1IXSPOR:57AHMETERDEMSPORI(L:39

Gemlikspor Yıldız 
Basketbol Kakımı 
evinde ağırladığı 
Ahmet Erdem Spor 
Kulübü’nü 57-39 
yenerek altıncı 
maçında dördüncü 
galibiyetini aldı. 
Maça Mert, Erbatur, 
Berat, Yunus ve 
Barış ilk beşi ile 
başlayan Gemlik
spor ilk periyotu 
13-10 önde geçti. 
Üstünlüğünü ikinci 
periyotta da 
devam ettiren 

oyuncularımız ilk 
yarıyı 33-19 önde 
tamamladılar. 
Üçüncü ve dördün 
cü periyotlarda da 
hem hücumda hem 
de savunmada etkili 
oynayan taraf Gem
likspor olunca sa
hadan da 57-39 galip 
ayrılarak seyircisi 
önünde güzel bir 
galibiyet aldı.
Takım kadrosu, 
kaptan Kaan SÖN
MEZ, M.Talha TOK 
LU, Barış AŞIK,

Barış Can GÜLER, 
Mert BİLGE, Umut 
TOKGÖZ, N.Berat 
ATAY, Cavit SAMAN 
Ll, Erbatur KARA, 
Ali Özgür DAMAR, 
Yunus Emre BAŞAL 
MA, ve Saim 
DAMAR. Gemlik 
spor takım sorum
lusu İbrahim Tok 
göz, “Maça iyi başla 
yamadık ama iyi 
bitirdik. İlk periyotun 
altıncı dakikasında 
skor 10-2 aleyhimize 
iken son üç

dakikada 11-0 lık 
seri ile 13-10 öne 
geçmemiz neticesin 
de oyuncularımızın 
özgüveni kendine 
geldi ve maçı rahat 
kazandık. Maçın son 
derece centilmen 
geçmesi gecenin en 
güzel olayıdır. Her 
iki takımın oyuncula 
rını kutluyorum.
Gemlik spor ailesi 
olarak amacımız 
gurubumuzda 
oynadığımız her ma 
çı dostluk ve sport

menlik duyguları 
içinde bitirmektir. 
Bazen yener bazen 
de yenilebiliriz. 
Önemli olan genç
lerimizin sahalarda 
spor yapması, 
dostluk ve arkadaş 
lık içinde, kötü 
alışkanlıklardan 
uzak durmasıdır. Bu 
hedefte ben ve Nu
rullah Targıt hocam 
ile yola çıktık ve 
yolumuza devam 
ediyoruz. Yeni se
zonda takımımıza 

destek veren ve 
gençlere yeni forma 
ile eşofman yaptıra 
rak oyuncularımın 
gönlünü alan OKUŞ 
PEYNİRCİLİK ve 
ZEYTİNCİLİK’e de 
buradan teşekkürle 
rimi sunuyorum. 
Gençlere hep 
hizmet, onlara hep 
destek sloganıyla 
bizlerle birlikte olan 
herkese oyuncula 
nm adına saygı ve 
sevgilerimi sunuyo
rum.” dedi.

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU •

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP # 
DERGİ & İLAN #

KARTVİZİT & KAŞE # 
EL İLANI & BROŞÜR# 

CİLT YAPIMI <
İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA #

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA# 

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

4-2_ yıttıh tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....
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Tüketici güven en 
deksi Aralık ayında 
4,6 azalarak yüzde 
73,58'e indi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
aralık ayına ilişkin 
tüketici güven en
deksini açıkladı. 
TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliğiyle 
yürütülen tüketici 
eğilimi anketi sonuç 
larından hesaplanan 
tüketici güven en 
deksi, aralıkta ge 
çen aya göre yüzde 
4,6 azaldı.

İ1EMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİNİİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

Kasımda 77,15 
olan endeks 
bu ay 73,58 oldu. 
Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi de söz 
konusu dönemde 
yüzde 2,6 düşüş 
kaydetti. Geçen ay 
95,66 olan endeks, 
bu ay 93,19*a geri 
ledi. Bu düşüş 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
oranının azalma 
sından kaynaklandı.

Türkiye'de köprü ve 
otoyollardan elde 
edilen gelir, bu yılın 
ocak-kasım döne
minde geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 3,2 artarak 
808 milyon 622 bin 
451 lira olarak ger 
çekleşti. Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
verilerinden derle 
nen bilgilere göre, 
kasımda köprü ve 
otoyollardan 33 mil 
yon 645 bin 825 
araç geçişi oldu. 
Söz konusu geçiş 
lerden elde edilen 
gelir 73 milyon 378 
bin 122 lirayı buldu.

Araçların 21 milyon 
935 bin 395'i 
otoyolları kullandı 
ve bu araçlardan 
54 milyon 684 bin 
341 lira gelir 
sağlandı. Boğaziçi 
ve Fatih Sultan 
Mehmet köprü
lerinden söz konusu 
ayda geçen 11 mi
lyon 710 bin 430 
araçtan da 18 mi
lyon 693 bin 781 lira 
ücret alındı.
Otoyolları kullanan 
249 milyon 534 bin 
516, köprülerden 
geçen 129 milyon 
231 bin 819 araçtan 
gelir sağlandı.

Ekonominin loko 
motifi konumundaki 
otomotiv sektörü, 
"parite" kaybından 
kaynaklanan olum 
suzluklara rağmen 
11 ayda, 1 milyon 
233 bin 35 adetlik 
toplam üretiminin 
(traktörler hariç) 
yüzde 73'ünü (899 
bin 996 adet) ihraç 
etti. Sektör üretimin 
de lider konumdaki 
ÖYÂK Renault, 
otomobil üretiminin 
yüzde 43,34'ünü 
(310 bin 481), 
toplam üretimin de 
yüzde 25,18'ini (310 
bin 481) gerçekleş 
tirdi. Bu firmayı, 
toplamda 303 bin 
606 adet ve yüzde 
24,62'lik payla Ford 
Otosan, 248 bin 131 
adet ve yüzde 
20,12'lik payla 
Tofaş, 204 bin 140 
adet ve yüzde 
16,55'lik payla 
Hyundai Assan ve 
109 bin 344 adet ve 

yüzde 8,86'lık payla 
Toyota takip etti. 
Geçen yılın 11 ayın 
da, 234 bin 376 adet 
olan ihracatı, bu 
senenin aynı döne 
minde yüzde 3,44 
lük artışla 242 bin 
445 adete yükselen 
OYAK Renault, 
otomotiv sektörü 
nün (traktörler 
hariç) 899 bin 996 
adetlik toplam 
ihracâtının dörtte 
birinden fazlasını 
(yüzde 26,93) 
gerçekleştir 
di. Firma, otomobil 
ihracatının ise yakla 
şık yarısını (yüzde 
44,52) sağladı. 
Ocak-Kasım 
döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre, yüzde 
36,13'lük rekor 
artışla ihracatı 230 
bin 161 adete çıkan 
Ford Otosan ise 
sektörün toplam 
ihracatının yüzde 
25,57'sini karşıladı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

Bursa 2se 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı <212)5161212
«tova (226)811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Ramukkale 612 OO 2 8
DENİZ UÇAâl 813 6B 13
Pagaaua Atanla Sayahat 6*14 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanberoQlu>Esaday 614 46 48
Anrtur 614 47 71
Kemli Koç 612 01 63

HASTANELER

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

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mcr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 eg 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. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akçen Petrol
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 48
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK oOHLOK SİYASİ GAZETESİ. ~

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5354 

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 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IMIİltaHM
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-12:00-14:00- 
16:30-17:00-19:00- 

19:15-21:15...
Açlık oyunları alaycı 

kuş 2 (Türkçe) 
14:00-21:15...

Azap: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:15-21:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GUZEL ANLARINIZI

imiltoim

GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK »İYA8İ OAZETB1

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZPNIN DENİZLE
birleştiği müthiş manzarada

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

rasta -Meşrubat- Çerez

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösterisi

201 (Fyılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Ganh fyym- Sahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 
www.gemllkmilton.com
facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konagi karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nca düzenlenen “Ekonomiye 
Güç katanlar” ödüllerini Cumhurbaşkanından aldı.
II II II II II

■■MIIMUIIIH
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ÖDÜL TÖRENİNDE GEMLİK’İN YERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo 

ğan’ın Bursa’ya gelmesini bekleyen ku 
rumların biri de Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odasıydı.

2015 yılında Bursa ekonomisine değer 
katan firmaları ödüllendirdi Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası.

Gemlik’teki sanayi kuruluşlarından 5 
firma Ekonomiye katkı koyan firmalar 
arasına girdi. Devamı sayfa 4’de

Kurumlar Vergisi Bursa birincisi Gemlik Gübre 
A.Ş. birincilik, Lojistik sektöründe Bursa birin
cisi Gem port birincilik, kurumlar vergisi kate
gorisinde 8. olan Gemport ödüle layık görü 
türken, Aunde A.Ş. ve Borçelik İh raca at kate
gorilerinde ödül aldılar. Haberi sayfa 4'de

Toplu i$ sözleşme 
görüşmeleri başladı

Gemlik Belediyesi 
ile Hizmet İş Şendi 
kası arasında 2016 
ve 2017 yılını kap
sayan Toplu İş 
Sözleşme görüş 
meleri başladı. 82 
maddelik taslak 
üzerinde 110 işçiyi 
kapsayan görüşme 
tere Belediye Baş 
kan Yardımcısı 
Kadir Erol başkan 
lık yapıyor. Hizmet 
İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Meh 
met Keskin, Genel 
Sekreteri Selim Bal, 
Genel Merkez

Danışmanı Recep 
Özcan, İşyeri Tem
silcileri Recep Yazı 
cı, Ahmet Aslan ve 
Sami Kara’nın da 
yer aldığı görüşme 
terde, Belediye 
Daire Müdür ve 
Amirleri de bu
lunuyor. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, bundan önce 
olduğu gibi bu 
yılda görüşmelerin 
karşılıklı saygı ve 
güven çerçeve 
sinde başladığını 
belirtti.

a reel ik *
+arce/ik

Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası! _ _ _ _

GENC-flL Tic. LTD. ŞTİ
l.' __;_________________________________ -

İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Hükümet 
Konağı’nda, 
müdürlükler hizmet 
çalışma alanlarında 
yeniden düzenleme 
yapıldı.
Tapu ve Kadostro 
Müdürlüğü’nün 
hizmet alanının 
yetersiz gelmesi 
üzerine, Hürriyet 
Caddesi’ndeki 
Baytaş İş Merkezine 
taşınmasından son

Kastamonulular 
Derneğinden 

Belediyeye ziyaret

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kas
tamonulular Kültür 
ve Dayanışma Der 
neği Yönetim P 
rulu Başkanı Ekrem 
Acar, Başkan 
Yardımcısı Cafer 
Çevik ve Yönetim 
Kurulu üyelerini 
makamında ağırla 
dı. Yılmaz, ayrım 
yapmadan sosyal 
ve kültürel tüm pro
jelere de katkı 
koymayı sürdüre
ceklerini söyledi 
Gemlik Kastamonu
lular Kültür ve Daya 
nışma Derneği 
Yöne tim Kuruluna 
çalışmalarında 
başarılar dileyen 
Yılmaz, Park Sosyal 

ra, boşalan bölüme 
1. ve 4. katta hizmet 
veren İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
taşındı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
muhasebe bölümü 
nün bulunduğu 
1. kattaki boşalan 
bürolarına ise 
Nüfus Müdürlüğü’ne 
tahsis edildi.
İlçe Milli Eğitim

Tesislerinde orga 
nize ettikleri kahval 
tı adına da yöneti
cilere teşekkür etti. 
Dernek Başkanı 
Ekrem Acar ve 
Başkan Yardımcısı 
Cafer Çevik, Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz’a, Kastamo 
nu Milli Kahramanı 
Şerife Bacı Anıtı ve 
Kastamonu Meyda 
m işlemeli duvar 
saati hediye ettiler. 
Dernek yöneticileri, 
yöresel organiza
syon ve etkinlik
lerle ilçenin sosyal 
ve kültürel 
yaşamına değer 
katmayı sürdüre
cekleri sözünü 
verdiler.

Müdürlüğü’nün 
4. kattaki hizmet 
birimlerinin 
2. kata taşınması 
nedeniyle, boşalan 
alanlara Mal 
Müdürlüğü, Milli 
Emlak ve Kadostro 
bölümüne ayrıldı. 
İlgililer, Gemlik 
Hükümet Konağı’nın 
1.katının tamamı 
Nüfus Müdürlüğü, 
2. katında Gemlik

Müteahhitler 
Derneği ziyaretlerini

sürdürüyor

Gemlik Müteah
hitler Derneği Yöne 
timi, Buski Gemlik 
Şubesini ziyaret 
etti. Dernek Yöne
timi şubede, Şube 
Müdürü Hasan Tü 
re’nin konuğu oldu. 
Ziyarette söz alan 
Buski Gemlik Şube 
Müdürü Hasan 
Türe; “Yeniş döne
minizde başarılar 
diliyorum. Gem
lik’te müteahhitler 
ile uyum içindeyiz. 
Bu uyumun devam 
edeceğine inanıyo 
rum. Gerek müteah
hitlerle, gerekse 
vatandaş tarafından 
bize bildirilen soru 
nu 24 saatte çözü 
yoruz. Biz genelde 
ruhsat alamayan 
yapılarla alakalı 
problem yaşıyoruz.

Sosyal Yardım 
laşma Vakfı ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 3. katı 
Kaymakamlık, 
4. katı ise Mal 
Müdürlüğü ve 
Kadostra 
Müdürlüğü yer aldı. 
Hükümet Konağı’n 
da, Nüfus Müdürlü 
ğü ve Mal Müdürlü 
ğünde yerleşim 
çalışmaları sürüyor.

Bu konuda da, Baş 
bakanımızın açıkla 
ması var. Muhteme
len bu sorun da 
aşılacak” dedi. 
Dernek Başkanı 
Ömer Uslu ise; 
“Gemlik halkına ve 
şantiyelerimize son 
derece hızlı hizmet 
vermenizden dolayı 
memnunuz. Sizleri 
anlayışlı görmek 
de, bizleri ayrıca 
memnun ediyor. 
Gemlik, en ciddi 
muzdaripliklerinden 
birini de, Altyapıda 
yaşıyor. Büyükşehir 
ve Buski’nin ciddi 
atılımları var. 
Gemlik’in geleceği 
adına daha umutla 
nıyoruz. Kentsel 
dönüşüme de 
elzem ihtiyacı 
olan şehiriz." dedi

flsansör yıllık kontrol 
hizmeti protokolü 

imzalandı

Gemlik Belediyesi 
ile Alberkqa 
Uluslararası 
Teknik Kontrol ve 
Belgelendirme A.Ş. 
A Tipi Muayene 
Kuruluşu arasında, 
Asansör Yıllık 
Kontrol Hizmeti 
Protokolü 
imzalandı.
Belediye Başkan 
Yatdtmcısı Vedat 
Büvükgölcigezli ve 
firmanın Yönetim 
Kurulu yetkilisi 
Ayşen Yılmaz 
arasında imzalanan 
protokol 1 Ocak 
2016 ile 31 Aralık 
2017 tarihleri

Namaz Bilinci ue 
Diriliş anlatıldı

Gemlik Belediye
sinin 2015 yılı 
Kültürel Etkinlikler 
Kapsamında Milli 
Türk Talebe Birliği 
ile birlikte organize 
ettiği konferans 
ilgi gördü.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen konfe 
ransta İlahiyatçı 
Yazar Ahmet Bulut 
konuşmacı olarak 
yer aldı. “Namaz 
Bilinci ve Diriliş”

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ıtıı|ılılıırtiılıılwiUHmıl^'. 

arasını kapsıyor.
2 yıllık protokol 
gereği, ilçedeki 
tüm asansörlerin 
yıllık kontrol hiz 
metleri, güvenliği 
ve işletilmesi 
yönünden uygun 
olarak çalışıp, 
çalışmadığı ve 
muayenesi ile 
raporlandırılması 
çalışmaları 
Alberkqa Uluslara 
rası Teknik 
Kontrol ve 
Belgelendirme 
A.Ş. A Tipi 
Muayene Kuruluşu 
tarafından 
yapılacak.

konulu konferansta 
konuşan Ahmet 
Bulut, “Toplumsal 
huzur istiyorsak, 
rabbimizle 
günde beş defa 
buluşmalıyız” 
dedi.
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcı 
lan Ahmet Avcı ve 
Kadir Erol’un da 
izleyici olarak 
katıldığı konferans 
büyük ilgi gördü.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Hah saha maçının 
ardından evine 
dinlenmeye çekilen 
35 yaşındaki Alay 
Erdoğan, geçir 
diği kalp krizi sonu 
cu hayatını kaybetti. 
Gemlik’te halı 
sahada arkadaşları 
ile maç yapan 
güvenlik görevlisi 
Alay Erdoğan (35), 
eve dinlenmeye 
çekildiğinde kalp 
krizi geçirdi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet

Hastanesine 
kaldırılan güvenlik 
görevlisi, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarı 
lamadı.
Sürekli halı saha 
maçı yaptığı ifade 
edilen Erdoğan’ın 
ani ölümü, arkadaş 
larını ve sevenlerini 
üzüntüye boğdu. 
Evli ve 1 çocuk 
babası Erdoğan'ın 
cenazesi, Trabzon 
da toprağa verile
cek.

Mlııcfaı 
amtıllııitı

Mm tesim tıaı mıhteıııı İMİ ıM
Otomobili ile 
trafikte seyir 
halindeyken cep 
telefonu ile 
görüşme yaptığı 
iddiasıyla gıyabında 
trafik cezası kesilen 
avukat Suna 
Soydaş, mahke 
meye yaptığı itiraz 
neticesinde kesilen 
88 liralık cezayı 
iptal ettirdi. 
Bursa Barosu'na 
bağlı Avukat Suna 
Soydaş'a, 26 Hazi
ran 2015 tarihinde, 
kendisine ait 16 AS 
467 plakalı otomo
bili iie seyir 
halindeyken tele
fonla görüştüğü 
iddiasıyla, trafik 
polisi tarafından 
5326 sayılı Kabahat- 
lar Kanunu’nun 
28. maddesi gereği 
88 lira ceza kesildi. 
Soydaş, kesilen 
para cezasıyla ilgili 
Bursa il Emniyet

Müdürlüğü 
Hukuk işleri ve 
Soruşturma Bürosu 
hakkında “idari 
para cezasına iti
raz” davası açtı. 
Bursa 3. Sulh Ceza 
Hakimliği, cezanın 
yazılmasına 
esas ihlale dair 
somut tespitlerin 
yapılmadığına ve 
araca ilişkin ayırt 
edici özelliklerin 

belirtilmediğine 
hükmetti. Para 
cezası ile vekalet 
ücretin kurumdan 
alınarak Avukat 
Suna Soydaş’a 
ödenmesine 
karar verildi.
Herhangi bir somut 
delil olmadan keyfi 
olarak para ceza 
makbuzunun 
adresine geldiğini 
ifade eden Avukat 

Suna Soydaş, 
“Kararı görünce 
çok şaşırdım. 
Böyle bir ihlal 
yapmadım. Bunun 
üzerine hakkımı 
aramak için hukuki 
yollara müracaat 
ettim. Vatandaşların 
da haklı olduklarını 
düşündükleri trafik 
cezalarına itiraz 
etmelerini istiyo
rum” dedi.

Bursa’da direksi 
yon hakimiyetini 
kaybeden bir oto 
mobil sürücüsü 
takla atan araçtan 
sağ çıktı. Olay, 
Osmangazi 
11 Eylül Bulvarı 
Balıklı Kavşağı’nda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 34 KE 0483 
plakalı otomobi 
liyle seyir halinde 
ilerleyen bir sürü 
cü direksiyon

Paralel yapı operasyonu!
Bursa'da 3 görallı

Kocaeli merkezli 
8 ilde Fetullahçı 
Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) 
yönelik düzenle
nen operasyon 
kapsamında, Bur- 
sa'da 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye 

hakimiyetini kay
betti. Kontrolden 
çıkan otomobil 
takla atarken, 
sürücü içerisinden 
yara almadan kur 
tuldu. İhbar üzer
ine olay yerine 
polis ve 112 ekip
leri sevk edildi. 
Sürücünün duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. 
Polis, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

gore, II Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri 3 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Emniyete getirilen 
zanlıların işlemle 
rinin ardından Ko 
caeli'ne gönderi 
leceği öğrenildi.

& ıh tr f
ET MANGAL-CAFE-KAHVALTI 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

0 2245250770EH
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ÖDÜL TÖRENİNDE GEMLİK’İN YERİ
Bunlar arasında Bursa Kurumlar Vergisi 

rekortmeni Gemlik Gübre, GEMPORT 8.
Lojistik sektöründe birinci olan GEM- 

PORT’a da ödül verildi.
Gemlik Gübre, Gemport ve Gemport Lojis

tik Yıldırım Holdingin kuruluşlarından.
Gemlik Gübre özelleştirildikten sonra, 

Bursa vergi rekortmeni oluyorsa bu konuda 
firma yöneticilerini Kutlamak gerekir.

AKP hükümetince yapılan özelleştirmeler 
kapsamında Gemlik Gübre’de özelleştirilmişti.

Özelleştirme ile ilgili çok şey konuşuldu.
Ancak, gelinen noktada Gemlik Gübre nasıl 

özelleştirilmişse, bir özel sektör kuruluşuyken 
GEMPORT da bir İş Bankası kuruluşuyken 
Yıldırım Holding’e satıldı.

Bu iki kuruluş da ticari hayatında başarılı 
bir grafik çizdi.

Bunun kanıtı Bursa da bunca büyük 
kuruluş varken, Gemlik Gübre’nin kurumlar 
vergisi rekortmeni olması, Gemport’un 8. 
olması, Gemport Lojistiğin dalında birinci 
olmasıdır.

Bursa’nın enleri ödüllerini devletin en 
üstündeki kişinin elinden aldılar.

Aslında bu tören bir şov oldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Burkay, Cumhurbaşkanına, övgüler düzdü.
AKP iktidarının bunca başarısızlıklarına, 

yolsuzluklarına ve tutarsızlıklarını karşın, 
saray soytarıları gibi sultana methiyeler 
düzüldü.

Sanayicinin buna ihtiyacı mı var? 
Sanayici, işadamı işine bakmalı. 
Üretmeli, kazancını da hakça bölüşme!!. 
Çevreyi korumalı, çalışanını insanca 

yaşatmalı, vergisini doğru dürüst vermeli, 
sosyal projelerle kentinin gelişmesine katkı 
koymalı.

‘Hep bana, rap bana1 dememeli.
Iktidariaran gelip geçici olduğunu 

bilmeliler.
Sayın Burkay, Cumhubaşkanı’nın Doğan 

Grubuna, basın mensuplarına, TÖİSAD’a, 
önceleri TSK’ya, aydınlara, akademisyenlere 
dahası kendine biat etmeyenleri nasıl 
cezalandırdığını unuttu mu?

Bu konuda birkaç kelime edemez miydi 
konuşmasında.

Daha öncejeri anımsıyorum.
Rahmetli Özal’ın ANAP döneminde de böy- 

leydi bu kesim.
Rahmetli Demirel’in arkasında pervane 

oluyorlardı.
Gelen ağam, giden paşam...!
Sonuçta, Gemlik’te kurulu bulunan 5 kuru

mun, Bursa’nın EN’leri arasına girmesi sevin
dirici.

Kutluyor, bu sayının artmasını bekliyoruz.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nca düzenlenen “Ekonomiye 
Güç katanlar” ödüllerini Cumhurbaşkanından aldı.

Kurumlar Vergisi Bursa birincisi Gemlik Gübre A.Ş. 
birincilik, Lojistik sektöründe Bursa birincisi Gemport 
birincilik, kurumlar vergisi kategorisinde 8. olan Gem
port ödüle layık görülürken, Aunde A.Ş. ve Borçelik 
ihracaat kategorilerinde ödül aldılar.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımı 
ile Merinos Kültür 
Merkezi'ndeki, 
Bursa Sanayi ve 
Ticaret Odası 
“Ekonomiye Değer 
Katanlar” 2015 
ödül Töreni'ne 
Gemlikli Saniyi 
kuruluşlarından 
dereceye girenler 
düzenlenen törenle 
ödüllerini aldılar. 
Önceki gün, 
Bursa’ya gelen 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan Uludağ 
Üniversites’nde 
düzenlenen törende 
Fahri Doktora 
beratını aldıktan 
sonra Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yaptırdığı Timsah 
Arena Stadının 
açılışından sonra, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nca 
düzenlenen 
“Ekonomiye Değer 
Katanlar” ödül töre
nine katıldı. 
Törene, Gemlikten, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Ku
rulu Başkan Vekil
leri Mehmet 
Yıldırım, Nurettin 
Hocaoğlu, Yönetim 
Kurulu Sayman 
Üyesi Ergin 
Ereoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Mehmet Anar, Fikret 
Mete, Şefik Yılmaz, 
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Meclis 
Başkan Vekili Zafer 
Işık, Genç Girişimci 
Kurulu Başkanı 
Kemal öncü, Kadın 
Girişimci Kurulu 
Başkanı Selma

Özsabuncu da 
katıldı.
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 7 ayrı 
kategoride verilen 
"Ekonomiye Değer 
Katanlar" ödüllerine 
layık görülen firma, 
iş adamı ve yöneti
cileri kutlayarak, 
ödüllerini verdi.

GEMLİK 
GÜBRE VE 
GEMPÖRT’Â 
3 ÖDÜL 
GTSO Yönetim Ku
rulu Başkan Vekili 
ve Gemlik Gübre 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı,

GEMPORT A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet 
Yıldırım, Sektör 
Birincileri ve Ku
rumlar Vergisi kate
gorisinde ödülünü 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın elinden aldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası üyesi 
bir çok firmada bu 
organizasyonda ipi 
önde göğüsleyerek 
ödüllerini aldılar. 
Buna göre, Sektör 
birincileri kate
gorisinde dereceye 
giren Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş, Gem

port Gemlik Liman 
ve Depolama A.Ş, 
Borçelik 
Çelik San. A.Ş. 
Kurumlar Vergisi 
Kategorisinde Dere
ceye Giren Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş, 
Gemport Gemlik 
Liman ve 
Depolama A..Ş. 
İhracat Kategori 
sinde dereceye 
giren Aunde Teknik 
Tekstil A.Ş ve 
Borçelik Çelik San. 
A.Ş. ödüllerini 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın elinden 
aldılar.

ûnıMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 0451 - 0500 
SIRA NUMARAL11 CİLT SEVK İRSALİYESİ KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR
EMRE VARIŞLI GEMLİK V.D. 14786673068

mailto:kadri_guler@hotmail.com


n E AA T l'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
AıJVV I L KALİTELİDÜĞÜNSAKALLI'DAYAPILIR

KARAR VERMEYİN MEVCUTTUR

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
rvı*ün|er Gemlikli İçin Artık 

nAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL’den başlayan

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2
Kumla - Armutlu Çevre Yolu HUBi
Gemlik/BURSA ■ "

0554 577 46 77 I _________
\S/ 0541542 2100

www.sakalli.com.tr

http://www.sakalli.com.tr
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Sohbet Köşesi
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

YİNE Mİ ZEYTİN?
Bıkmışlığın İfadesi, 

yine de onunla cenk 
etmekten vazgeçe
bilir misiniz?
Zeytin girmiş 

içinize, çıkarmaya 
çalışırsın, çıkara 
mazsın. Sen onun 
İçinden çıkmaya 
uğraşırsın, bırakmaz. 
Yakanı paçanı yırtar.

Bu yıl, yerlerin 
çoğu bakımsız 
olduğu halde, sahi 
binin avucunu 
kaşındıracak kadar 
ürün yüklenmiş 
ağaçlar.

Baskın olan yerler 
ince. Olsun yağ da 
para yapıyor, tesel
lisinde millet. 
Mevsim, normal mi? 
Hayır. Amma hava 
lar, zeytin havası. 
Yirmi gün evvel 
başladı hasat, diğer 
senelerden.

Ben de, 16 
Kasımda dört işçiyle, 
halkın konvoyuna 

katıldım. İki gün 
topladık. Üçüncü 
gün, dişçide rande
vum vardı. Evdeki, 
Seçilmiş zeytinler de 
yıkanacak tuzlana 
çaktı, işleri toparla
mak için Zeytinliğe 
gitmedim, iş 
bittiğinde saat 3’ü 
geçiyordu. Yorul 
muştum. Yorulmuş 
değil, pestilim 
çıkmıştı zeytinlerle 
uğraşmaktan.

Dinlenmek üzere 
fabrika evlerindeki 
eve çıktım.

Bahçede din
lenirken gözlerim 
marullara ilişti, su 
istiyorlardı. Fırsatını 
bulmuşken onları da 
sulayayım. Çeşmeyi 
açtım. Hortumdan 
fırlayan suyu üzer
lerinde gezdiriyor
dum. Keyfim yerin 
deydi.

Usulca, teras duva 
rının üzerine çömel 

miştim. Daha derin 
bir nefes almamıştım 
ki, arkamdan birisi 
itmiş gibi, iki met 
reye yakın yükseklik
ten baş üstü gup 
diye çakıldım, top 
rağa. Allahtan topra 
ğı iki gün evvel 
çepinlemiştim.
Kabaydı.

Bir yanda, sonun 
başlangıcı, beynimi 
kemiriyor.

Diğer yanda feryat: 
YAVUZ .YAVUZ 

YAVUZ, ÖLÜYORU- 
UUM. Mustafa, 
Yavuz Koşun. (Yavuz 
bitişikteki yeğenim. 
Mustafa; alt 
komşum, taksici 
Kemal Obuz’un 
oğlu.) Geldiler. 
Yalnız, düştüğümde 
boynumdan, belimin 
ortasına kadar 
omurlarımın bir
birine girdiğini his
settim. Kafam 
yarılmış üstüm 

başım kan. Vücudu
mun neresinden tut
salar, bağırıyorum. 
Oradan tutmayın .

Yolun kenarında bir 
sandalyeye oturt
tular. Hemen, içinde 
iki sepet muşmula 
bulunan bir araba 
yanaştı. Yavuz 
arabanın kapısını 
açarken, Mustafa 
abiii ambulans 
hizmeti almamız 
daha uygun. 
Nitekim, Tıp fakülte
sine, ambulansla 
gönderildim.

Kaza geçirdiğim 
gece, başta nöbet 
dışı gelip muayene 
eden beyin cerrahı 
Opr. Dr. Olcay Bekil 
beye, Nöbetçi Dr. 
Firüze hanıma ve 
tüm personele 
şükran duygularımla 
teşekkürler ederim.

Başımda altı dikiş, 
omurgamda bir kırık, 
bir yarık iki kaymış 
diskle atlatmış olu
rum inşallah bu 
badireyi.

İki gün sonra, öğle 
üzeri yine zeytinlik
teydim. Oraya nasıl 
gittiğimi, neyle ve 
kiminle gittiğimi, hiç 
hatırlamıyorum. 
Gördüğüm manzara 
Zeytinlikte çoluk 
çocuk, kadın erKeK 
yirmiden fazla, 
yabancı kişi zeytin 

topluyor. En yakın 
mavi çiçekli uzun en
tarili iki kadının 
yanına koşuyorum. 
Avazımın çıktığı 
kadar bağırıyorum.

-Daha zeytinlerin 
toplaması bitmedi, 
sizi kim gönderdi bu
raya?

- Ses seda yok.
- Az ötedeki erkek

lerin yanına varı 
yorum. Siz zeytini 
kime topluyor- 
sunuz?

Onlardan da ses 
seda yok. İşaretlerle 
soruyorum cevap 
yok. Bildiğim birkaç 
İngilizce kelime 
sıralıyorum.

Yok yok yok 
çatlayasım geliyor. 
İnsanların dilleri yok 
sanki.

- AAAAAAA!. 
Zeytinliğin kenarına 
tek odalı zarif küçü 
cük evler kondur 
muşlar. Evlerin 
birinden, yirmi 
yirmibeş yaşlarında, 
güzel bir kadın 
çıkıyor, ellerime 
sarılıp öpüyor. 
Hareketleri ile 
teşekkür etmeye 
çalışıyor. Anlaşılan 
koyun can derdinde 
kasap et derdinde. 
Dört beş yaşındaki 
çocuklar torbaya 
zeytin toplamış, eve 
girip boşatıyorlar.

Çocukların çekik gö
zlerini ayırd edince, 
Çinli olduklarına 
karar veriyorum. 
Çiftçi malları koru
maya gidiyorum. 
Çinlilerin zeytinle 
rimizi topladığını 
söylüyorum.

ilgili, başından 
savuşturmaya 
çalışıyor. Öfkem te
pemi delmiş, son 
bağırmamla uyanı 
yorum. Yatakta ter 
içindeyim.

Günlük hayatımıza 
dönelim.

Sen her gün 
sofranda, yirmiden 
fazla zeytin tüke
tirsen, farkında ol
madan ona bağım 
lılık hissedersin.

insanlar, hoşlarına 
giden güzel nesne 
lere karşı bağımlılık 
yüklenirler, (keşke 
her insan zeytin ve 
zeytinyağı gibi insan 
vucuduna, sağlığına 
yararlı gıdalara 
bağımlı olsa) 
Bağımlılığı var olan
lar, ne kadar çalışsa, 
çabalasa, yırtınsa 
uykusunu basan 
halüsinasyonları da 
yenmeğe mecbur, 
aksi halde başarıya 
ulaşamaz. Geçmiş 
olsun demek için 
eve gelenlere, 
telefon edenlere 
teşekkür ediyorum.

SINIBLI SORUMLU CEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KBEDİ VE 
KEFALET KOOPEBATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Sayın ortağımız, kooperatifimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.01.2016 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00’de 
iskele Meydanı Hükümet Konağı karşısı Milton Aile Çay Bahçesinde yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.
Davet mektuplarınızla teşriflerinizi rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,
2- Kooperatifimizin 2015 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma, Denetim Kurulu Hesap Raporlarının ( Bilanço ve Gelir- Gider Tabloları) 

Okunması, Müzakereleri ve Oylanması,
3- Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası,
4- Ortaklıktan çıkartılanlar hakkında karar alınması,
5- 2016 yılı Tahmini Bütçesi’nin görüşülerek karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi,
7- Bursa ili sınırları içerisinde her bir taşınmaz için vasfı ne olursa olsun Kooperatif alacağından dolayı icraen satışa çıkarılan 

taşınmaz malların azami 250.000.- TL bedelle pey sürmek suretiyle satın alınması konusunda; yine Bursa ili sınırların içersinde koope 
ratif alacağından dolayı icraen alınan taşınmazların asgari 5.000.- TL bedelle pazarlık usulü yolu ile satılması için yönetim kuruluna 
yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi adına kayıtlı aşağıda bilgileri yazılı gayrimenkullerin izalarında belirtilen asgari bedellerle ve 
yapılan tüm satış masraflarının alıcıya ait olmak şartı suretiyle pazarlık usulü ile satılmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine;

A- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Mah. Yörük yatağı mevkii 3 Pafta, 622 parsel, 6000 M2 zeytinlik 30.000.- TL asgari bedel ile 
satılmasına. B- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Mah. Hepice Mevkii 28 pafta, 2295 parsel, 735 M2, 29/48 pay zeytinlik 5.000.- TL asgari 
bedel ile satılmasına. C- Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Yenigürle Mah. Köyüstü Mevkii, H22.B.07.D.C pafta, 1345 parsel, 560 M2 zeytinlik 
10.000.- TL asgari bedel ile satılmasına. D- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Karacaali Mah. Asarcık Mevkii, 2 pafta, 334 parsel, 1837 M2 zeytinlik 
4o'oOO.-TL asgari bedel ile satılmasına. E-Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Mah. Arpalık Mevkii H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel, 
665,45 M2,1/2 pay arsa 50.000.-TL asgari bedel ile satılmasına. F-Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mah., H22A11D3B pafta, 214 ada, 9 

) parsel, 254,35 M2 arsa 50.000.-TL asgari bedel ile satılmasına. G- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mah., 553 ada, 142 parsel, 31 pafta, 
165 M2, 3/32 arsa paylı, zemin kat bağımsız bölüm 8 nolu 46 M2 dükkan 30.000.-TL asgari bedel ile satılmasına. H- Bursa ili, Gemlik 
ilçesi Osmaniye Mah, 26 pafta, 75 ada, 105 parsel, 136 M2, 20/336 M2 1. Bodrum kat meskenin 20.000.- TL asgari bedel ile satılmasına. 
I- Bursa ili, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah., 26 pafta, 111 ada, 8 parsel, 226,25 M2, 80/800 arsa paylı, 4. Kat, bağımsız bölüm 8 nolu 
mesken 50.000.-TL asgari bedel ile satılmasına. J- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Yeni Mah. Mevkii 17 pafta, 44 ada, 3 parsel, 182,99 M2, 2/18 
arsa paylı zemin kat, bağımsız bölüm 1 nolu mesken 35.000.-TL asgari bedel ile satılmasına. ....... -

9- Yönetim Kuruluna 5 (Beş ) Asil, 5 (Beş ) Yedek üyenin 4 yıl süre ile, Bölge Birliği 3 (Üç) Asıl, 3 (Üç) Yedek temsilcilerin 4 yıllığına 
seçilmesi

10- Dilekler, Temenniler ve Kapanış _________________________________________ _________________
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ıtınılı mibI tMilırn mı Bakanlık, sömesir 
tatilini 1 aya çıkarıyor

Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
Marmara Bölgesi 
Kulüp Başkanlar) 
Toplantısı Gemlik 
Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde 
Gemlik’te yapıldı. 
Toplantıya ev sahip 
ligi yapan Gemlik 
Yelken Kulübü 
Başkanı Mustafa 
İzgi ve Türkiye 
Yelken Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
üyesi ve Gemlik 
Yelken Kulübü 
Başkan Yardımcısı 
Ali Turgut, misafirler 
ile tek tek ilgilenip 
iki gün boyunca 
Gemlik’e yakışır bir 
şekilde misafirleri 
ağırladılar.
TYF Bölgesel Kulüp 
Başkanları Toplantı 
sı, 11 Kulüpve 20 
kişinin katılımıyla 
tamamlandı.
Toplantıda 2015 
faaliyetleri hakkın 
da bilgi verildi ve 
2016 yılı projele

rinden bahsedildi. 
Federasyon Başkanı 
Serhat Belli, Yöne
tim Kurulu Üyesi 
Ahmet Yentür, 
Sportif Koordinatör 
Harun Koç, Eğitim 
ve Merkez Hakem 
Kurulu’ndanMustafa 
Çağatay’ın 
konuşmaları ve 
sunumları ile 
TYF’nin faaliyetleri 
katılımcılara 
aktarıldı.
Sunumlar sonrasın 
da açık oturum 
yapılarak katıhmcıla 
ra söz hakkı verildi 
ve sorunlar

konuşuldu.
Verimli geçen 
toplantıda katılım 
cılar, verilen bilgi
lerin bilimsel ve 
gerçek verilerle ista
tistiklere dayalı 
olmasının memnu 
niyet verici olduğu 
nu vurguladılar.
Organizasyona 
katılan kulüpler 
AYVALIK YELKEN 
İHTİSAS KULÜBÜ 
BURGAZ YELKEN 
KULÜBÜ, 
BURHANİYE 
YELKEN KULÜBÜ 
BURSA YELKEN 
KULÜBÜ,

ÇANAKKALE İÇDAŞ 
SPOR KULÜBÜ 
YELKEN ŞUBESİ 
ÇANAKKALE 
YELKEN SPORLARI 
KULÜBÜ, GEMLİK 
YELKEN KULÜBÜ 
KAYTAZDERE 
BELEDİYESİ 
YELKEN KULÜBÜ 
LAPSEKİ YELKEN 
KULÜBÜ 
TEKİRDAĞ YELKEN 
İHTİSAS KULÜBÜ 
BALIKESİR İL 
TEMSİLCİSİ 
TEKİRDAĞ İL 
TEMSİLCİSİ 
YALOVA İL 
TEMSİLCİSİ

Milli Eğitim Bakan 
lığı, sömestr tatilini 
15 günden 30 güne 
çıkarmaya hazırla 
nıyor. 31 Arahk'tân 
1 Şubat'a kadar 
olması planlanan 
uygulama ile enerji 
tasarrufu ve turizm 
hareketliliği hede
fleniyor. Yaz tatili 
ise 3 aydan 2,5 aya 
düşecek.
KIŞ TURİZMİNE 
KATKI
Öğretimde reform 
ve yapılandırma 
çalışması kapsa 
mında sömestr 
tatilinin uzatılıp yaz 
tatilinin kısaltılması 
planlanıyor. Milli 
Eğitim Bakanlı 
ğı’nın (MEB), 
yürüttüğü çalışma 
ya göre sömestr 
tatili 15 günden 30 
güne çıkarılacak. 
Buna göre sömestr 
tatili 31 Arahk-1 
Şubat tarihleri 
arasında yapılacak. 
Uygulama ile yerli 

turistin ülke 
içerisinde daha 
çok yer değiştirme 
sinden kay
naklanan ekono
mide canlılık ve 
okullar kapalı 
kalacağı için yakıt 
başta olmak üzere 
milyonlarca TL'lik 
enerji tasarrufu 
hedefleniyor. 
YAZ TATİLİ 
KISALACAK 
Değişiklik ile yaz 
tatilinin ise 15 Hazi
ran ile 1 Eylül ara 
sında olması öngö 
rülüyor. Buna göre 
yaz tatili 3 aydan 
2,5 aya düşecek. 
MEB 2015 iş takvi
minin yayımlanmış 
olması nedeniyle 
değişiklik 2016 - 
2017 eğitim öğretim 
yılından itibaren 
uygulana cak. 2015 
eğitim takvimine 
göre eğitim yılının 
ilk dönemi 22 Ocak 
2016 Cuma günü 
sona erecek

“ r ir

42. yıffıfe tecrübemiz ite 
hizmetinizdeyiz....

: ..

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ • W TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU # 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP # 
DERGİ & İLAN # 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA# 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0224 513 96 83
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Hükümet, seçimler 
de gündeme getirdi 
ği Yerel Yönetim 
Reform Paketi'nin 
ana unsurlarını belir 
ledi. Tek parsel imar 
değişikliği yapılarak, 
kişiye özel avantaj 
sağlanmayacak. 
Hükümet, seçimler 
de gündeme 
getirdiği Yerel Yöne
tim Reform Paketi 
nin ana unsurlarını 
belirledi. Hazırlanan 
taslağa göre, imar 
değişiklikleri ile 
sağlanan rantın 
kontrolü planlanıyor. 
Tek parsel imar 
değişikliği yapılarak, 
kişiye özel avantaj 
sağlanmayacak. Bu 
ancak okul ve has
tane yapımında söz 
konusu olacak. İmar 
değişiklikleri araziye 
dev bir pano ile ilan 
edilerek, itiraz hakkı 
sağlanacak. İmar 
değişiklikleri ile 
sağlanan rant kont 

I ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

rol edilecek. Beledi 
yeler, imar değişik 
tiklerini vatandaşa 
önceden haber vere 
cek. Değişiklikler, 
dev panolara aşıla 
rak duyurulacak. 
Parka bakan ev satın 
alıp, belediyenin yap 
tığı imar değişiklik 
leriyle önüne dev bi 
nalar dikilen kişilere, 
itiraz ve dava açma 
hakkı getirilecek. 
KİŞİYE ÖZEL İMAR 
DEĞİŞİKLİĞİNE SON 
Belediyeler ve İmar 
Yasalarını kapsayan 
taslak, 3 başlık altın 
da toplandı. 'Mali 
yapı, idari yapı ve 

belediye başkanla 
rımn yetkileri' başlık 
larında yapılan çalış 
mada, en çok tartışı 
lan konu olan 'imar 
değişikliklerinden 
elde edilen rantla' 
ilgili ilginç düzenle 
meler de bulunuyor. 
Yapılacak düzenle
menin ana unsurları 
şöyle : Belli bir par 
selde yapılan ve 
kişiye özel düzenle 
me olarak adlandın 
lan imar değişiklik 
lerine son verilecek. 
Bunun hastane, okul 
ve alışveriş merkezi 
açılması gibi istisna 
lan olacak. İmar

değişiklikleri, daha 
büyük alanları kap 
sayacak ve belli bir 
ada ve bölgeyi kap 
sayacak şekilde ve 
tüm donatılar planla 
narak yapılacak. 
PARKINA BİNA 
DİKİLEN, DAVA 
AÇABİLECEK 
Belediyeler, imar 
değişikliği yapacak 
ları alanları, değişikli 
ğin yapıldığı arazinin 
üzerinde büyük bir 
ilanla çevre halkına 
duyuracak. Vatan 
daşların bu değişik 
tikten haberdar olma 
sı ve uygulamaya 
dönük olarak itiraz 
mekanizmalarını 
kullanması sağlana 
cak. Parka bakan ev 
satın alıp, belediye 
nin yaptığı imar 
değişiklikleriyle 
önüne dev binalar 
dikilen kişilere, bu 
duruma itiraz etme 
ve dava açma 
olanağı getirilecek.

Knii kan
aidatı kaldırılıyor

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, kart 
aidatının kaldırıl 
ması için Banka 
larla ve Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
ile görüşeceklerini 
açıkladı. Bankalar 
ile tüketicileri karşı 
karşıya getiren 
konuların başında 
gelen kredi kartı 
aidatı sorunu 
çözülüyor. 
Kart aidatının 
kaldırılması için 
düğmeye basıldı. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, kart 
aidatının kaldırıl 
ması için Banka 
larla ve Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) ile görüşe 
çeklerini açıkladı. 
Tüketi hakem 
heyetlerinin iş 
yükünde tam bir 
patlama yaşandığını 
anlatan Tüfenkci,

"Onların raportör 
sayısını artıracağı, 
500’e çıkaracağız. 
Hakem heyetinin 
önünde 5.8 milyon 
başvuru var. Özel
likle bankalardan 
kaynaklı sorunlar 
geliyor" dedi. Kredi 
kartlarının stan 
darda kavuşması 
gerektiğini vurgu
layan Tüfenkci,-’ 
şöyle devam etti:

EKSTRA KART 
LARA ÜCRET

"Kart aidatları için 
bankalarla görüşe 
ceğiz, artık banka 
lar da bu konuda 
istekli. Alışverişte 
kullanılan karttan 
aidat ücreti alınmaz 
ama başka özellik
ler taşıyan, örneğin 
'gold' kart istiyorsa 
tüketici, ondan 
ücret alınabilir. 
Normal müracaatta 
tüketiciye aidatsız 
kredi kartı 
verilmeli."

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
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YIL : 42 SAYI: 5355 
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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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GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
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17:30-19:15-21:00...
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HAFRİYAT
İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC.

Gemlik Belediyesi Celal Bayar'ın kemiklerini sızlatıyorlar...

CELAL RAYAR DURURKEN STADA RECEP
WEnouMiEnia

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YAĞDANLIK...
Bir yanda, Uludağ Üniversitesi’nce “Fah 

ri Doktora" beratı verilmesi, öte yandan 
BTSO’nun "Ekonomiye Değer katanlar" 
ödül töreni nedeniyle Bursa’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
alel acele tamamlanmadan Bursa Timsah 
Arena stadyunun açtırılması şovlarını 
izledik.

Bunların yansıması bitmeden, öğreniyo 
ruz kİ, Gemlik Beledlyesi’nin Gemlik halkı 
nın paralarıyla Umurbey Mahallesi’nde 
yaptırdığı stadın adına da ‘Recep Tayyip 
Erdoğan’ adı verilmiş. Devamı syf4’de

Halkın paralarıyla Gemlik Belediyesi tarafın 
dan yaptırılan Umurbey Stadına, Cumhuri 
yetimizin kuruluşunda büyük emekli geçen, 
Atatürk’ün İktisat Bakanlığını, Başbakanlığını 
yapan, 3. Cumhurbaşkanı merhum Celal Ba 
yar dururken, yaşayan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın adının verilmesi Umurbey 
de tepkileri neden oluyor. Haberi sayfa 7’de 

istiklal Caddesi’nde yürüyüp, AVM 
önünde basın açıklaması yaptılar

v
CHFIigencler"17-25 

Aıalık’ı ununurmaııacagız”

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kollan’nın düzenle 
diği “17-25 Aralık’i 
unutturmayacağız” 
diyerek “Hırsızzzz 
Varrrr” diye bağır 
dılar. İstiklal 
Caddesi’nden 
CİUS AVM önüne 
yürüyen gençler, 
yaptıkları basın 
açıklamasında, “17-

25 Aralık yolsuzluk 
haftası ve siyasi 
iktidarın ve türk 
yargısının kara 
günüdür. Eğer bir 
ülkede rüşvete 
yolsuzluğa bulaş 
m ış kişler toplum 
içine çıkabiliyorsa, 
o ülkede yargıya 
güven kalmaz" 
dediler.
Haberi sayfa 7’de

arce/ik+arcelik
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası!

' GENÇ-flLTİC. LTP. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84-514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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S.S.72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi dördün 
cü dilim ödemelerini 
25 Aralık 2015 Cuma 
günü yapıyor. 
2015-2016 Ürün alım 
kampanyasını 
26 Ekim’de açan 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi ilk 3 
dilim ürün ödemele 
rini kampanya 
başında açıklanan 
ödeme takvimine 
göre üreticilerinin 
Ziraat Bankası 
hesaplarına yatır 
mıştı. Ödeme takvi 
mine göre son 
% 60 lık dilim ise 
8 Ocak 2016 tari
hinde hesaplara 
aktarılacak.
Konuya ilişkin Gem
lik Zeytin Koopera 
tifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Beşli şöyle konuştu; 
“2015-2016 İş yılı 
ürün alım kampan 
yamız 26 Ekim 2015 
Pazartesi günü 
merkez alım ile 
başlamıştı.
Kampanyanın ilk 
haftası Kasım ayı 
başında fiyatlarımız 
açıklandı ve barem 
fiyatları ile ödeme 
takvimi aynı anda 
tüm ortaklarımıza 
ilan edildi. Ödeme 
takvimine sadık 
kalarak dördüncü

Hukuk Fakültesi Gemliklilerindi 
Hukuk Fakültesi Gemliklilerindir! 
Gemlik’te kalmalıdır!
Bağımsız üniversite amacımızdır
Ümidimiz siyasi irade 
Halledecektir bir yasa 
Sön bulacak kaygı, tasa...

h ANAÇEV
ANADOLU ÇAGDAŞEGİTIM 

anaçev VAKFI GEMLİK ŞUBESİ

dilim ödemeleri de 
1.117 ortağımızın 
hesaplarına toplam 
1.500.000 TL.sını bu 
Cuma günü yatırı 
yoruz” dedi.
Kampanya hakkında 
da değerlendirme 
lerde bulunan 
Başkan Beşli Şöyle 
konuştu; “Genel 
olarak rekolte 
beyannamesi veren 
ortakların % 65’i 
beyannamelerini 
tutturarak görev
lerini yerine getirdi, 
ürün bazında ise 
% 75 oranında 
rekolte beyan
namesi tutturuldu” 
dedi. 2015-2016 iş 
yılı kampanyasının 
31 Aralık 2015 
Perşembe günü 
akşam mesai 

sonunda biteceğini 
de sözlerine ekleyen 
Başkan, geçen 
yıla oranla ürün 
altınlarının % 100 
oranından daha 
fazla olarak arttığını 
ancak; bazı ortakla 
rın ürün teslima 
tında bulunma 
dıklarını söyledi. 
Ürün teslimatlarında 
bu yıl ilk defa ana 
taahhüdünü aşma 
mak koşulu ile rekol 
te beyannamelerinin 
iki katına kadar olan 
teslimatların ödeme 
lerini gerçekleş 
tirdiklerini söyleyen 
Başkan, ürün teslim 
eden ortaklarımıza 
bu yıl yine gübre ve 
ilaç kredilerini 
kullandıracaklarını 
da sözlerine ekledi.

Ancak koopera 
tifini tercih etmeyen 
ortakların ise 
kredi limiti 
hesaplamasında 
kullanılacak 
herhangi bir 
teslimat miktarı 
olmadığından 
bu kişilerin ayni 
kredi kullanmasında 
bazı sıkıntılar 
yaşayabilecek 
lerini söyledi. 
Kooperatife 
kampanya dönemi 
içerisinde 2.850.000 
Kg ürün teslim 
edildiğini söyleyen 
Başkan, “Toplam 
13.638.000 TL. 
bölgemiz ekonomi
sine girdi sağlandı 
ancak gönlümüz 
daha fazla teslimat 
ve daha fazla ürün 
bedeli ödemesinden 
yana” dedi.
Sözlerine 
yaklaşmakta olan 
yeni yıl ile ilgi bir 
mesajla son veren 
Başkan Beşli, 
“2016 yılının 
rekoltesi bol, 
kazancı bol, 
sağlık, birlik ve 
beraberlik içeri 
sinde bir sene 
olması ümidiyle 
tüm ortaklarımıza, 
bölgemize ve mil
letimize hayırlar ge
tirmesini temenni 
ediyorum” dedi.

Daft 
İlçeleri 
Beyaza 

Büründü
Bursa'nın dağ ilçele 
ri, beyaza büründü. 
Sabah erken saatler 
de yola çıkan vatan 
daşlar, çevrelerindeki 
bitki örtüsünü bem
beyaz görünce 
gözlerine inanamadı. 
Keleş, bembeyaz 
bir sabaha uyandı. 
Evlerinden çıkan 
öğrenciler, çalışanlar 
ve sürücüler gör 
dükleri manzaraya 
inanamadı. Kar 
yağışının beklen 
diği bugünlerde 
kırağı yağışı vatan 
daşları şaşırttı.

KÖY EKMEĞİ SATISI 
DENETİM ALTINDA

Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekipleri 
denetimlerini 
sürdürüyor.
Haftalık pazarlarda 
büyük ilgi gören 
köy ekmeklerinin 
üretim yerleri başta 
olmak üzere, satışı 
da periyodik olarak 
denetleniyor.
Hijyen şartlarına 
uygun üretim yapıl 
mayan işletmelerin 
yanı sıra, satışında 
da kurallara uyma 
yan esnaflara 
kabahatler kanunu 
uyarınca cezai 
işlem yapılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün, köy ekmek
lerinin büyük bir 
bölümünün sağlık 
sız ortamlarda 
üretildiğinin tespit 
edildiğine dikkat 
çekerek, hijyen 
kurallarından uzak, 
sağlıksız üretim ve 
satışa izin verme 
diklerini söyledi. 
Vergi kayıtlı esnaf 
larında haksız rek
abet ile zarara 
uğratıldığını vurgu

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA. 

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

layan Erol Bütün, 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü ekipleri 
ile bu denetimleri 
periyodik hale ge
tirdiklerini açıkladı. 
Gemlik Fırıncılar 
Odası Başkanı 
Rıfat Bulutun 
verdiği bilgiyi 
yapılan tetkiklerin 
de desteklediğini 
anlatan Erol Bütün, 
köy ekmeğini lez 
zetli yapan unsu
run içindeki tuz 
oranının normal 
den üç kat daha 
fazla olması oldu 
ğunu belirterek, bu 
bilgileri kamuoyu 
ile paylaşmayı 
sürdüreceklerini 
söyledi.
Gemliklileri de 
sağlıksız köy ek
mekleri tüketimi 
konusunda duyarlı 
olmaya çağıran 
Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, üretim 
yerleri ve satışı 
yapan esnaf 
denetimlerinin 
artacağını 
sözlerine ekledi.
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Kaniwi ZCTtiı hahct siıe ıctı
Bursa'nın İznik 
İlçesinde mıcıra 
kapılarak direk 
siyon hakimiyetini 
kaybeden kamyon 
zeytin tarlasına 
uçtu.
Kaza, İznik 
Orhangazi yolu 
Keramet Kaplıcaları 
Mevkisi'nde mey* 
dana geldi.
Mıcıra giren 
sürücü direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedince 45 
plakalı kamyonuyla 
zeytin bahçesine 
uçtu. Aşırı 
hızla zeytinliğe 
uçan kamyon

Bursa iş dünyasına 
çek, fatura, senet 
konularında eğitim 
veren Avukat 
Ahmet Pöge, son 
yıllarda sahte çek 
olaylarının arttığını 
söyledi. Pöge, 
“Tanımadığınız 
kişilerden çek 
alırken mutlaka, 
adres ve kimlik bil
gilerini alın. Çek 
alırken üzerinde bu
lunan küçük kare 
şeklindeki holo
grama da dikkat et
melisiniz. Bu 
holograma normal 
ışıkta baktığınızda 
akustik bir 
görünüm alacaktır.” 
dedi.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) BTSO 
Akademi Proje 
kapsamında Bursa 
iş dünyası temsilci

2 tane zeytin 
ağacını devirerek 
durabildi.
Sürücü ise kazayı

yaralı olarak atlattı. 
Hastaneye 
kaldırılan sürücü, 
mıcıra girdiği için

direksiyon 
hakimiyetini 
kaybettiğini 
söyledi

lerine ‘çek, senet ve 
fatura düzen
lemelerine ilişkin 
eğitim verildi. 
Avukat Ahmet 
Pöge, sahte çek 
konusunda önemli 
uyarılarda bulundu. 
Pöge, son yıllarda 
sahte çek 
olaylarının arttığına 
dikkat çekti.

“HOLOGRAMA 
DİKKAT” 
Tanımadıkları 
kişilerden çek 
alırken mutlaka 
adres ve kimlik bil
gilerini almaları 
gerektiğini vurgu
layan Avukat Pöge, 
şu bilgileri verdi: 
“Aksi halde sahte 
çek sebebiyle isten
meyen olaylarla 
karşılaşabilirsiniz. 
Çek alırken 
üzerinde bulunan 

küçük kare 
şeklindeki holo
grama da dikkat et
melisiniz. Bu 
holograma normal 
ışıkta baktığınızda 
akustik bir 
görünüm alacaktır. 
Ayrıca bu 
hologramın içinde 
ait olduğu bankanın 
logosu da bulun 
maktadır. Sahte 
çekte ise hologram 
kesinlikle böyle bir 
görüntü vermez. 
Ayrıca sahte çekteki 
hologram, sanki 
alüminyum folyo 
yapıştırılmış 
gibidir.”

“SAHTE ÇEK 
KAĞIDI 
KALİTESİZDİR” 
Sahte çek kağıdının 
tıpkı sahte parada 
olduğu gibi daha 
kalitesiz olduğunu 

ifade eden Avukat 
Ahmet Pöge, 
“Sahte çekte kalite 
göremezsiniz.
Renkli fotokopi 
gibidir. Kağıdının 
üzerindeki kır 
çıllar hiçbir şekilde 
canlı değil, sönük
tür. Çekin sahte 
olduğunu keşi 
minden bile 
anlayabilirsiniz.” 
diye konuştu.
50. Meslek Komitesi 
Başkan Yardım 
cısı ve moderator 
Alp Güller, ken 
dilerine destek 
veren BTSO’ya 
teşekkür etti. BTSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Aytuğ Onur 
ise kent 
ekonomisinin 
dönüşümüne 
liderlik etmeyi 
sürdürdüklerini 
ifade etti.

3 Kişinin Cinayet 
Sanığına 3 Kez Ömür 
Botu Hanis Cezası

Bursa'da geçen 19 
Ocak'ta Serkan 
T.'yi bıçakla yarala 
diktan sonra, aynı 
gün geldiği Eskişe 
hir'de eşi Çiğdem 
Çeledir'i, kayınbi 
raderi Muhammet 
Murat Çelik'i ve 
uzaktan akrabası 
Birol İnce'yi taban
cayla öldüren, 
kayınvalidesi 
Aynur Çelik'i de 
yaralayan Soytürk 
Çeledir'e ceza 
yağdı. Çeledir, eşi 
Çiğdem Çeledir'i 
öldürmek suçun
dan ağırlaştırılmış 
ömür boyu, 
kayınbiraderi 
Murat Çelik ve 
akrabası Birol İn
ce'yi öldürmekten 
de ayrı ayrı ömür 
boyu, kayınva 
lidesi Aynur Çelik'i 
öldürmeye 
teşebbüs suçun
dan da 15 yıl hapis 
cezası verdi.
Otomobil alım 
satımı yapan 33 
yaşındaki Soytürk 
Çeledir, bir süre 
önce Eskişehir'de 
işlettiği kahvede 
çalıştıktan sonra 
Bursa'daki 
ailesinin yanına 
dönen 19 yaşın 
daki Serkan T.'yi 
Bursa'da bıçakla 

yaraladı. Aynı gün 
Eskişehir'e gelen 
Soytürk Çeledir, 
kendisinden 
boşanmak isteyen 
eşi 29 yaşındaki 
Çiğdem Çeledir'in 
annesi ile birlikte 
kaldıkları Yenikent 
Mahallesi'ndeki 
evine gitti. Soytürk 
Çeledir, tabancayla 
ateş ederek eşi 
Çiğdem Çeledir'i, 
kayınbiraderi 18 
yaşındaki Muham
met Murat Çelik ve 
kayınvalidesi 47 
yaşındaki Aynur 
Çelik'i vurup kaçtı. 
4 cocu£ annesi 
Çiğdem Çeledir 
aynı-gün, 
kayınbirader 
Muhammet 
Murat Çelik de 
3 Şubat'ta 
kaldırıldıkları 
hastanede öldü. 
Soytürk Çeledir 
aynı gece 19 
Ocak'ta, eşiyle 
ilişkisi olduğunu 
öne sürdüğü uzak
tan akrabası Birol 
İnce'yi Turgutlar 
Mahallesi 
girişindeki 
mezarlık yanında 
tabancayla 
öldürdü. Çeledir, 
3 Şubat 2015 tari
hinde yakalanarak 
tutuklandı.
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Güne Bakış
Bursa Vali Yardımcısı Selami Aydın binada incelemelerde bulundu 
il V I II

giHHKiNDnmnuıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

YAĞDANLIK...
Ne ala!
Umurbey, Türkiye Cumhuriyetimizin 3. 

cumhurbaşkanını çıkarmış bir beldemizdir.
Kurtuluş Savaşının Galip Hocası, Yunan 

işgaline karşı Anadolu’da Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarının başlattığı başkaldırımın, 
Anadolu ihtilalinin önemli bir aktörüdür.

OsmanlInın Tuna vilayetinin -1877-1879 
(93 Harbi) Türk-Rus savaşından sonra- 
Plevne kentinin Berkofça Rüşkiyesi baş 
öğretmeni ilken Türkiye’ye göç eden Umur 
bey Rüştiyesi Başöğretmenliğine tayin 
edilen Abdullah Fehmi Efendi’nin 3. oğlu 
Mahmut Celal, babasının yanında aldığı 
eğitimden sonra Anadolu1da başlayan 
Kurtuluş Savaşında görev alır, 

Bundan önce de Bursa da İttihat ve Te 
rakki örgütünün Bursa Katipliğini yapar.

31 Mart gericilik ayaklanmasının Bursa 
ya sıçramasını önlemek için büyük bir ça
balar harcamıştır.

Bavar, İttihat ve Terakki’nin İzmir’deki 
örgütlenmesine ve Yunan megola idealini 
yayan papazların çalışmalarını önlemek 
için Ege Bölgesinde çalışmıştır.

Ege Bölgesi’nde ilk kooperatifi kurmuş 
ve bölgeye yaymış, ticareti azınlıkların elin
den Türk üreticilerinin eline geçmesine 
çaba harcamıştır.

Yühânin Tire ve ödemi İşgalinden wiiia 
Germencik civarlarında Galip Hoca adıyla 
milli mücadeleye destek olmuştur.

1919 da Saruhan Sancağından son 
OsmanlI Meclisi Mebusanrna seçildi.

Kurtuluş Savaşı’nın başarı ile sonlan 
masından sonra da Mustafa Kemal’in 
yanında oldu. Meclis tarafından 27 Şubat 
1921 de iktisat vekili seçildi, Lozan'a iktisat 
müşaviri olarak kafıldı.

6 Mart 1924‘de İmar ve Iskan Bakanlığı 
yaptı. İş Bankasını kurdu.

Atatürk’ün son.yıllarında, Hatay konu 
sunda Başbakan İnönü ile ters düşmesi 
üzerine Başbakan seçildi.

İsmet İnönü’den sonra 3. Cumhurbaş 
kanı oldu.

Böylesi yaşamı ülkenin kurtuluşu ve 
siyası yaşamı içinde geçmiş bir devlet 
adamı, bugün doğduğu yerde, Umurbey’de 
Anıt mezarında rahat uyuyor mu acaba?

Doğduğu yerde, kendi vakfınca yapılmış 
bir külliyeden başka adı bir yerde yok.

Gemlik’te bile adı sadece bir okula 
verilmiş.

Şimdi Celal Bayar’ın yetiştiği ve 
mezarının bulunduğu Umurbey’in stadına, 
Recep Tayyip Erdoğan’ın adını vermişler.

Bu ayıptır.
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a, 

Umurbeylilere karşı yapılmış bir ayıptır.
Umurbeylilere sordular mı bu adı 

verirken.
İstiyor musunuz dediler mi?
Hayır. Sormadılar.
Sırf Cumhurbaşkanına yaranmak, yağ 

çekmek için verdiler bu adı.
Açılışını da Recep Tayyip Erdoğan’a 

yaptırsınlar.
Hem de, 17-25 Aralık soygunlarının or

taya çıktığı dönemde.
Yağcılığın da bu kadarına pes doğrusu. 
Rahmetli Galip Hoca’nın mezarında 

kemikleri sızlıyordur sanıyorum.

Atatürk Kor- 
donu’nda yeniden 
düzenleme çalışma 
lan tamamlanmak 
üzere olan Daniş 
Ekim Öğret 
menevi’nin Ocak 
2016 da açılacağı 
açıklandı. 
Dün, Bursa Vali 
Yardımcısı Selami 
Aydın, Kaymakam 
Cahit Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevinde in
celemelerde bulu
narak, kurucu Mü 
dür Mehmet Ali 
Yücel den bilgi 
aldılar.
Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevi olarak 
kullanılacak binanın 
1886 yılında Fransız 
Yalı Mimarisi ile 
yapılan tarihi bir 
bina olduğunu, 1996 
yılında Milli Eğitim 
Bakanlığına “Öğret 
menevi” olarak 
kullanılması için 
bağışlandığını, bir 
kaç defa onarıldığı, 
ancak, Öğretmenevi 
olarak kullanışlı 
olmadığının görül

MMİllMH

Dün, saat 12.oo 
sıralarında Ilıca 
Caddesi’nde mey
dana gelen trafik 
kazasında yola hızlı 
giren özel araç, 
geçmekte olan mo- 
torsiklete çarparak 
sürücüsünün ağır 
yaralanmasına 
neden oldu. 
Karsak Deresi 
yönünden Gemlik

düğü belirtildi. 
Öğretmenevi Müdü 
rü Yücel, binanın 
31 Aralık 2012 tari
hinde Bakanlık 
tarafından kapatıl 
dığını, 30 Mayıs 
2013 tarihinde Bur 
sa Valiliği tarafından 
bakım ve onanma 
alındığını açıkladı. 
Vali Yyardımcısı Se
lami Ay<i<n, tarihi 
binanın, Bursa Anıt 
lar Kurulu tarafın 
dan, her odada 
bağımsız banyo- 
WC olacak şekilde 
projelendirildiğini 
ve Restorasyon 
işlerinde sona yak 

merkezine doğru 
araç süren Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalıştığı öğrenilen 
sürücü ara sokak
tan hızlı çıktığı iddia 
edilen 34 NU 4392 
plakalı araç 
sürücüsü M. Erim’in 
çarpması sonucu 
yere çakıldı. 
Başından darbe 
alan motorsiklet

(aşıldığını öğretmen 
evinin 2016 yılı 
başında hizmete 
gireceğini belirtti. 
Sadece konaklama 
ünitesi olarak 
kullanılacak olan 
Öğretmenevinin; 
7 oda ve 14 yataklı, 
ayrıca bünyesinde 
misafirler için kah 
valtı ve yemek salo
nunun olduğu, en
gelli vatandaşların 
rahat ulaşabileceği 
şekilde engelli asan 
sörü ve bir odanın 
da engelli yatak oda 
Si olacağı belirtildi. 
Öğretmenevi, Bursa 
Valiliği Yatırım İzle 

sürücüsü çağrılan 
ambulansla Muam
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, 
çarpılan motorsiklet 
olay yerinden 50 
metre uzağa 
savruldu.
Polis, kazaya neden 
olan M. Erim’in 
ifadesini alırken 
özel araç sürücüsü 

me ve Koordinas 
yon Başkanlığı 
tarafindan 
Restore ediliyor. 
Gemlikli öğretmen 
ler, öğretmenevinin 
yalnız butik otel 
olarak hizmete 
açılmasının yanlış 
bir projelendirme 
olduğunu, öğretmen 
lerin bir araya 
geleceği bir lokalin 
bulunmamasının bir 
eksiklik olduğu ve 
diğer öğretmenev 
lerinde bulunan 
lokalin, neden 
Gemlikli öğretmen 
lerden esirgen 
diğini sordular.

motorsikletin önüne 
aniden çıktığını, 
fren yapma imkanı 
bile bulamadığını 
söyledi.
Hayati tehlikeyi 
atlatan motorsiklet 
sürücüsünün teda 
visi devam ederken, 
özel araç sürücüsü 
serbest bırakıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor

mailto:kadri_guler@hotmail.com


? Snn Tl'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 
AıJVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLIDA YAPILIR

SALONLARIMIZI GÖRMEDEN MESGİD 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu
Gemlik/BURSA 
/C\ 0554 5774677

0541542 2100
-- ■......... ■ ' . f 360°lwww.sakalli.com.tr V/

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL’den başlayan 

Yemek Fiyatları

http://www.sakalli.com.tr


GemlikKarfez

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmışta
400-450 KİŞİLİK

500-550 KİŞİLİK

salon

SALON-3

360

SİGARA ‘ 
İÇME ALANLARI 
. MEVCUTTUR .

750 - 1000 KİŞİLİK X GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU
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Gemlik Belediyesi Celal Bayar‘ın kemiklerini sızlatıyorlar...

MfflllllHMMWilMllBlB
Halkın paralarıyla 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Umurbey Stadına, 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunda 
büyük emekli geçen, 
Atatürk'ün İktisat 
Bakanlığını, Başba 
kanlığını yapan, 
3. Cumhurbaşkanı 
merhum Celal Bayar 
dururken, yaşayan 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın adının 
verilmesi Umurbey 
de tepkileri neden 
oluyor.
Gemlik Belediyesi

basın bürosundan 
yapılan açıklamada, 
2014 yılı Kasım 
ayında temeli atılan 
Umurbey Recep 
Tayyip Erdoğan 
Stadı açılış için gün 
sayar hale geldiği 

belirtildi. 
Kamulaştırmasıyla 
birlikte yaklaşık 
2 milyon liraya 
mal olan stadın, 
2016 yılının ilk 
aylarında törenle 
hizmete girecek.

Sahadaki çalışma 
ların son halini 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ile birlikte in
celeyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Umurbey 
Mahallesinin Türki 
ye’nin 3. Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar’ın ardından 
12. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın da adını son
suza kadar yaşata 
cağız. Halkın oyla 
rıyla seçilen ilk Cum 
hurbaşkanı olan, 
sporun içinden 

çıkmış Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
ismini Bursa’da bir 
ilk olarak Gemlik 
Umurbey Stadına 
vermekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. 
Yapım aşamasında 
ortaya çıkan aksilik
lere rağmen Gem- 
lik’e yakışan bir 
sahayı tamamladık. 
500 kişilik seyirci ka
pasitesi, kamulaştı 
rılan alanda yapıla 
cak takviye tribünler 
ile artırılabilecek. 
Tesiste ufak tefek 
müteahhitlik hizmet

lerinin tamamlan 
masından ardından, 
çevre düzenlemesi 
sonrası stat açılış 
töreni yapacağız. ” 
dedi.
Umurbey’de yapılan 
statta soyunma 
odaları, hakem ve 
gözlemci odaları, 
mescit, banyolar, 
tuvaletler ve vip 
tribünleri de 
bulunuyor.
Modern ölçülerde 
yapılan stadyumda, 
birçok amatör, 
ulusal ve uluslara 
rası müsabaka 
oynanabilecek.

İstiklal Caddesi’nde yürüyüp, AVM önünde basın açıklaması yaptılar Arı Yetiştiriciliği 
kursu açılıyor

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları’nın düzenle 
diği “17-25 Aralık’ı 
unutturmayacağız” 
diyerek “Hırsızzzz 
Varrrr” diye 
bağırdılar.
Dün, saat 17.oo 
sıralarında İstiklal 
Caddesi’nde yaya 
kaldırımlarından 
slogan atarak, el
lerinde pankartlarla 
yürüyüşe geçen 
CHP’li gençler, 
“Artık susmak yok”, 
“17-25 Aralık vesile
siyle rahmetli indire- 
gandiyi saygıyla 
anıyoruz”, “Her yer 
rüşvet, her yer yok- 
suzluk”, “Çekip el
lerinizi halktan”, 
“Uyan Türkiye”, 
“Hırsız Var”, 
“Gemlik Uyuma”, 
şeklinde pankartlar 
taşıyan CHP’li 
gençler, Ahmet 
Dural Meydanı CIUS 
AVM önüne kadar 
yürüdüler.
Yürüyüşe, Bursa 
Milletvekili Orhan 
Sarıbal, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan da katıldı. 
AVM önünde slogan 
atmaya devam eden 

ı gençler adına basın 
bildirisi okundu.
Bildiride, 17-25

Aralık Haftasının 
yıldönümü olduğu 
hatırlatılarak, şu 
görüşlere yer veril 
di: “2013 yılının 
17 Aralık’ın da 
başlayan bu süreç 
Türkiye’de siyasetin 
karanlık yüzünü gö
zler önüne sermiştir. 
Evlerden çıkan kutu 
kutu paraların, para 
sayma makinaları 
nın günüdür. Asgari 
ücretin bin lira oldu 
ğu günde 700 kişi 
nin asgari ücretine 
eşit saat takanları, 
bakara makara 
diyerek, en kutsal 
değerlerle dalga 
geçenleri ‘Ben 
gerekirse önüne 
yatarım’ diyenleri 
tekrar tekrar 
hatırlatma günü 
dür.” denildi.
Açıklamada, telefon 
görüşmelerinde 
görüldüğü gibi 

paraları sıfırlamak 
için villa almaya 
kalkanları kendi 
çocuklarına doku 
nulmasın diye bin 
yüz küsür devlet 
görevlisinin yerinin 
değiştirildiği 
hatırlatıldı. 17-25 
Aralık’ın ‘O paralar 
bizim değil, 
bankanındır diyen 
müdürleri, çıkan 
paraların faizlerini 
alanları hatırlatma 
günü olduğu belir
tildi. Siyasi iktidarın 
rüşvet ve yolsuzluk 
larının gözler önüne 
serilmesine karşın 
iktidarın baskısı 
sonucu yargı tarafın 
dan kapatıldığı belir
tildi. Bildiride, “17- 
25 Aralık yolsuzluk 
haftası ve siyasi 
iktidarın ve türk 
yargısının kara 
günüdür. Eğer bir 
ülkede rüşvete 

yolsuzluğa bulaş 
mış kişler toplum 
içine çıkabiliyorsa, 
o ülkede yargıya 
güven kalmaz. 
Ülkedeki acı gerçek
ler yüreklerimizi 
yakmaya devam 
ediyor. CHP li 
gençler olarak 
bu kara günü 
unutmayacağız ” 
denildi.
Daha sonra 
konuşan CHP Bursa 
Milletvekili Orhan 
Sarıbal ise 
konuşmasında, 17- 
25 Aralık arasındaki 
haftayı Yolsuzluk 
Haftası ilan ettik
lerini belirterek, 
Cumhurbaşkanı 
tarafından tamam
lanmadan açılan 
Timsah Arena’nın 
yanlış bir yatırım 
olduğunu, halkın 
parasının çarçur 
edildiğini iddia etti.

Gemlik Halk 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 4 Ocak 
2016 tarihinde "Arı 
Yetiş tiriciiiği (Arı 
cılık)" Kursunun 
başlayacağı 
bildirildi.
Gemlik Halk 
Merkezi Müdürlüğü 
ve İl Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü ile gerçek 
(eştirilecek olan 
"Arı Yetiştiriciliği 
(Arıcılık)" Kursu, 4 
Ocak 2016 Pazarte 
si günü başlayacak 
olup, hafta içi 
17.00-21.00 saat
lerinde şrasında 
yapılacağı belirtildi. 
Kursun toplam 

Dış Hekimi 
Doğan ALMAYA

ACİL DİŞ TEDAVİSİ VE 
MÜDAHALELERİ 

rÇrN~SAAT24.oö’e 
KADAR

HİZMETİNİZDEYİZ
Ahmet Dural Meydanı 

Batum İş Merkezi 
Kat : 2 GBIVI1_İK

O 542 593 61 51

süresi 80 saat olup 
14 gün sürmesi 
planlanıyor.
Kursa düzenli katı 
lanlar, kurs biti
minde yapılacak 
olan sınav sonrası 
başarılı olmaları 
halinde sertifikaları 
verilecek.
"Arı Yetiştiriciliği 
(Arıcılık)" Kursuna 
başvuruların 
31 Aralık 2015 
tarihi mesai biti 
mine kadar devam 
edeceği, müra 
caatların şahsen 
Gemlik Halk 
Merkezi Müdürlü 
ğü’ne yapılması 
gerektiği 
hatırlatıldı.
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Gemlik Belediye 
Spor Atletizm Külü 
bü Sporcuları Bursa 
Uludağ Rotary 
Kulüp Kros Şampi 
yonasında takım 
halinde bir şampi 
yonluk, bir de üçün 
cülük elde ettiler. 
12 Atletizm Kulübü 
nün katıldığı prestijli 
şampiyonaya Küçük 
Kızla ve Yıldız kızlar 
kategorilerinde 
katılan Gemlik Bele 
diye Spor Atletizm 
Kulübü sporcuları 
bir kez daha 
büyük bir başarıya 
imza attılar.
1500 metre küçük 
kızlar yarışmasında 
Nuriye Bilgi birinci 
olurken, Yıldız 
Kızlarda 2 000 metre 
koşusunda Dilek 
Özdemir üçüncü 
oldu. Yıldız Kızlarda 
yine 2000 metrede 
Edanur Eren 4. 
Deniz Aytun’da 5.liği 
elde etti. Puanla
mada Gemlik 
Belediye Spor

Atletizm takımı 
Yıldız kızlarda takım 
halinde şampiyonlu 
ğu elde ederken, 
küçük kızlarda da 
üçüncü oldular.
Hedeflerinin Türkiye 
şampiyonası oldu 
ğunu bir kez daha 
yineleyen Atletizm 
Antrenörü Burhan 
Gümüş, kendilerine 
büyük destek veren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Kulüp Başkanı Hu
lusi Gandar’a teşek 
kür etti. Her türlü 
desteği aldıklarını 
belirten Burhan 
Gümüş, gerekli alt 
yapı tesisleşmesi 

sonrasında Gem- 
lik’in atletizm dalın 
da daha birçok başa 
rıh sporcu çıkara 
cağına inandığını 
kaydetti. Kulüp 
Başkanı Hulusi Gan- 
dar’da sporcuları ile 
gurur duyduklarını 
dile getirirken, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
Belediye Spor Atle
tizm Tikimi teknik 
ekip, futbolcu ve yö
neticilerini tek tek 
kutladı. Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, ayrım yapma 
dan her spor 
kulübüne destek 
olmayı sürdürecek

lerini belirterek, 
tesisleşme konu 
sunda da yatırımla 
rın devam edeceğini 
kaydetti.
Gemlik Belediyesi 
olarak Umurbey 
Recep Tayyip 
Erdoğan Stadını 
tamamla dıklannı 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, uluslar 
arası turnuvalar, 
şampiyonalar 
düzenleyebilecek 
kapasiteye yükselen 
Gemlik'te, her 
spor branşından 
yüzlerce başarılı 
gencin çıkmasını 
temenni ettiklerini 
sözlerine ekledi.

“Benimle Delirir 
misin?” sahnelendi

GemlikLife Kültür 
Etkinlikleri 
kapsamında, Ahmet 
Gültekin Müzik ve 
Sanat Merkezi ve 
Kenan Karakaş 
işbirliği ile organize 
edilen Komagene 
ve Amerikan Kültür 
sponsorluğunda 
"Benimle Delirir 
misin?" adlı oyun 
Gemlik'te tiyatro 
severler ile buluştu. 
Son zamanların en 
iyi komedi oyunları 
arasında yer alan, 
oyunun 

başrollerinde 80'ler 
dizisinin sevilen 
oyuncusu Necmi 
Yapıcı ve başarılı 
oyuncu Mehtap 
Bayrı yer aldı. Tiya
tro yazarı Mine Ar- 
tu'nun kaleminden 
uyarlanan oyun, İs
tanbul Meydan Sah
nesi tarafından 
Manastır Kültür 
Merkezi'nde izleyi
cisi ile buluşan 
"Benimle Delirir 
Misin?" adlı tiyatro 
oyunu büyük alkış 
aldı.

İB.

4.2_ ynhh tecrübemiz, ile 
hizmetinizdeyiz....

.... ........

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • S? TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU # 
DAVETİYE e 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA# 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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Etmeli zammı var mıP
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı 
ekmeğin fiyatında 
bir değişiklik ola* 
caksa fiyat 1.25 
TL’yi geçmeye 
ceğinl söyledi. 
Ekmeğin fiyatı 
tartışmaları devam 
ediyor. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bü
lent Tüfenkci ile bir 
araya gelen 
Tüfenkci, Türkiye 
Fırıncılar Federas 
yonu Başkanı Halil 
İbrahim Balcı 
ekmeğin fiyatında 
bir değişiklik ola
caksa fiyatının 
1.25 TL'yi geçme 
yeceğini söyledi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Türkiye 
Fırıncılar Federasy
onu Başkanı Halil 
İbrahim Balcı ve be
raberindeki heyeti 
makamında kabul

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

etti. Balcı Bakan 
Tüfenkci'ye hayırlı 
olsun ziyaretine 
geldiklerini be
lirterek, 
çalışmalarında 
başarılar diledi.

1.5 LİRA İFADESİ 
GERÇEK DEĞİL

Ekmek fiyatlarının 
1,5 lira olacağına 
ilişkin haberlerin 
gerçeği 
yansıtmadığını, 
fırıncıların 

halkın alım gücünü 
göz önünde 
bulundurduklarını 
anlatan Balcı, 
"2,5 yıldır ekmek 
fiyatlarında bir 
değişiklik yok. 250 
gram ekmeğin 1,5 
lira olacağı ifadesi 
gerçeği yansıtmıyor. 
Bu 2,5 yıl süre 
içerisinde girdilerim
izin artmasıyla bir 
fiyat değişikliği ola
caksa dahi 1 lira 25 
kuruşun üzerinde 
olmayacağının altını 

çizerek ifade edebili
riz" diye konuştu. 
Ekmek israfının 
önlenmesine 
yönelik çalışmalarla 
günde 1 milyon 
100 bin ekmeğin 
israf edilmesinin 
önüne geçildiğini 
bildiren Balcı, 
israfın fırınlarda 
başladığını, bunun 
için fırın enflas 
yonunun önüne 
geçilmesi 
gerektiğini 
vurguladı.

Mevduatta 
29 Şubat pazarlığı

Şubat ayının 29 gün 
çekmesi nedeniyle 
bankalar ile 
müşterileri arasında 
1 günlük faiz 
pazarlığı başlattı. 
Normal şartlarda bir 
yıllık faizi 365 gün
den hesaplayan 
bankalar şubat ayı 
28 yerine 29 çektiği 
yani yıl 366 gün 
sürdüğü için 
2016’da hesabı 
değiştirecek. 1 gün
lük fark ise eğer 
müşteri itiraz et
mezse bankanın 
kasasında kalacak. 
2016’da banka 
müşterisine 1 yıllık 
yüzde 12 faiz 
verdiğinde bunu 
365 değil, 366 gün 
için vermiş olacak. 
Oysa banka şimdi 
yüzde 12 faiz 
verdiğini 
söylediğinde 
aslında faiz oranı 
yüzde 12’ye değil, 
yüzde 11.96’ya 
denk geliyor. Böyle 
bir durumda bu 
kayıp da 
müşteriden gidiyor. 
Türkiye’de toplam 
mevduat üzerinden 

hesaplandığında da 
1 günlük 426 milyon 
lirayı bulan faiz 
geliri de bankalarda 
kalmış oluyor.
Her ne kadar 1 gün
lük faiz küçük par
alar için çok önem 
arz etmiyorsa 
büyük mevduatı 
bulunan kurum ve 
kişiler için önemli 
tutarları bulabiliyor. 
“Bir günlük faizimi 
isterim” diye itiraz 
eden kurumların 
mevduatını başka 
yere kaptırmak iste
meyen bankalar da 
İ günlük faizi 
müşterilerine 
promosyon olarak 
verip sorunu çöz 
meye çalışıyor. 
PROTOKOL 
İMZALADI 
Türkiye’de kanun 
nezdinde kurulmuş 
ve geniş üye 
tabanına sahip 
geçmişi köklü 
kurumlar arasında 
500 milyon 
liradan başlayıp 2 
milyar liraya kadar 
ulaşan mevduatları 
bulunanlar yer 
alıyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polla Karakolu 513 18 79

Telefon Anza 121
UEDAŞARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
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 84

Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

__________OTOBÜS__________

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)Paınukkato 00 2®

DENİZ UÇAOl I13M13
Paeaaua Atanla Seyahat 014 S3 G2
METRO . •'•3 12 12
Aydın Turtam S1 3 20 77
•Osar Turtam <12 10 72
KantoaroOlu-Caadaş 414 44 4»
Amtur İ14 47 71
Kamil Koç «12 O1 S3

________DAMITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllengaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgez 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgez 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet He atan e sİ 517 34 00
Sahil Dev. Host. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocaftı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 20
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

E
R

TAKSİLER

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

1
Akcan Patrol 013 10 70
MAR-PET 013 30 33
Tüncay Otogaz 01» 1« 4®
Baysa Patrol »1® <>1 °®

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5356 
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)

geiiIBeHH
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-12:00-14:00- 
16:30-17:00-19:00- 

19:15-21:15...
Açlık oyunları alaycı 

kuş 2 (Türkçe) 
14:00-21:15...

Azap: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:15-21:00...
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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DUGUN SALONU

PiiWlist +Di Performans “ w 91 ■ ■âtenS^eGMirme REZERVASYONLARIMIZ 

Nikah Masası -Volkan gösterisi I
İnternetten Canh tym- Sahne - Işıkgöstertsi

facebook/miltondugun 
plus.google.com/mlltoncfugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

P^s fa-Meşrıfaiit-Çerez

swi ■ l*ir o

REZERVASYONLARIMIZ —
I BAŞLAMIŞTIR

Servis ve ekipnuMltir - Sürpriz aösteri/er
www.gemlikmliton.com

plus.google.com/mlltoncfugun
http://www.gemlikmliton.com
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Akıllı Ev Sistemi
Özel İç Mimari Uygulama

3+1 Normal
Dubleks Daireler

VıZYONYAPI
K«nu«l Dönüşümün Mimarı , 

www.vizyonkd.com

Mimar Hasan Sözüneri Timsah Arena’ya yapılan eleştirileri yanıtladı
II II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SÖZONERİ'NİN STAD AÇIKLAMASI
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yaptınlan ilk tüzel şehir stadyumunun mi
mari projesini çizen Sözüneri Mimarlık 
firmasının sahibi, hemşehrimiz Hasan 
Sözüneri, dün akşam Olay Tv.’de stat ile il
gili Mustafa özdal’ın sorulannı yanıtladı.

özdal, son günlerde stat konusunda or
taya atılan eleştirileri Mimar Hasan 
Sözüneri’ye sordu.

Bunlardan ilki stadın adı konusu oldu.
Sözüneri, stadın adının "Bursa 

Belediyesi Stadı" olduğunu, taraftarlar 
arasında ise adının "Timsah Arena" 
olduğunu söyledi. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Statı’nın 
mimarı hemşehrimiz 
Haşan Sözüneri, 
Olay TV’de stada 
yöneltilen eleştirileri 
cevaplarken, Timsah 
Arena’nın bütün 
eksikliklerinin 6 ay 
içinde tamamlana 
bileceğini söyledi. 
Sözüneri, Bursa’nın 
takımı olan Bursa 
spor’un simgesi Tim 
sah’m başının bulun 
maması konusun
daki eleştirileri de 
cevaplayarak, “Tim 
şahın gövdesi varsa, 
kafası da vardır. Baş 
langıç projemizde 
gövde yapıldı. 
Kafasındaki teknik 
detaylar vidasına

kadar tek tek hesap 
landı ve projelen 
dirildi. Önümüzdeki 
zaman içinde kafası 
tamamlanacak.
Biz, Bursa’da 
Türkiye’nin en 
başarılı tribün 
düzenlemesini 

yaptık. Stadyuma 
10 dakikada 
girilip, 10 dakikada 
çıkılabileceğini 
iddia ettik. Bunun 
uygulamasını da 
yapılan açılışta 
gördük." dedi.
Haberi sayfa 4’de

Mevlana
iııı altsam 
anılacak

Mevtana Celalet 
tin Rumi’nin 472. 
Vuslat yıldönü 
mü ‘Şeb-i Arus’ 
bu akşam saat 
20.oo’de Gemlik 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
yapılacak.
Gemlik Belediye 
si ve Bursa Mev 
lana Kültürünü 
Yaşatma Derneği 
işbirliğiyle düzen
lenen Şeb-i Arus 
sema programı 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu 
yılda geleneksel 
olarak Gemliklile 
re sunulacak.

arce/ikarceük
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası!_ _ _ _

GENÇ-flL Tic. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vizyonkd.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmaralilrlik'in hedefi büyük
2015-2016 iş yılı ürün ahm kampanyası kapsamında, en az 40 bin tonluk ürün alımı hedefleyen 

Marmarabirlik, önümüzdeki günlerde üretici havuzlarından ürün alımına başlayacak.
Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
2015-2016 iş yılı 
ürün alım kampan 
yasına devam 
ediyor.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 26 
Ekim'den bugüne 
kadar 185 milyon TL 
bedel karşılığında 36 
bin 600 ton ürün 
alındığını belirterek, 
"Marmarabirlik'in 
satış rakamlarını 
artırabilmesi için 
kampanya kapsa 
mında en az 40 bin 
ton zeytin almayı 
hedeflediğimizi 
açıklamıştık. Rekolte 
beyanının yüzde 
50'sini tamamla
mayan ortak sayı 
mızın fazla olma 
sından dolayı kam
panya sonuna gel 
miş olmamıza rağ 
men alım miktarımız

36 bin tonlar se
viyesinde 
gerçekleşmiştir. 
Bundan dolayı da 
Marmarabirlik 'in 
alım planı sekteye 
uğramıştır" dedi.

"NE KADAR ALIM, 
O KADAR SATIŞ" 
Başkan Asa, 
önümüzdeki yıl satış 
rakamlarının 40 bin 
tonlar bandında ka 
labilmesi için

düzenli bir ahm ve 
satış planı uygulan 
ması gerektiğine 
işaret ederek, 
"Doğal iklim koşulla 
rından dolayı halk 
arasında ürünün 
'kıvırcık' denilen bir 
durumda olduğunu, 
üreticinin de kıvırcık 
ürünü kendi havu 
zunda değerlendir 
diğini görmekteyiz. 
En az 40 bin ton 
ürün alım hede

fimize ulaşabilmek 
amacıyla önümüz 
deki günlerde üretl 
cinin havuzundan 
zeytin almayı plan 
lamaktayız. Daha 
çok ürün almak Mar
marabirlik'in satış 
/arına da fayda sağ 
layacak olup, en 
kısa zamanda 
atımlara baştana 
çaktır" diye konuştu.

"REKOLTE 
BEYANINI DOLDU
RANA LİMİT ARTIŞI" 
Asa, Marmarabir- 
lik'te bu yıl kotasız 
alıma ve ürün ahm 
fiyatlarında yüzde 
75'e varan artışa 
rağmen rekolte beya 
nımn yüzde 50'sini 
teslim etmeyen çok 
sayıda üretici ortak 
olduğunu söyledi. 
Beyan ettiği ürün 
miktarının 50'sini 
tamamlayan ortak
lara gübre ve zirai 

ilaç kredisinde limit 
artışı yapılacağını 
ifade eden Asa, 
beyan ettiği ürünün 
yüzde 50'sinİ teslim 
etmeyen ortakların 
ise ortaklık yüküm
lülüklerini yerine ge
tirmediklerini, 
dolayısıyla gübre ve 
zirai ilaç artışından 
faydalanamayacakla 
rım kaydetti. Asa, 
önümüzdeki yıllarda 
yapılacak kar payı 
dağıtımının da yine 
ortakların teslim 
ettiği ürün miktarına 
göre belirleneceğini 
vurgulayarak, ürün 
teslimatı az olan 
ortakların kar 
payının da düşük 
olacağını bildirdi.

TOPLAM 
100 MİLYON 
LİRALIK ÖDEME 
Başkan Asa, Mar
marabirlik'in 2015- 
2016 ürün alım kam 

panyasi İçin yaklaşık 
200 milyon TL'lik 
bütçe ayırdıklarını 
da belirterek, "Mar
marabirlik, bu kam
panya döneminde 
geçtiğimiz yıla göre 
çok daha fazla 
miktarda Ödeme 
yapmaktadır. Üretici 
ortaklanmıza 25 
Aralık Cuma günü 
(yarın) yapılacak 
dördüncü dilim 
Ödeme ile birlikte 
toplam 100 milyon 
TL ödeme yapılmış 
olacaktır. Kampanya 
kapsamında üreti
ciye ürün bedel
lerinin yüzde 607 
peşin ödenmiş olup, 
geriye kalan yüzde 
40'lık dilimi İse 
Marmarabirlik'in 
imkanları çerçeve 
sinde en kısa za
manda kredi kullan
madan ödemeyi 
hedeflemekteyiz " 
ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkanı Ömer Şimşek, Hukuk Fakültesi’nin 
Görükle kampüsüne taşınmasına tepki gösterdi

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Ömer Şimşek, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin 
Bursa kampüsüne 
taşınmasının 
yanlış bir karar 
olduğunu söyledi. 
Kurulduğu 
günden beri başta 
hayırsever işadamı 
Merhum Asım 
Kocabıyık’ın Gemlik 
Belediyesi’nin ve 
Gemlik halkının 
büyük katkıları 
bulunan Hukuk 
Fakültesi’nin 
57. hükümet 
tarafından Sunğipek 
Fabrikası’nın 
Uludağ Üniver- 
sitesi’ne tahsisi 
sırasında bu alana 
bir Hukuk Fakültesi

‘GemIiK Körfez’ ; wwwgemııkKprtezğazetesi.com

yapılmasının akit 
altına alındığını, 
ayrıca merhum işa 
damı Asım Kocabı 
yık’ın da milyon
larca lira harcayarak 
Hukuk Fakültesi 
yaptırdığını belir 
terek, şunları 
söyledi:
“Gemlik halkı gibi 
biz de 4 bin üyesi 
bulunan Türkiye

Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
olarak Hukuk Fakül
tesi’nin Gemlik’in 
bir parçası oldu 
ğuna inanıyoruz ve 
Gemlik’te kalmasını 
istiyoruz. Hukuk 
Fakültesi’nin Gem
lik’ten Bursa kam
püsüne kaldırılma 
kararını yanlış bu
luyoruz. Sayın rek

tör bu kararından 
dönmelidir. 
Dönmediği takdirde 
Gemlik halkını 
karşısına alacaktır. 
Yıllardır yazları 
Gemlik’in güzide 
beldesi Gemsaz da 
geçiren sayın 
rektörün böyle bir 
karar almasını 
uygun bulmuyoruz. 
Gemlik halkı ve 
Gemlikli işadamları 
Hukuk Fakültesi’nin 
ihtiyaçlarını karşı 
/ayabilecek kapa 
sitededir. Bu 
konuda da başta 
belediyemiz olmak 
üzere herkes 
elinden geleni 
yapmaktadır.
Gemlik Hukuk 
Fakültesi 
öğrencilerinin 
ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek kapa 
sitededir.” dedi.

MMilMM

Gemlik Açık Ceza 
İnfaz Kurumu ve 
Gemlik Müftülüğü 
tarafından hazırla 
mlan Kutlu Doğum 
Haftası programı 
düzenlendi. 
Gemlik Açık Ceza 
İnfaz Kurumu kon
ferans salonunda 
düzenlenilen 
programa, Gemlik 
ilçe Müftüsü 
Muammer Turan 
Gemlik İlçe Vaizi 
Muharrem Dutar 
Balık Pazarı Cami 
Müezzin Kayyımı 
Eyüp Bulut, Sugh-i 
İpek Cami Müezzin 
Kayyımı Nurullah 
Birol, Osmanpaşa 
Camii Müezzin 
Kayyımı İbrahim 
Sinemacı, Gemlik 
Açık Ceza İnfaz Ku
rumu Vaizi Ahmet

Altun, Kurum Mü 
dürü Hasan Torun, 
Kurum 2.Müdürleri 
Kurum Personeli 
ile 338 hükümlü 
tarafından izlendi 
Gemlik Müftülüğü 
işbirliğiyle düzen
lenen programda 
Balık Pazarı Cami 
Müezzin Kayyımı 
Eyüp Bulut, Sugh-i 
İpek Cami Müezzin 
Kayyımı Nurullah 
Birol ve Osmanpa 
şa Camii Müezzin 
Kayyımı İbrahim 
Sinemacı tarafın 
dan Kuran-ı Kerim 
Tilaveti ve Mevlid-i 
Şerif okundu.
Program bitiminde 
Gemlik Belediyesi 
tarafından gönde 
rilen kandil simidi 
katılımcılara ikram 
edildi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

EĞİTİMDEK/ DÜZEYİMİZ İÇLER ACISI
Bütün Dünya 

ulusları için eğitim 
büyük önem ifade et
mektedir. Bu nedenle 
de İlerlemiş ülkeler 
hep geleceğe ve 
hayata dönük eğitim 
programları 
uygulamışlardır.

Bu eğitim çalışma 
lan bir yıllık, üç yıllık 
ve beş yıllık gibi 
geleceği içine alacak 
biçimde düzenlen
mektedir. Kesinlikle 
günü kurtarmaya 
yönelik planlar değil 
dir. Bİz de ise her 
siyasi iktidar kafası 
na, kendi dünya 
görüşüne uygun 
eğitim programları 
yaparak eğitimi için

den çıkılmaz hale 
getirmiştir.

1950’li yıllardan beri 
uyguladığımız eğitim 
ezberci bir sisteme 
dayanmaktadır. 
Zaman zaman iyi 
niyetle yapılan çalış 
malar olmuşsa da 
asıl amaca ulaş ila 
mamıştır. Günümüz 
de varsa yoksa imam 
okulları... Bu okul 
larla nereye varıla 
cak? Amaç teokratik 
bir devlet düzeninin 
temelini mi atmak? 
Sık sık değiştirilen 
eğitim sisteminin 
savunulacak bir yanı 
kalmamıştır.

Eğitim sorunu bi 
limsel bir gözle ince

lenmek zorundadır 
ve ülke gerçeklerine 
göre projeler üretil 
melidir. Üzülerek be
lirtmek zorundayım 
ki siyasi iktidarın 
böyle bir tasası yok. 
Varsa yoksa dini 
eğitim. Bilimsel 
eğitim çoktan rafa 
kaldırılmış.

OECD uluslararası 
eğitim grubundaki 
durumumuza baka 
rak Dünya’daki 65 
ülke arasındaki ye 
rimizi görelim. 
Matematik alanında 
Çin başta olmak 
üzere Uzakdoğu 
ülkelerinin ön 
sıralarda olduğunu 
rahatlıkla söyleyebi 

liriz. Türkiye ancak 
44.sırada yer 
almaktadır.

Matematikte böy- 
leyiz de ya Türkçede 
durumumuz nedir? 
Okuma ve anlama 
konusunda yine uzak 
doğu ülkelerinin ilk 
sıralarda (Çin, Fin
landiya, Singapur, 
Japonya, Kore) yer 
aldığını görmekteyiz. 
Türkiye ise yine 
42.sırada duruyor.

Fen Bilimlerinde 
durumun çok farklı 
olduğunu düşün 
meyin. İlk sıralarda 
yine uzak doğu 
ülkeleri (Çin, Singa
pur, Japonya, Fin
landiya...) Türkiye 
43. Sırada. Genel du
ruma bakıp üzülmek 
mi gerekli yoksa 
düşünmek mi?

Bir ulusun milli 
eğitim bakanı bunları 
kendine dert etmez, 
sadece imam okulla 
rıyla yatıp kalkarsa o 
ülkenin eğitiminin bir 
açmazda olduğunu 
söylemek için kâin 

olmak gerekmez. 
Sayın bakan kendin
den önceki dönem
den daha iyi 
olduğumuzu söyley
erek, öğretmenleri 
kutlayıp yüreğimize 
su serpiyor.

İnsanın şapkasını 
çıkarıp düşünmesi 
gerekmez mi? Bizim 
önümüzdeki ülkeler 
bu başarıyı nasıl 
yakaladı? Bizler neler 
yapmalıyız ki gerçek
ten başarılı olalım? 
Aklın yolu birdir der
ler. Bu alanda 
gerçekten uzman 
kişiler bir araya geti 
rilerek eğitim konusu 
enine boyuna 
tartışılamaz mıydı? 
Gerçekten deve misa 
li doğru olan bir . 
yanımız yok. Asıl 
üzücü olan ülkeyi 
yönetenlerin bu 
konuları kendilerine 
dert etmemeleri.

Bu muhteremler 
sanki uzayda yaşı 
yorlar. Eğitimi yazboz 
tahtasına çevirdiler. , 

Geleceğin sorumlu 

luğunu omuzlarına 
alacak çocuklarımızı 
bilimsel anlayıştan 
uzak, yaşama sırtını 
dönük olarak 
yetiştirirsek bunun 
hesabını vermek 
imkânsız olacaktır. 
Çocuklar yarış atı 
gibi hayatlarını 
sınavlara 
hazırlanmakla 
geçirirlerse sonuç 
hiç de parlak 
olmayacaktır.

İlkokuldan üniver
siteye dek hatta 
üniversite bittikten 
sonra bile sınavları 
geçer akçe yapı yor
sak söyleyecek bir 
şey yok demektir. 
Yüzbinlerce 
diplomalı işsiz ve 
cahil yetiştirdiğimiz 
için övünebiliriz.
Yetkililerin sık sık 

her alanda çok 
başarılıyız demeleri 
topluma hiç de 
inandırıcı gelmiyor; 
çünkü bu söylemler 
gerçeği yansıtmıyor. 
Kendi kendimizi boş 
yere aldatmayalım.

Yastı Mmn ölümü Bursa'da iiç Biye umul oldu
Çanakkale'de, yük
sek tansiyona bağlı 
beyin kanaması1 
sonrası beyin ölümü 
gerçekleşen 78 
yaşındaki kadının 
organları, Çanak 
kale ve Bursa'da 3 
kişiye nakledilecek. 
Merkeze bağlı 
Çınarlı köyünde 
yaşayan Zehra Erğil 
(78), 21 Aralık 
Pazartesi günü öğle 
saatlerinde evinde 
beyin kanaması 
geçirdi. 112 acil 
servis ekiplerince 
Çanakkale Devlet 
Hastanesi yoğun 

bakım ünitesine 
kaldırılan Erğil'in 
dün beyin ölümü 
gerçekleşti. 
Çanakkale Organ 
Nakli İl Koordina 
törü Dr. Azem Ülkü 
ile görüşen Eğril'in 
ailesi, böbrekleri ve 
karaciğeri bağışla 
ma kararı aldı.
Bunun üzerine Bur- 
sa'dan gelen ekip 
ler, Erğil'in bir 
böbreği ve karaci 
ğerini Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül
tesindeki 2 kişiye 
nakledilmek üzere 
aldı. Diğer böbrek 

ise Çanakkale On- 
sekiz Mart Üniver
sitesi (ÇOMÜ) Uygu 
lama ve Araştırma 
Hastanesindeki has
taya aktarılacak. 
Ülkü, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
Erğil'in hastaneye 
bilinci kapalı olarak 
getirildiğini hatırlat 
tı. Hemen yoğun 
bakım ünitesinde te
davisine başlanan 
hastanın tüm ça
balara rağmen kurta 
olamadığını anlatan 
Ülkü, şunları 
söyledi: "Ailesine 
durumu anlattık. Eşi

doğuştan sakat, 
buraya gelemedi. 
Emine hemşireyle 
köye gittik. Eşi, 
gözyaşlarıyla 'Eğer 
başkalarına faydası 

olacaksa ben evet 
derim' dedi. Bütün 
akrabalarına, ya 
kınlarına sordu. 
Hepsinin onayını 
aldıktan sonra 

hepsinin adına 
imzayı attı." 
Ülkü, Erğil'in organ 
(arının 3 kişiyi 
yaşama bağlaya 
cağını kaydetti
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MB
Mimar Hasan Sözüneri Timsah Arena’ya yapılan eleştirileri yanıtladı

SÖZÜNERİ’NİN STAD AÇIKLAMASI

Söyleşide stat ile ilgili birçok bilgiler 
verdi Sözüneri.

Bunlardan biri de stadın tamamının 6 ay 
içinde tamamlanacağını duyurdu.

Biliyorsunuz birçok kişi, stadın daha 
bitmediğini, tamamlanmayan stadın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
açtırıldığını söyledi.

Bu konuda eleştirilerin doğruluğu stadın 
mimarının açıklamasıyla bir kez daha or
taya çıktı.

Stat ile ilgili eleştirilerden birinin de 
Bursa trafiğinin olumsuz etkileneceği 
konusuydu.

Sözüneri, stadın tamamlanmayan 
bölümlerinden birinin de yollar ve oto park
lar olduğunu belirtti.

Bu konuda görsel olarak bilgiler verdi.
Stadın eksikliklerinin 6 ay içinde 

tamamlanacağını, yolların Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılaca 
ğını, bunun sürecin dışında olduğunu 
vurguladı.

Bursa’da yapılan stat konusunda geçti 
ğimiz günlerde görüşlerimi açıklamıştım.

Bir kez stadın kaç liraya mal olduğu net 
bilgisi yok.

Başlangıçta söylenen rakamların şok 
aşıldığının geçtiğimiz gün Gemlik CİUS 
AVM önünde konuşan Bursa CHP mil
letvekili Orhan Sarıbal da dile getirdi.

Ben stadın mimari açıdan başarısını vur
gulamak istiyorum.

Bunu da Gemlikli bir kardeşimizin 
başarmasından dolayı mutluluk duyuyo
rum.

Timsah Arena stadı devasa bir stat.
Türkiye’nin en iddialı stadı oldu dersem 

abartmış olmam.
Sanırım Sözüneri’nin bu deneyimi, o’na 

ve çalışma arkadaşlarına yeni ufuklar aça
cak.

Bu bir ilkti ve başarılı bir ilk oldu.
Bundan sonra yurt içi ve dışından bu tür 

statlar yapımı için kapısını çalacaklarına 
adım gibi eminim.

Sözüneri, televizyon programında bu 
gibi büyük projeleri BursalI bir mimar 
olarak başarıyla ortaya koyduklarını, Kendi, 
leri gibi Bursa’da birçok mimarın dana ou 
tür eserleri yapabileceğini söyleyecek 
kadar de kadirşinas ve alçakgönüllü bir 
hemşehrimiz.

Yeni stadın büyüklüğünü; 43 bin 559 
koltuk, 207 engelli koltuğu, 98 turnikesi, 
789 tuvaleti, 72 lojası, 36 büfe ve modern 
restaurantları ile anlatmak mümkün.

Sözüneri ve ekibini bir kez daha kut
larken, Gemlik’teki bürosunda elinden 
düşürmediği siyah kalemiyle yaptığı 
karalamaların bir gün büyük eserleri ortaya 
koyacağının işaretiydi.

Sözüneri kardeşimi daha büyük proje 
lerde imzasını görmeyi arzuluyorum.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Statı’nın 
mimarı hemşehrimiz 
Hasan Sözüneri, 
Olay TV’de stada 
yöneltilen eleştirileri 
cevaplarken, Tim* 
sah Arena’nın bütün 
eksikliklerinin 6 ay 
içinde tamamlana 
bileceğini söyledi. 
Olay TV’den 
Mustafa Özdal’ın 
programına dün 
akşam konuk olan 
Mimar Hasan 
Sözüneri, stadın 
resmi adının Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Stadı olduğunu 
belirtirken, "Taraftar 
ların stadıdımıza 
taktığı ad ise Tim
sah Arena’dır" dedi. 
Yiğidin namıyla 
anıldığını söyleyen 
Sözüneri, Bursa’nın 
takımı olan Bursa 
spor’un simgesi 
fimsah’ın başının 
bulunmaması konu 
sundaki eleştirileri 
de cevapladı. 
Sözüneri, şöyle 
konuştu: "Timsahın 
gövdesi varsa, 
kafası da vardır. 
Başlangıç proje 
mizde gövde yapıl 
dı. Kafasındaki tek 
nik detaylar vidası 
na kadar tek tek 
hesaplandı ve 
projelendirildi. 
Önümüzdeki

M Miıı Menfie
Karikatürist, 
fotoğraf sanatçısı, 
oyuncu ve eğitimci 
Kemal Akkoç, 
bugün Özel Aykent 
İlköğretim Oku- 
lu’nda karikatür 
sergisi açacak ve 
tek kişilik oyununu 
sahneleyecek. 
Gemlik Lisesi’nde 
uzun yıllar öğret 
menlik yaparken 
fotoğraf sanatına 
ilgi gösteren Kemal 
Akkoç aynı zaman 
da karikatür sanatı 
ile de uğraşarak, 
ilçemizde birçok 
sergiler açtı.

zaman içinde kafası 
tamamlanacak.” 
Timsah arenanın 
tribünlerinin Türki 
ye’nin en iyi tribün* 
leri olduğunu söyle 
yen Sözüneri, 43 bin 
taraftar kapasitesi 
olan sahada tarafta 
rın etkisini göstere* 
cek şekilde bir 
dizayn yapıldığını, 
bu dizanynın Türki 
ye’nin hiçbir yerin 
de bulunmadığını 
belirtti.
Sözüneri, stadda 
taraftarların alış 
kanlıklarının da ön 
planda tutulduğunu, 
tribünlerin arkaya 
alındığını, 63 sıra 
kesintisiz tribün 
olduğunu, taraftarla 
rın tribünlerinin bir* 
birleri ile bakışacak 
şekilde düzenlen 
diğini belirterek, 
“Biz, Bursa’da Türki 
ye’nin en başarılı 

Kemal Akkoç kari 
katürist, fotoğraf 
sanatçısı ve oyuncu

öğretmenlikten 
ayrılarak sanat 
yaşamını sürdüren

tribün düzenleme 
sini yaptık." dedi. 
Stadyumun uluslara 
rast standartların 
üzerinde teknik 
donanımlarının 
bulunduğunu söyle 
yen Haşan Sözüne 
ri, stadın açılışının 
bir deneyim oldu 
ğunu, statta 10 daki 
kada girip 10 dakika 
da çıkabileceklerini 
iddia ettiklerini, 
bunu açılışta giriş 
te uzun zamanda 
girildiğini, ancak 
çıkışın belirtildiği 
gibi 10 dakikada 
tamamlandığını 
söyledi.
Sözüneri, stad hak 
kında bilgi verirken, 
1556 özel araç, 2036 
otobüs otoparkı, 72 
loja, 789 tuvalet, 36 
büfe ve restaurant 
ların bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
şöyle konuştu:

"Stadımız yüksek 
kapasiteli bir 
staddır. Toplam 
İnşaat alanı 177 bin 
metrekare olup, 43 
bin 659 koltuk, 207 
de engelli koltuğu, 
98 turnikesi, 84 kapı 
sı var. İlk sınavımız 
da başarılı olduk.” 
Sözüneri, BursalI 
mimarların bu 
tür büyük statları 
yapabileceğini 
göster diğlhi, 
Bursa’da bu tür 
büyük yapıları 
yapabilecek kendi 
firmasından başka 
mimarlık firmasının 
bulunduğuna 
dikkat çekerken, 
bir soru üzerine 
İnşaatın 
eksikliklerinin 6 
ayda bitirilebile 
ceğini, yapılacak 
köprü ve yolların 
bunların dışında 
olduğunu söyledi.

olarak Bursa ve 
Türkiye’nin birçok 
ilinde sergiler aça 
rak tek kişilik tiyatro 
oyunları oynadı. 
Gemlik’te de çeşitli 
zamanlarda çeşitli 
okullarda sergiler 
açan ve tek kişilik 
oyunlarım sergile 
yen Kemal Akkoç 
bugün saat 10.oo da 
özel Aykent ilköğre 
tim Okulu’nda 
öğrencilere 
karikatür sergisi 
açacak ve “Sütlaç 
Show" isimli 
tiyatro oyununu 
sergileyecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ürer KONAK
(E) Tarih öğretmeni

Serbest Kürsü

1.Dünya savaşından 
yenilgiyle çıkan Os 
manii toprakları 
paylaşılmaktadır. Bu 
savaş içinde ve daha 
öncesindeki Balkan 
Savaşlarında görev 
yapmış olan İsmet 
Bey üzgündür. Istan* 
bul İşgal altındadır. 
Bugünlerde Kazım 
Karabekir’le mektup 
(aşır. Mandacıların 
(başka bir ülkenin 
egemenliği altına gi 
rerek kurtulmayı savu* 
naniar) durumunu 
anlatır ona... Ümit
sizdir, çaresizdir, yön* 
süzdür. Bu sıkıntılı 
döneminde İstanbul* 
Süleymaniye'de otu* 
ran Deliorman’lı Sü
leyman Zühtü Bey’in 
kızı Mevhibe Hanım ile 
evlenir. (1919)

Bu sıralarda M. 
Kemal Havza’dadır. 
Mitingler, toplantılar 
düzenlemektedir.

YAZGISININ DEĞİŞTİĞİ SAVAŞ
Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinden sonra 
27 Aralık 1919’da' 
Temsil Heyeti Başkanı 
olarak Ankara’ya 
gelmiştir. İsmet Bey’i 
Ankara’ya çağırır... 
Ankara’ya çok zorlu 
bir yolculuktan sonra 
gelebilmiştir. Efeler, 
seymenler gösteriler 
yapmakta, davullar, 
zurnalar çalınmakta 
dır. Büyük bir kalaba 
lık toplanmıştır gelen 
ismet Bey’i ve yanın 
dakileri karşılamak 
için. M. Kemal gelen
lerin arasında onu 
aramaktadır:?!-. İsmet 
Bey nerede? Hani ya 
ismet Bey? İsmet Bey 
nerede?” İsmet Bey, 
yıpranmış bir er elbi 
sesi içinde, basit, 
alımsız fakat sakin, 
güleç bir yüzle bir ke
nardan bu karmaşayı 
seyretmektedir. Ni
hayet iki arkadaş göz 

göze gelirler. M. 
Kemal koşar gibi 
seğirttir...
Kucaklaşır... Sarılır 
lar... “Hoş geldin 
ismet! Hoş geldin! Ne 
iyi ettin geldin. Bugün 
çok iyi ettin de çabuk 
gelsin.“(9 Nisan 1920) 

...23 Nisan 1920 ilk
TBMM ‘simiz açılır. Mi
ralay (Albay) İsmet 
Bey ilk hükümete 
Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye (Genel Kur
may Başkanlığı) vekili 
olarak girer. Henüz 39 
yaşındadır. Bu görevi 
nin anlamı; TBMM’si 
adına başkomutanlık 
demektir bir anlamda. 
Çünkü yeni bir orduyu 
o oluşturacak, o yöne 
tecektir... Bu arada İs
tanbul’da padişah 24 
Mayıs 1920’de M. Ke 
mal, 25 Mayıs 1920’de 
Fevzi Çakmak, 6 Hazi
ran 1920'de ismet Bey 
idama mahkum eder.

1920 yılı tarihimizde 
çok sıkıntılı bir yıldır. 
Bir taraftan iç ayak
lanmalar (Konya- 
Yozgat-Bolu- Hendek., 
vb.) çıkmakta, bir yan
dan da Yunan güçleri 
İzmir’den Anadolu’
nun içlerine doğru il
erlemektedir. 10 Ağus 
tos 1920’de Sevr 
Antlaşması’da imzala 
nır. 8 Temmuz 1920’de 
ilimiz Bursa, bir süre 
sonra da Trakya’mız 
işgal edilir Yunanlılar 
ca...

Yunan ilerlemesi çok 
tehlikeli bir hal almış 
tır. Hatta Meclis’in 
Sivas’a taşınması bile 
düşünülmektedir. Bu 
arada Çerkeş Et 
hem’de söz dinle
memektedir. Böyle bir 
ortamda 25 Ekim 
1920’de Batı cephesi 
komutanlığına atanır. 
Bir taraftan da yunan 
ilerlemesi sürmekte
dir. Tarih 6 Ocak 
1921 ’dir. İsmet Bey 
yeni oluşturulmaya 
çalıştığı ordunun bir 
bölümünü Çerkeş 
Ethem’in ayaklan 
masını bastırmak 
amacıyla Kütahya’ya 
göndermiştir.

Kaderinin dönüm 

noktası olacak savaşı 
burada yapacaktır. 
İnönü Savaşları her 
şeyden önce bir irade 
ve karar işidir. Şöyle 
bir düşünecek olur
sak; eğer başarıya 
ulaşılmasaydı İsmet 
Bey yoktu! O’nu savu
nan ve güvenen M. 
Kemal ne duruma 
düşecekti? Yunan 
güçleri rahatça 
Ankara’ya ulaşabi 
lecekti... Daha fazla 
sini siz okuyucuları 
mın tahminine 
bırakıyorum...

20.000 Yunan aske 
rine karşı 6.000 aske 
rimiz, 50 Yunan to 
puna karşı 28 top
umuz, 150 makineli 
tüfeklerine karşı 50 
makineli tüfeğimiz 
vardı. Öyle bir denge
siz savaştır ki zorlukla 
sağladığımız İngilizler, 
İtalyan, Fransız, Rus 
tüfeklerimizin mermi
leri birbirine uymu 
yordu. Ölen arkadaş 
larının tüfeğini alan 
Mehmetçik onu kulla 
namıyordu. Müthiş bir 
soğuk, ayaz ve kar 
vardı. Askerimiz ayak 
larının donmasını ön
lemek için sırtındaki 
kaputu çıkartıp 

ayaklarına sarıyordu. 
En az insan, araç- 
gereçle, kötü koşul 
larda en verimli sonu
cun alındığı bir sa 
vaştır. Bence en 
önemli sonuçlarından 
biri de siyasi alanda 
sonuçtur. İtilaf devlet
lerince TBMM’si 
Hüküme ti’nin Londra 
Konferansı’na çağrıl 
masıdır. Bu bir res
men tanınma demek
tir.

Savaş sonunda rüt 
besi Mirlivalığa (Tuğ 
general) yükseltilen 
İsmet Bey daha sonra 
soyadı olarak İnönü 
yü alacaktır. Ülkemize 
yıllarca hizmetlerde 
bulunan, bu küçücük, 
temkinli, çok düşü 
nerek doğru kararlar 
alan, batı müziği 
hayranı, Fransızca 
konuşan, İngilizce’yi 
80’1 i yaşlarında öğren 
meye çabalayan 
kahramanı 25 Aralık 
1973 Salı günü saat 
16.05’de kaybettik.

28 Aralık’ta devlet 
töreniyle Anıtkabir’de 
toprağa verildi.
Ölümünün 42. Yılında 
önünde saygıyla 
eğilirim.

Nurlar içinde yatsın!

BELEDİYE BAŞKANUIBI KOORDİNASYON 
TOPLANTISI GEMLİK TE YAPILDI

Bursa Belediye 
Başkanları Koordi
nasyon Toplantısına 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz ev sahipliği 
yaptı. Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
organize edilen 
yemekli toplantıya, 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe ve Ak Partili 
14 ilçe Belediye 
Başkanı katıldı. Ak 
Parti İl Başkanı Ce- 
malettin Torun, ilçe 
Başkanı Zafer Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Ahmet Avcı ve Kadir 
Erol’un da yer aldığı 
toplantıda, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
görevde bulunduğu 
4,5 yıllık süreçte 
yaptığı çalışmaları

anlattı. Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, ilçenin çehre 
sini değiştiren hiz 
metleri, yatırımları 
ve önümüzdeki 
yıllarda yapılacak 
olan kısa, orta ve 
uzun vadeli proje 
lerini açıkladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Danış 
man ve Bürokrat 
kadrolarının da 
katıldığı toplantı 
yaklaşık 4 saat 
sürdü. Basına kapalı 
olarak yapılan ikinci 
bölümde Belediye

Başkanı Refik Yıl 
maz, slayt gösterim 
eşliğinde 4,5 yıllık 
hizmetlerini masaya 
yatırdı. Hizmetlerini, 
Gemlik Belediyesi 
çalışmaları, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi hizmet ve 
yatırımları, Merkezi 
hükümet yatırımları 
ve projeleri olarak 
üç bölümde anlatan 
Refik Yılmaz, dere 
rekreasyon 
çalışmaları, kentsel 
dönüşüm hizmetleri, 
toplu konut pro
jeleri, Bursa

Büyükşehir Destekli 
alt yapı ve sportif 
yatırımları anlattı. 
Özel sektör 
işbirliğiyle ilçeye 
kazandırılan 8 okul, 
5 cami yatırımlarını 
da detaylandıran 
Refik Yılmaz, kent 
estetiği, gençlik 
merkezleri, Kapalı 
Pazar Yeri, iki açık 
Pazar yeri, kent kon
seyi etkinlikleri, 
sosyal ve kültürel 
çalışmalar ile en
gellilere yönelik 
hizmetleri de 
masaya yatırdı.

Marmara Denizi'nin
Kaıleri Konusalım

Marmara Deni 
zi'nde yaşanan 
kirliliğinin ortadan 
kaldırılması için 
değerlendirmelerin 
yapıldığı 2'nci Mar
mara Denizi Sem- 
pozyumu'nda kirli 
liğin sebepleri tartı 
şildi. Sempozyum 
da kirliliğin önlen
mesi konusunda 
atılacak adımlar da 
anlatıldı.
Marmara Beledi 
yeler Birliği 
tarafından düzenle
nen 2'nci Marmara 
Denizi Sempozyu
mumda Marmara 
Denizİ'nde yaşanan 
kirlilik ve çözüm 
yollan ele alındı. 
Kadir Has Üniver
sitesi, Cibali Kam- 
püsü'nde gerçekle 
şen Büyükşehir ve 
Marmara Denizi 
konulu sempozyu

mun ilk oturumunu 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müste 
şan Prof. Dr. M us 
tafa Öztürk yönetti. 
Sempozyumda 
"Yeşil Bursa Mavi 
Deniz" konusunu 
Marmara Belediye 
ler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe ele alırken, 
"İçinden Deniz 
Geçen Şehir İstan
bul" konusunu da 
İstanbul Büyükse 
hir Belediyesi (İBB) 
Genel sekreter 
Yardımcısı Nihat 
Macit masaya 
yatırdı. Başkan 
Recep Altepe, 
Çevre kirliliğinin 
üzerinde has
sasiyetle durulması 
gereken bir konu 
olduğuna vurgu 
yaptı.
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA BİR HAFTA BÖYLE GEÇTİ

Gemlik Sporda Aslında Gemliki konuksever değildi.
durum acınacak mizin spora verdiği Maç boyu ağza
kadar kötü. Sporcu önemin yansıma alınmayacak laflar
lar alçaktan sürün sidir. Gemlik Sporun söylediler. Hem
meye devam ediyor. başına gelenler otuz bizim sporcularımıza
Son Büyükçekmece beş yıldır hizmet hem de rakip takım
Spor maçını da 3-1 vermiş biri olarak sporcularına bol bol
kaybettiler. içim acıyor beyler. küfür ettiler. Sebebi

Bu sonuçlar nor Bu hafta Karaca saha da centilmence
mal. Öyle bir başkanı bey’den gelen spor spor yapmaya
mız var ki skorlar severleri ağırladık. çalışan iyi niyetli
umurunda bile değil. Gemliğimizde, mi sporculardı.
Duyduğum kadarıyla safirperverlik örneği İnanıyorum ki o fut
çoğu sporcumuz göstermeye çalıştık. bolcular sahada bir
Ocak ikinci yarı Sosyal yaşamı birine alabildiğine
maçlarına çıkamaya destekleme derneği sert oynasalar,
çakmış. Bu takımı de tavuklu pilav ve birbirlerine
mız tarihine geçecek ayran ikramında bu sakatlarcasına
kara bir lekedir. Bu lundu. gaddar davransalar
duruma düşürenlere Ama Çotanak Spor tribünlerden hiç
yazıklar olsun. taraftarı bizim kadar küfür çıkmazdı.

Sporcular hep alkış 
alırdı. Çünkü seyir* 
eller bunun görmek 
için seyretmeye 
gelmiş gibiydiler.

Beş kuruş para 
almamış Çotanak 
Spor futbolcuları, 
dört yüz bin TL ücret 
almış Karacabey 
Spora karşı 
alkışlanacak bir 
mücadele örneği 
sergiledi.
Yavrularımı bir 
Gemlikli olarak 
alınlarından öpüyo
rum.

Onlar küfürü değil 
alkışı hak ediyorlar. 
Helal olsun size 
Çotanak sporlu fut* 
bolcular.

Uzatmada yedikleri 
bir şanssız golle ye* 
nildiler. Daha oyna 
yacak çok maç var.

Bu yıl Karacabey 
Belediye Başkanı AH 
Özkan’ın hedefi 
takımı BAL Ligine 
taşımakmış.

Daha sonra 
üçüncü ve ikinci Ligi 
görmek istiyormuş. 
Bize Karacabeyliler 
söyledi.

Bu uğurda hiçbir 
fedakarlıktan 
kaçmayacakmış. 
Helal sana Ali Özkan 
Başkan. Yolun açık 
olsun inşallah.

Hedef böyle koyu
lur İşte. Dileğim 
Karacabey Spor üç 
yıl sonra ikinci Lige 
çıkar. Bizde ağzımızı 
açıp seyrederiz. Bal 
Liginde bile 
takımımızı 
tutamadık.

Gençler Birliği spo
rumuz Lider 
Demirtaş Spora diş 
geçiremedi. 3-0 ye
nildi. Umur Sporu
muz Keramet Sporu 
3-2 yendi. Tebrikler 
Umur Spor.

Gemlik Belediye 
Spor U17’si durdu 
rulamıyor. Bu hafta 
da deplasman da

galip geldi.
Hedef Türkiye 

Şampiyonası. 
Sporcular inançlı. 
Futbolda başarı 
sıralamasında Gem* 
lik Belediye Spor ilk 
on beş takım arasına 
girdi. Bursa’da 
150’ye yakın takım 
bulunduğunu 
düşünürsek.

Küçümsenmeyecek 
bir başarı hemen 
görürüz, istenirse 
çok daha büyük 
başarılar yakaianıla 
bilir.

Bu işin formülü 
çalışmaktır. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
önümüzde ki sene* 
den itibaren kulüpler 
de oynayan Lisanslı 
sporcuların TEOG 
puanına 30 ilave 
puan verecektir. 
Ailelere buradan 
duyurulur. Sportif 
genç yetişmesi için 
bu çok önemli bir 
olanaktır.

MJJJçES abone oldunuz mu?
.^miiıiıumııııSSİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

UlVin GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
KKılr nüfus cüzdanimi kaybet™, hükümsüzdür. 
------------ AYTAÇ DEMİR

4-2- yıllık tecrübemiz île 
hizmetinizdeyiz....

m

«ssssaass

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE > 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN # 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0224 513 96 83
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Danıştay haklı 
buldu. KPSS'de 
sınavlar iptal 
edilirse, 8 ila 10 bin 
kişinin memuriyeti 
tehlikeye girecek. 
Temmuz 2010'da 
yapılan Kamu Per* 
sonel Seçme Sınavı 
(KPSS) sorularının 
sınavdan önce 
dışarıya sızdırıldığı 
iddiaları üzerine, 
Yükseköğretim Ku- 
rulu (YÖK) 
Denetleme Kurulu 
harekete geçmişti. 
7 kişiden oluşan 
uzman heyet, iddia 
lan araştırmak üzere 
görevlendirildi. 
Heyetin 8 Eylül 
2010'da hazırladığı 
raporda, Eğitim Bil
imleri ve Genel 
Yetenek sınavlarında 
en başarılı adayların 
önemli bir 
bölümünün kan
toca, kardeş ya da 
akraba olduğuna 
işaret edildi; bu

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

SmUKZHTttlÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

isimlerin çoğunun 
aynı site, cadde ve 
sokakta yaşadığı 
belirtildi.
Raporda, “KPSS 
Eğitim Bilimleri ve 
Genel Yetenek 
sorularının sınav 
öncesinde sayıları 
binlerle ifade edile
cek adaya 
ulaştırıldığı, bu an
lamda bir usulsüzlük 
gerçekleştiği kana 
atine varılmıştır” 
denildi.
EĞİTİM BİLİMLERİ 
SINAVI İPTAL 
EDİLMİŞTİ

ÖSYM Yürütme Ku
rulu, hazırlanan 
rapor üzerine 17 
Eylül 2010’da topla
narak “telafisi 
mümkün olmayan 
zararların ortaya 
çıkmasını engelle
mek için” Eğitim Bil
imleri Sınavı’nın 
iptaline karar verdi. 
Ancak Genel Yete 
nek ve Genel Kültür 
sınavları iptal edilme 
di. ÖSYM Yürütme 
Kurulu’nun kararı 
doğrultusunda. 
Eğitim Bilimleri 
Sınavı tekrarlandı. 

iptal edilen Eğitim 
Bilimleri Sınavı’nda 
100 ve üzeri soruya 
doğru cevap veren 3 
bin 227 adaydan 
önemli bir kısmı, 
tekrarlanan sınava 
girmedi. Öğretmen 
olmaktan vazgeçen 
bu adaylar, iptal 
edilmeyen Genel 
Yetenek ve Genel 
Kültür alanından 
aldıkları puanla ka
muda düz memur 
olmayı tercih etti. 
Ancak sınava giren 
ve yapılan usulsüz 
lük nedeniyle mağ 
dur olduğunu savu
nan 2 kişi, 2010 KP 
SS’deki Genel 
Yetenek, Genel 
Kültür ve Eğitim Bil
imleri sınav soru- 
cevaplarının 
yüzlerce adaya 
servis edildiğini be
lirterek 3 sınavın da 
iptali istemiyle 
Ankara İdare Mahke 
mesi’ne dava açtı.

Kredi alacaklara 
iyi hanen

Bankalar Birliği 
Başkanı Hüseyin 
Aydın, Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kuru- 
lu'ndan (BDDK) 
bankalara getirilen 
yüklere gevşeme 
sinyalleri aldığını 
söyledi. Ardından 
BDDK, bankaların 
verdiği tüketici 
kredileri ile kredi 
kartlarında çok yük
sek olan risk ağırlık 
(arının aşağı çekil 
mesi için çalışma 
başlattı. Boylece 
kredi verirken 
bankaların sermaye 
yeterliliği daha az 
azalacak ve kredi 
verme limitlerini 
artıracak. Kredi 
maliyetlerini düşüre 
cek. BDDK'nın 
Basel Bankacılık 
Denetim Komitesi 
tarafından 2012 
yılında oluşturul 
muş olan Düzenle 
me Tutarlılığı Değer 
lendirme Programı 
kapsamında hazırla 
dığı taslak ile kredi 
kartı ve tüketici 

kredilerinde her 100 
liralık krediye karşı 
bankaların ayır 
dıkları karşılık 250 
lirayı bulurken yeni 
taslakta bu oranın 
Basel kriterlerine 
çekilmesi hedef 
leniyor. Değişiklik 
çerçevesinde 
ihtiyaç duyulabile 
cek ilave düzen
lemeler üzerinde 
ise BDDK çalışma 
lan devam ediyor. 
KONUTTA YÜZDE 
35'E GERİLEDİ 
BDDK yönetmelik 
taslağında konut 
kredilerinde yüzde 
50 olan risk ağırlı 
ğının yüzde 35'e 
çekildiği belirtilerek 
temerrüt istatistik 
(erinin söz konuşu 
alacaklar için daha 
farklı bir risk ağırlı 
ğının uygulan 
masını gerektirdiği 
kanaati oluşması 
durumunda risk . 
ağırlığının yüzde 
35'ten az olmamak 
üzere kurulca 
farkhlaştırılabilece 
ği ifade ediliyor.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5357 

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
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15... ;

Delibal 
11.30.-.14.00-16.30.- 

19.00-21.15
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

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: 0 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE <<
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA j İM

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN “
GÜZEL ANLARINIZI . M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ (M
Pasta-Meşrubat -Çerez
Piyanist +DiPerformans JF111
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıhgösferisi 
££ Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun

W plus.google.com/miltondugunMr Hükümet Konaği karşisi
<£/♦» TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Gemlik Mal Müdürlüğü’nde yapılan ihaleye giren olmadı

MMIMiMIIWtlllll
Gemlik Kurşunlu Mahallesinde bulunan 10 bin 196.94 metrekarelik arsa 5 mil 
yon 608 bin 500 liradan, 267/2 adada bulunan 3 bin 504.31 metrekarelik diğer 
arsa ise 1 milyon 752 bin 500 liradan 23 Aralık Çarşamba günü satışa çıkarıldı.
Cavit Çağlar ve Mer
hum Şükrü Şenkaya 
tarafından Kurşunlu 
Mahallesi’nde yaptı 
rılan Yeşim Turizm 
A.Ş. ye ait villaların 
bulunduğu Hâzineye 
ait 14 bin metrekare
lik arazilerin satış 
ihalesine giren olma 
dığı için satış düştü. 
Yeşim Sitesi arsaları 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’nün 
belirleyeceği bir 
başka tarihte yeni 
den ihaleye çıkarı 
lacak. Haberi 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ASKERİ SAMAR OĞLANI YAPTILAR...
Bugüne yazayım diye düşünürken, bir 

yandan da televizyonda 19.oo haberlerini 
İzliyorum.

Her günkü vurdu kırdı haberleri arasına 
birden Giresun Bulancak Belediye Başka 
nı ile yolda görev yapan jandarmanın ağız 
kavgası geldi ekranlara.

Jandarma as subayı yoldan geçen araçla 
n kontrolü sırasında Bulancak Belediyesi 
ne ait bir kum yüklü kamyonu ağır yüklü 
olduğunu görünce kantara çıkmasını is
tiyor. Ama jandarmaya Bulancak Belediye 
başkanı görev yaptırmıyor. Devamı 4’de

d reel ik
m.

+arce/ik
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası!

GENÇ-fIL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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YEŞİM SİTESİ flRflZISINE flUCI ÇIKMADI
Gemlik Mal Müdürlüğü’nde yapılan ihaleye giren olmadı

Cavit Çağlar ve 
Merhum Şükrü 
Şenkaya tarafından 
Kurşunlu Mahalle 
si’nde yaptırılan 
Yeşim Turizm A.Ş. 
ye ait villaların 
bulunduğu Hâzineye 
ait 14 bin metrekare
lik arazilerin satış 

ihalesine giren olma 
dığı için satış düştü. 
1980 li yıllarda 
Kurşunlu Belde 
sinde yaptırılan 
Yeşim Villan arazisi 
nin bir bölümünün 
Hâzineye ait olması 
nedeniyle uzun yıllar 
hazine tarafından

Yeşim Turizm A.Ş. 
ye kiralandı.
Turizm amaçlı kuru
lan Yeşim Villan bu 
amaçla kullanılma 
yarak şirket ortak 
larına konut 
olarak yapıldı.
Maliye Bakanlığı 
Milli Emlak Genel

Müdürlüğü tarafın 
dan hâzineye ait 
mülklerin satışı 
kararı içinde Gemlik 
Kurşunlu Mahale- 
si’nde bulunan 10 
bin 196.94 metreka 
relik arsa 5 milyon 
608 bin 500 liradan, 
267/2 adada bulunan 

3 bin 504.31 
metrekarelik diğer 
arsa ise 1 milyon 
752 bin 500 
liradan 23 Aralık 
Çarşamba günü 
satışa çıkarıldı. 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nde 
yapılacak olan

ihaleye katılım 
olmadığı için 
ihale düştü.
Yeşim Sitesi arsaları 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğümün 
belirleyeceği bir 
başka tarihte 
yeniden ihaleye 
çıkarılacak.

Hukuk Fakültesi’nin taşınmasına Derneklerden tepki yağıyor.

Bursa Mahalle Afet 
Gönülleri Derneği 
Başkanı Yusuf 
Yumru, Gemlik’ten 
Hukuk Fakültesi’nin 
kaldırılmasına 
tepki gösterdi.
Yumru, “Gemlik 
teki sivil toplum 
kuruluşları ile bir
likte hareket ederek 
üzerimize düşeni 
yapacağız” dedi. 
Gazetemize 
açıklamalarda bulu
nan Yumru, Gemlik 
halkının Gemlik’e 
üniversite kurulma 
sı için tek vücut 
halinde mücadele 
ettiğini, Hukuk 
Fakültesi’nin Gem
lik’ten kaldırılmak 
istenmesine yine 
tek vücut olarak 
karşı koyacağını 
söyledi.
Yumru, şöyle 
konuştu: 
“Sayın Dekanın 
açıklamalarını 
talihsizlik olarak

değerlendiriyoruz. 
Onun için diyoruz 
ki; Sayın Dekan 
buradaki öğrenci 
lerin taleplerini 
karşılamak için 
üzerine düşeni 
yapsın. Gerek 
Gemlik Belediyesi, 
gerek bağışçı vakıf, 
gerekse Gemlik 
halkı bugüne kadar 
yapılması gereken
leri nasıl yaptıysa 
bugünden sonra da 
gerekeni yapacaktır.

Biz, mevcut yerleş 
kenin sıkıntıları 
yok demiyoruz, 
öğrencilerin 
sorunlarından 
habersiz değiliz. 
Ancak, mevcut 
sorunları çözüm 
buradan bir 
fakülteyi kaldı ra 
rak çözülmeye 
ceğini söylüyoruz. 
Yapılması gereken 
ne varsa, kamu 
kurum ve kuruluşla 
rıyla çözüm yolları 

bulunmalıdır 
diyoruz” 
“Umarız Sayın 
Dekanın ince 
hesapları yoktur. ” 
diyen Yumru, 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü: 
“Eğer varsa da 
bunu Hukuk 
Fakültesi üzerinden 
yapmamalıdır.
Zira 2002’de 
özelleştirme yüksek 
kurulu karalı ile 
293 dönüm arazi 
Uludağ Üniversitesi 
tahsis edilmiştir, 
tahsis işlemleri 
2004 yılında 
tamamlanarak 
arazinin devri 
gerçekleşmiştir. 
2007 tarihinde 
uludağ üniversite 
Senatosunun 
aldığı bir karar ile 
ismi Gemlik 
Sunğipek- Asım 
Koca bıyık Yerleş 
keşi olmuştur.” 
şeklinde konuştu.

İstanbul Meteoro 
loji Bölge Müdürlü 
ğü’nden alınan bil
giye göre, İstan
bul'da gün içinde 
devam eden sis 
önümüzdeki 3 gün 
boyunca etkisini 
sürdürecek. 
Pazartesi'den 
itibaren Poyraz 
rüzgarının etkisiyle 
sıcaklıklar düşer 
ken Poyraz be
raberinde yağış da 
getirecek.

YENİ YILDA KAR 
YAĞACAK 
Tahminlere göre 
İstanbul'da çar 
şamba ve perşem 
be günü karla

karışık yağmur, 
cuma günü ise kar 
bekleniyor.

TAHMİNİN 
TUTMA ORANI 
YÜZDE 60 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü uzman 
lan, Türkiye'nin 
yeni yıla karlı mı 
karsız mı gireceği 
ne ilişkin tutarlı bir 
tahmin yapabilmek 
için pazartesi 
gününün beklen
mesi gerektiğinin 
altını çizdi. Uzman
lar, “En doğru tah
mini Pazartesi 
günü yapabile 
ceğiz" uyarısı 
yaptı.
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Sahte rakı imalatçılarına rekor ceza
Mudanya ve Muşta 
fakemalpaşa’da 
sahte rakıdan ölen 
üç kişinin davasın 
da rekor ceza çıktı. 
Mahkeme 4 sanığa 
toplam 160 yıl hapis 
cezası verildi. 
Mudanya ve Muşta 
fakemalpaşa’da 7 yıl 
önce Saip Telli (59), 
Hasan Erdem (78) 
ve İsmail Güven(50) 
içtikleri sahte 
rakıdan hayatlarını 
kaybetmişti.
Olayla ilgili Mehmet 
Yılmaztürk, Hasan 
Şencan, Mesut 
Ozbay ve Hikmet

Kartal 'Bandrolsüz 
içki satışına muha 
lefet, taksirle ölüme 
sebep olma ve sağlı 
ğa aykırı içecek sat 
mak* suçundan 2. 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde yargılan 
mıştı. Yargı süre 
cinde 2. Ağır Ceza 
mahkemesi sanıklar 
Mehmet Yılmaztürk 
(52), Hasan Şencan 
(45) 5'er yıl hapis, 
Mesut Özbay (42), 
2 yıl 6 ay Hikmet 
Kartal (48) 2 yıl 1 
ay hapis cezalarına 
çarptırmıştı. Ancak 
yerel mahkemenin

d d U • h <
â&t İl JANDARMA KOMUTANLIĞI IIBMI

■ s s* %'i

İMİMİ

verdiği karar Yargı 
tay'a gitti ve Yargı 
tay 1. Ceza Dairesi 
sanıkları verilen 
ceza az bulup 'Kas-

as
ten adam öldürmek' 
suçunda ceza veril 
meşini istedi.
YARGILAMA 
TEKRAR BAŞLADI

Yargıtayın bozma 
kararı üzerine 4 sa 
mk tekrar 2. Ağır 
Ceza Mahkeme 
sinde hakim karşı 
sına çıktı. Duruş 
maya Hikmet Kartal 
ile Mehmet Yılmaz 
türk katılırken diğer 
iki sanık gelmedi. 
Mahkeme heyeti 
yargılanan 4 sanık 
hakkında 'Kasten 
adam öldürmek.' 
suçundan önce 9 
kez müebbet cezası 
verdi. Ancak sanık 
ların duruşmadaki 
iyi hallerini göz 
önünde bulundu

rarak, bu ceza 
toplam 160 yıla indi 
rildi. Son duruş 
mada, Hasan 
Şencan ile Mehmet 
Yılmaztürk'e 50'şer 
yıl, Mesut Özbay'a 
33 yıl 4 ay ve Hikmet 
Kartal'a ise 16 yıl 8 
ay hapis cezası 
verildi. Bu kararın 
ardından duruş 
maya katılan Hikmet 
Kartal ile Mehmet 
Yılmaztürk 
tutuklanırken, 
Hasan Şencan ve 
Mesut Ozbay 
hakkında tutuklama 
kararı verildi.

IBM
Bursa'da, uyuşturu 
cu madde içen bir 
kişi, çöp konteyner 
lerinin yanında ko 
maya girdi. Olay, 
Gazcılar Caddesi’n 
de meydana geldi. 
Uyuşturucu madde 
içtiği iddia edilen 
38 yaşındaki A.Ş., 
cadde üzerinde bu 
lunan çöp kontey 
nerlerinin yanında 
komaya girdi. Yere 
yığılan A.Ş.'yi vatan 
daşlar su vererek 
ayıltmaya çalıştı. 
Vatandaşlar duru 
mu sağlık ve polis 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri 
A.Ş.'ye ilk müdaha 
leyi burada yaptı. 
Ardından sedyeyle 
ambulansa taşınan 
A.Ş., Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rıldı. A.Ş.'nin sağlık

durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

AYNI CADDE 
ÜZERİNDE BİR 
HAFTADA 2 KİŞİ 
HASTANELİK 
OLDU 
Geçtiğimiz haftada 
da Gazcılar Cadde 
si üzerine bulunan 
Bedir Camii'nin 
avlusunda bonzai 
kullanan genç ko 

maya girip çevre 
deki esnafa 
saldırmıştı. 
Olay yerine gelen 
sağlık ve polis ekip 
leri genci güçlükle 
zaptederek hasta 
neye kaldırmıştı. 
Polis ekiplerinin 
bir haftada yaşa 
nan 2 uyuşturucu 
komasıyla ilgili 
soruşturması 
sürüyor.

flrkaılaslılı silesi 
toteııoMıı

Bursa'da bir kişi 
kendini Bulgar 
vatandaşı olarak 
tanıtan kadın 
tarafından birlikte 
yaşamak vaadiyle 
12 bin 450 lira 
dolandırıldı. Olay, 
Osmangazi Çifte- 
havuzlar Mahalle 
sinde meydana 
geldi. Arkadaşlık 
sitesinden tanıştığı 
Gergana Savova 
isimli bayanla 
tanışan H.Eİ, bir 
süre sonra Bulga 
ristan'da yaşadığını 
söyleyen Savova 
ile görüntülü 
konuşmaya başla 
dı. Gergana Savova 
isimli kadın daha 
sonra H.E.'ye 
250 bin euro 
para gösterip, bu 

parayı gönderme
sine karşılık ev 
almasını ve birlikte 
yaşamasını talep 
etti. Bulgar kadın,; 
250 bin Euro'yu 
göndermeden önce 
H.E.’den para iste 
di. Para vermeyi 
kabul eden H.E., 
Gergana Savova 
mn vermiş olduğu 
hesap numarasına 
12 bin 450 lira 
para havale etti. 
Daha sonra Savo 
va’nın arkadaşlık 
sitesindeki hesa 
bina ulaşamayan 
H.E., dolandırıl 
dığını anlayıp 
polis ekiplerine 
başvurdu.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

İMİ 
cocııksuc 
Miimııliı 
Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde, poliste 37 
suç kaydı bulunan 
13 yaşındaki S.A., 
amcasının evine 
girip 25 TL'yi çaldığı 
iddasıyla gözaltına 
alındı. S.A., 38'inci 
suçundan çıkartıl 
dığı nöbetçi mahke
mece tutuklandı. 
Ailenin şikayetiyle 
Jandarma tarafın 
dan gözaltına alınan 
S.A., sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edildi. S.A., 13 
yaşını doldurduğu 
için bu kez 38'inci 
suçunda tutukla
narak Bursa F Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde 
bulunan çocuk 
koğuşuna konuldu.

ET MANGAL-CAFE-KAHVALTI * 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

0 224 525 07 70
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İçişleri Bakanlığına başvurdu...

ASKERİ ŞAMAR OĞLANI YAPTILAR...
Belediye Başkanı mutlaka iktidar par

tisinin başkanı ki görevli subaya hakaretler 
yağdırıyor.

Subaya “Sen Fetocu musun? Onlarda 
MİT TIR’larını durdurdu” diyor.

Subay kamyonu kantara çekilmesini is
terken, Belediye Başkanı belediye araçları 
nın kantardan muaf olduğunu söylüyor..

Araya savcı giriyor, vali giriyor..
Sözün kısası iktidarı arkasına alanların 

nasıl hukuksuzluklar içinde olduğunu dün 
aece Türkiye gördü.

Seçilmişlerin görev yapan askeri nasıl 
aşağıladığı, küçük düşürdüğünü gözler 
önüne serdi.

Dün, Güneydoğu Anadolu’da “Çözüm 
süreci” diye askere görev yaptırmayan zih
niyet bu zihniyet değil miydi?

Her gün bu bölgede askerimiz ve 
polisimiz oralarda can veriyorsa, bu zih
niyetin eseridir. Askere polise görev 
yaptırmayan zihniyet giderek şımarıyor.

Askeri aşağılıyor, tepeden bakıyor.
Sonunda PKK bu bölgelerde silah 

depoladı, asker, polis seyirci kaldı, oaKtı.
Bugün ise orada iç savaş yaşanıyor.
Ölenler vatan evlatları seçilmişlerin 

çocukları değil.
Seçilmişlerin, görev yapan devlet görev 

lilerinin üzerinde olduğunu, emir vermeye 
kalktığını, yasaları çiğnediğini görüyoruz.

Bir, Belediye Başkanı vatandaş asgari 
yük hakkı aşarsa ceza yerken, kamu araçla 
n açarsa kanundan ayrı mı tutulmuştur.

Böyle bir mantık olur mu?
İktidar gücünü arkasına alanlar her şeyi 

yaptıracağız diye kamu görevlilerine görev 
yaptırmıyorlar.

Bakın göreceksiniz, bu olaya müaani1 
olan subayın mutlaka yeri değiştirilecektir.

Genel kurmay, görev yapan subayının 
arkasında olmalı.

O belediye başkanı hakkında suç duyu
rusunda bulunmalı.

Seçilmiş olmak her şey olmak değildir.
Belediyeler yasaların çiğnendiği yerler 

değil, yasalarla kentlere ve o kenPeroe 
yaşayanlara hizmet getiren kurumlaraır-

Hiçbir zaman yasalar dışında görev ya
pamazlar.

Hele, hele terbiyesizce, görev yap?n Dir 
Türk subayı hakaret edemezler.

İç İşleri Bakanı, haberleri dinlediğinde, 
Bulancak Belediye Başkanı hak/MM 
soruşturma başlatmalı.

2009 yerel seçim* 
terinde Belediye 
Başkanlığına 
seçilen, ancak 8 
Mart 2011 yılında 
Savcılıkça 
başlatılan yolsuzluk 
soruşturması 
sonucu İçişleri 
Bakanhğı’nca 
görevinden uzaklaş 
tınlan, görev 
süresinin bitimine 
kadar verdiği hukuk 
mücadelelerine 
karşın, görevine 
iade edilmeyen, 
eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Danıştay’ın İçişleri 
Bakanlığının 
kararını bozmasın 
dan sonra kararın 
uygulanması için 
Bursa Valiliği kana 
lıyla İçişleri Bakanlı 
ğı’na başvurdu. 
Önceki gün, Bursa 
v'arîıTğrne giden 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı görevin
den alınmasıyla 
ilgili hakkında 
uygulanan hukuk 
sürecini içeren uzun 
bir dilekçe yazarak 
Valiliğe sundu. 
Güler, Bursa 2. ve 
3.İdari Mahkeme
sine, görevden 
alınma kararı ile 
Anayasada güvence 
altına alınan temel 
hakların yok sayıldı 
ğım, bu nedenle 
hukuka aykırı oldu

Sahimi Hayvanlara Mihrocip Takılacak
Evlerde beslenen 
kedi ve köpekler 
mikroçip takılarak 
takip edilecek. 
Sahipli hayvanları 
kayıt altına almayı 
hedefleyen proje 
için Bursa’da pilot 
çalışma başlatıldı. 
5199 Sayılı 
Hayvanları Koruma 
Kanunu kapsamın 
da oluşturulan 
Bursa II Hayvanları 
Koruma Kurulu 
toplantısı Orman ve 
Su işleri Bakanlığı 
Bursa ikinci Bölge

ğu gerekçesi ile 
idari dava açmıştım 
İçişleri Bakanlığı 
görevden alma 
kararının hukuksuz 
olmadığı şeklinde 
verdiği kararın 
bozulması için 
Danıştay’a açtığı 
davayı kazanmıştı. 
Danıştay 8. Dairesi 
karanında Bursa 2. 
ve 3. idari mahkeme 
terinin verdiği 
Güler, kararını 
Anayasa da güven 
ce altına alınan 
temel hakların yok 
sayılması nedeniyle 
hukuka aykırı buldu 
ve bozdu.

Müdürlüğü’nde 
yapıldı. Vali Yardım 
cısı Mustafa Altıntaş 
Başkanlığında 
yapılan toplantıya,
Bölge Müdür 
Yardımcısı Hakan 
Mumcuoğlu, Bursa 
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube 
Müdürü Ekrem 
Terzioğlu, kurula 
üye kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
belediyelerin 
veteriner hekimleri 
ve sivil toplum 
kuruluşlarının

Bursa 2. ve 3. İdari 
Mahkemeleri, 
Danıştay kararına 
uyarak daha önce 
verdiği kararları boz 
du. Böylece İçişleri 
Bakanlığı’nın görev 
den uzaklaştırma 
kararları 
hukuksuz sayıldı. 
Eski Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, gazetemi 
ze yaptığı açıkla 
mada, mahkeme 
kararlarının 
Anayasa ve yasa 
hükümleri uyarınca, 
en geç bir ay içinde 
uygulanmak zorun 
da olduğunu be

temsilcileri katıldı. 
Bölge müdürlü 
ğünce yürütülen 
çalışmalar, dene 
timler ve değerlen 
dirmelerin ele alındı 
ğı toplantıda, sahipli 
havanlara mikroçip 
takılması konusu 
görüşüldü. Toplantı 
neticesinde, sahipli 
hayvanların 
mikroçip uygulama 
sı için Bursa’da 
pilot çalışma grubu 
oluşturularak eylem 
planı hazırlanması 
kararlaştırıldı.

lirterek; “Kararlar 
uygulanacak mı? 
Uygulanırsa nasıl 
uygulanacak 
göreceğiz.” dedi. 
Güler, şöyle devam 
etti: "ren/Ana 
yasa yapılmasının 
tartışıldığı şu 
günlerde merak 
ediyorum. 
Mükemmel bir 
Anayasa yapılsa 
dahi, uyulmadıktan, 
uygulanmadıktan 
sonra ne İşe yaraya- 
cak. Bence yeni 
Anayasadan önce, 
hukuka saygılı, 
demokrat bir 
kafayla yönetilen 
bir devlete 
ihtiyacımız var." 
Yargı kararlarına 
karşın, görev 
süresini bilinerek 
kararlar uygulanma
yarak, seçilmiş bir 
Belediye Başkam’na 
görev yaptırılmama 
sının devletin ayıbı 
olduğu belirtilirken, 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevden 
uzaklaştırıldıktan 
sonra alamadığı 
maaşlarını, 
sigorta primlerinin 
yasa gereği 1 ay 
içinde kendisine 
ödenmesi gerekiyor. 
Ayrıca, kendisine 
hukuksuzluk 
yapanlar hakkında 
maddi ve manevi 
tazminat davaları 
açma hakkı ise 
saklı duruyor.

Mikroçip uygula 
masında belediye 
lerin altyapılarının 
tamamlamasına ve 
belediyelerin 2016 
yılı için mikroçip ve 
kulak küpesi 
ihtiyaçlarını 
karşılanması 
karara bağlandı. 
Mikroçip uygulama 
sı ile hayvanlara ait 
kimlik ve sağlık bil
gilerinin bilgisayar 
ortamında takip 
edilmesinin 
amaçlandığı 
bildirildi.



AiJVU I k KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLIDA YAPILIR

SALC MESCİD 
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dlnçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik/BURSA 

0554 5774677 

0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL ’den başlayan

www.sakalll.com.tr

http://www.sakalll.com.tr
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TÜRKİYE YÜKSEK BİNMMOR 16'IHCI SIBflOfl
Türkiye genelinde 
38 İlde 20 kat ve 
üstünde 1500'den 
fazla yüksek yapı 
var. 
'Yüksek Binalarda 
Deprem Hasarı Be
lirlenmesi, Acil Yı 
kimler ve Alınacak 
Tedbirler' çalıştayı 
Boğaziçi Ünİversite- 
si'nde yapıldı. 
Çalıştayda konuşan 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştır 
ma Enstitüsü, De
prem Mühendisliği 
Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Sinan Akkar, 
Türkiye genelinde 
38 ilde 20 kat ve 
civarında 1500'den 
fazla yüksek yapının 
olduğunu, bu raka 
ma 10 ila 20 katlı 
bina sayısının eklen* 
mesi halinde raka 
mın 3-4 kat arta

bileceğini ifade etti.

BAKAN DA 
KATILDI 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Boğaz 
içi Üniversitesi 
tarafından düzenle
nen Yüksek Binalar 
da Deprem Hasarı 
Belirlenmesi, Acil 
Yıkımlar ve Alınacak 
Tedbirler Projesi 
Salıştayı Boğaziçi

Iniversitesi'nde 
düzenlendi. 
Çalıştayda Boğaziçi 
üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi Dep 
rem Araştırma En
stitüsü Deprem Mü 
hendisliği Anabilim 
Dalı tarafından 
yürütülen Türkiye 
deki yüksek yapılar 
envanteri çalışma 
sından önemli 
başlıklar sunuldu. 
Boğaziçi Üniversite

sinde düzenlenen 
'Yüksek Binalarda 
Deprem Hasarı Be
lirlenmesi, Acil 
Yıkımlar ve Alınacak 
Tedbirler Projesi 
Çahştayimn açılış 
konuşmalarını Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet 
Sarı ve Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Gülay Bar 
barosoğlu 
gerçekleştirdi.

178 ADET RİSKLİ 
ALAN İLAN EDİLDİ 
Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 
Boğaziçi Üniver
sitesi ile ortak bir 
çalışma protokolü 
imzaladığının altını 
çizen Fatma 
Güldemet Sarı 
konuşmasında şu 
verileri paylaştı: 
“Afete hazır Türkiye 
düşüncesiyle 
başlayan kentsel 
dönüşüm hamle
siyle bugüne kadar 
47 ilimizde 178 adet 
riskli alan ile 467 
hektarlık Kentsel Ye
nileme Alanı ve 
8.171 hektarlık

Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Proje 
Alanı ilan edilmiştir. 
Buna ek olarak 21 il
imizde 37.782 
hektarlık 52 adet 
Rezerv Yapı Alanı 
belirlenmiştir. Ayrıca 
265.684 konut ve 
41.652 işyeri olmak 
üzere toplam 
307.336 adet 
bağımsız bölüm 
içeren 91.213 adet 
binada riskli yapı 
tespiti yapılmıştır. 
Bu tespitler 
dahilinde de iş 
makinaiarı ile 
yapılan mekanik, 
yeni tekniklerin 
kullanıldığı teknolo
jik ve patlayıcılar ile 
yapılan patlatmalı 
yıkım konusunda 
ayrı bir uzmanlığa 
sahip 
Bakanlığımızca 
33.412 adet riskli

yapının yıkımı 
sağlanmıştır”. Olası 
bir afet sonrası 
hasar tespitlerinin 
doğru ve hızlı bir 
şekilde yapılmasını 
amaçladıklarını be
lirten Güldemet 
Sarı, konu ile ilgili 
teknik personelin 
Japonya ve ABD'de, 
araştır ma ve in
celeme faaliyet
lerinde bu 
lunduğunu ifade etti. 
Çalıştayda konuşan 
Boğaziçi Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Gülay 
Barbarosoğlu ise, 
Türkiye genelinde 
bulunan bin 500 
yüksek binada 
neredeyse 1 mily
onun üzerinde insan 
yaşadığını tahmin 
ettiğini söyleyerek 
konunun önemine 
değindi.

illlWIlMltSWtllW
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Türkiye 
nin önemli turizm 
merkezlerinden 
'Beyaz cennet' Ulu 
dağ'da hem yaz, 
hem de kış turizmi 
nin canlanması 
amacıyla 11 yeni 
turizm tesisinin 
projesini hazırla 
dı. Oteller Bölgesin 
de mevcut 2 açık 
otopark olduğu be
lirtilen açıklamaya 
göre, Birinci Geli 
şim Bölgesinde 
yapımı devam eden 
kapalı otopark 2016 
yılında hizmete 
girecek. Ayrıca, bu 
bölgede ek olarak 
açık ve kapalı oto 
park yapımı için 
imar planlarında 
gerekli düzeltmeler 
yapılıyor. Bakanlık 
açıklamasında, milli 
park alanında 75 
ahşap orman 
köşkü, 200 ahşap 
orman evi, milli 
park tanıtım merke 
zi, milli park giriş 
kapısı düzenleme 
leri, günübirlik ziya 
retçilere yönelik 
alan düzenlemeleri, 
satış üniteleri, kır 
kahveleri, piknik 
üniteleri, su depo 
lan ve su isale

hatlan yaptırılarak 
ziyaretçilerin hizme 
tine sunulduğunu 
belirtildi. Bakanlık, 
Uludağ Milli Parkı 
Oteller Bölgesi'ne 
kış sezonunda 
hafta sonu, sömes 
tre ve yoğun günler 
de günlük 2 bin 
500- 3 bin civarında 
araç girişi olduğuna 
ve 20 bin civarında 
ziyaretçinin de tele
ferikle geldiğine 
dikkat çekti.
2016'DA 30 MİLYON 
TL'LİK YATIRIM 
Bakanlık, Uludağ'a 
2016 yılında 30 mil 
yon TL yatırım yap 
ma kararı aldı.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada şöyle 
denildi: "Uludağ 
yolunun yenileme 
çalışmalan Karayol 
lan Bölge Müdürlü 
ğünce tamamlan 
mış, oteller bölge 

sindeki su isale 
hatlannın ve su 
depolarının yapımı 
işi, teleferiğin ye
nilenerek oteller 
bölgesine uzatıl 
ması işi bursa 
büyükşehir 
belediyesince 
tamamlanmış, 
enerji nakil hatları 
nin yer altına alın 
ması ve yenilenme 
si işleri TEDAŞ 
Genel Müdürlüğün 
ce yapılmıştır. 
Halkın daha ucuz 
ve sağlıklı hizmet 
almasına yönelik 
sarıalanda bulunan 
kır kahvesi ve kır 
gazinosu Os- 
mangazi belediye- 
si'ne kiralanmıştır. 
2016 yılında da 
Bakanlığımızca 
Uludağ Milli Parkına 
30 milyon TL'lik 
yatırım 
öngörülmüştür."

MMIbbiiİmmi
Bursaray sefer
lerinin Uludağ 
Üniversitesi’nden 
Kestel'e kadar 
aktarmasız olarak 
yapılması için 
başlatılan çalışma 
larda sona gelindi. 
Arabayatağı-Kestel 
hattının otomatik 
sinyalizasyon 
sistemi devreye 
girerken, mevcut 
sisteme bağlama 
konusunda aksaklık 
yaşandı. Burulaş 
yetkilileri hafta sonu 
yapılan denemeden 
sonuç alamayınca 
Siemens yetkilileri 
ile irtibata geçti.
5 Ocak'ta Bursa'ya 
gelmesi beklenen 
Alman teknik ekip 
ve Siemens yet 
kililerinin sistemi 
15 Ocak'a kadar 
kesintisiz ulaşım

GÜLER AJAN 5 İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax .* (0.224) 513 35 95

için hazır hale 
getirmesi bek
leniyor. İlk etapta 
Üniversite-Kestei 
arasında uygu
lanacak olan 
aktarmasız ulaşım, 
Durmazlar'dan 
gelen iki vagonun 
ve diğerlerinin de 
imalatı devam 
ettiği için mevcut 
vagonlarla hayata 
geçirilecek.
Aktarmasız ulaşım 
devreye girince 
Üniversite-Kestei 

hattında 10 
dakikada bir araç 
kalkarken, 
Arabayatağı- 
Acemler arasında 
ise 5 dakikada bir 
araç kalkmış olacak. 
Diğer yandan 
Arabayatağı- 
Kestel hattının 
otomatik sinyali 
zasyon sistemin 
devreye girmesiyle 
vatmanın maunel 
makas değiştirme 
gerek kalmadığı 
öğrenildi.
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Çalışan öğrenciye de 
kredi «e burs imkanı Veliler de karne alacak
Asgari ücret 
düzeyinde aylık 
veya ücretle sürekli 
bir işte çalışan veya 
gelire sahip olan 
öğrencilerin de 
kredi ve burs 
almasının önü 
açıldı/’Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Burs-Kredi Yönet 
meliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" ile 
"Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Öğrenim 
Kredisi Yönetme 
liğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik", Resmi 
Gazete'de yayım 
landı. Buna göre, 
burs, kredi veril

BYEGM

meyecek öğrenciler 
ile ilgili hükümleri 
düzenleyen mad 
delerdeki, "asgari 
ücret düzeyinde 
aylık veya ücretle 
sürekli bir işte 
çalışan veya 
gelire sahip olan 
öğrenciler" ifadesi 
yürürlükten 
kaldırıldı. Buna göre 
artık bu öğrencilere

de burs ve kredi 
verilebilecek. 
KREDİLERİ 
KESİLMEYECEK 
Kredi veya burs 
alan öğrencinin, 
asgari ücret 
düzeyinde sürekli 
bir işte çalışarak 
bir gelire sahip 
olması halinde 
de kredisi ke
silmeyecek.

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında

’ yayımlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı 
Nabİ Avcı eğitim 
sistemi ve eğitim 
sistemindeki 
değişiklikler ile 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. Avcı, 
"Velilere karne 
vereceğiz. Çocuğun 
okuluna kaç kere 
geldi, kimle ne 
konuştu değerlen 
direceğiz. Onlar da 
bize karne versin, 
açıklan birlikte 
kapatalım" dedi. 
Halen süren operas 
yonlar nedeniyle 
birçok ilçede soka 
ğa çıkma yasağı 
ilan edilen Güney 
doğu'da terörden 80 
bin 156 Öğrencinin 
etkilendiğini belir 
ten Avcı, "Hafta 
sonu eğitimleriyle, 
sömestr ve yaz 
tatilinden alaca 
ğımız günlerle, 
yoğunlaştırılmış 
programla öğrencile 
rimizin eksikliklerini 
gidereceğiz" dedi. 
Bakan Avcı, diğer

konularda da özetle 
şunları söyledi: 
"Milli Eğitim Kanu 
nu'na göre 180 iş 
günü eğitim verme 
sorumluluğumuz 
var. Bütün Türkiye 
de 180 iş gününü 
bütün öğrencileri 
miz için tamamlaya 
cağız. Öğretmenleri 
miz okul güvenlik 
leri, eğitime erişim 
güvenliği sağlandık 
tan sonra okullarına 
dönecekler. Eğitim 
önemlidir, ama en 
başta can güven 
liği.” Avcı konuşma 
sına şöyle devam 
etti ’."Önümüzdeki 
döneme yetiştire 
bilirsek velilere de 

karne vereceğiz. Siz 
çocuğunuzun oku 
luna kaç gün geldi 
niz, hangi öğretme 
niyle, ne kadar gö 
rüştünüz, okul aile 
birliği toplantılarına 
katıldınız mı?
Bakın bu bir tür 
restleşmedir. Şimdi 
velilerimiz de diye
cekler ki tamam 
okullarınıza geliriz, 
ama biz de size 
karne veririz. Veliler 
de bize karne ver 
sinler, okulumuza 
gelsinler, evet bizim 
okullarımızda çok 
eksiğimiz var. Denet 
lesinler, eksiğimizi, 
gediğimizi birlikte 
kapatalım." dedi.

i»

4-2- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

.....  ■ .^.vt^.KP^C^OACAN^NVeTANmMH^

FATURA 4
SEVK İRSALİYESİ 4

TAŞIMA İRSALİYESİ 4
GİDER MAKBUZU 4

TAHSİLAT MAKBUZU 4
DAVETİYE 4

TAKVİM & KİTAP 4
DERGİ & İLAN 4

KARTVİZİT & KAŞE 4
EL İLANI & BROŞÜR 4

CİLT YAPIMI 4
İLAN & REKLAM 4
PLAKET & KUPA 4

MADALYA 4
NİKAH ŞEKERİ 4
BEBEK ŞEKERİ 4

HEDİYELİK EŞYA 4
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5IA GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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İşle 2016'ıia Btlenecek «erailer
2016 yılında ödene 
cek vergi ve harç be 
delleri netleşti. Buna 
göre en düşük motor 
lu taşıtlar vergisi 
623 liraya yükseldi. 
1 yıllık pasaport 
ücreti de 163 lira 
oldu. Resmi Gazete 
de yer alan yeni MTV 
tarifesine göre, 1-3 
yaş arası 1,300- 
1,600 cm3 arasında 
motor hacmine 
sahip binek araçlar 
997 TL, 1,600-1,800 
cm3 arasında motor 
hacmine sahip binek 
araçlar 1,760 TL, 
1,800-2,000 cm3 
arası motor hacmine 
sahip binek araçlar 
ise 2,772 TL MTV 
ödeyecekler. Tarife 
de, 1-3 yaş arasında 
4,001 cm3 ve yuka 
rısı motor hacmine 
sahip binek araçlar 
22,716 TL ile en yük 
sek MTV tutarını 
öderken, 1,300 cm3 
ve daha aşağı motor

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

SflTlUK ZEYTİNÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

hacmine sahip 16 
yaş ve üzeri model 
binek araç sahipleri 
de 66 TL ile en az 
MTV tutarı 
ödeyecekler.
DİĞER VERGİLER 
DE ARTIRILDI 
Gelir, veraset ve 
intikal, damga, 
emlak vergisi ile 
harçlar kanununda 
öngörülen vergi, 
maktu vergi ve 
harçlar 2016 yılında 
uygulanmak üzere 
artırıldı.
Yeni yıldan itibaren 
veraset yoluyla veya 

ivazsız surette mey
dana gelen intikal 
lerde veraset ve inti 
kal vergisi; veraset 
yoluyla intikallerde 
ve ivasız intikallerde 
sırasıyla; ilk 210,000 
TL için yüzde 1 ve 
yüzde 10, sonra ge 
len 500,000 TL için 
yüzde 3 ve yüzde 15, 
sonra gelen 1.1 
milyon TL için yüzde 
5 ve yüzde 20, sonra 
gelen 2 milyon TL 
için yüzde 7 ve 
yüzde 25, matrahın 
3.8 milyon TL'yi 
aşan bölümü için ise 

yüzde 10 ve yüzde 
30 olarak uygulana 
cak.
EMLAK VERGİSİ 
YÜZDE 2.79 
ORANINDA 
ARTIRILDI 
Emlak vergisi 
mükellefi olanların 
2016 yılına ait emlak 
vergisinin tarh ve 
tahakkukunda esas 
alınacak vergi 
değerinin (matrahın) 
hesabı, emlağın 
2015 yılı değerine, 
yeniden değerleme 
oranı olan yüzde 
5.58'in ikiye 
bölünerek 
bulunan yüzde 
2.79 oranı uygu 
lanmak suretiyle 
yapılacak.
Tebliğler kapsamın 
da damga vergisi 
ve harçlar kanunda 
yer alan vergi ve 
harçlarda yeniden 
değerleme oranı 
nispetinde yüzde 
5.58 artırılacak.

6 milim tisi için 
MİmiMmi

2016’dan itibaren, 
yaklaşık 6 milyon 
kişiyi ilgilendiren 
bireysel emeklilik 
sisteminde (BES) 
yapılan kesintilerde 
yeni bir dönem 
başlayacak. BES 
için yapılacak tüm 
kesintilerde tavan 
uygulamasına 
geçilecek. BES 
katılımcılarından 
“giriş aidatı” ve 
.“yönetim gideri” adı 
şaftında iik 5 yıida 
yapılacak kesintiler 
yıllık 140 lirayı aşa 
mayacak. Mevcut 
sistemde, ilerleyen 
yıllarda da kesintile 
re devam edilirken, 
artık katılımcılardan 
6. yıldan itibaren bu 
iki kesinti yapılama 
yacak, sadece “fon 
gideri” kesintisine 
devam edilecek.
Sistemde 6 yıl ve 
daha uzun süre 
kalanlara ise 2021 
yılından itibaren fon 
gideri kesintisinin 
belli bir kısmı iade 
edilecek. Ne kadar 

uzun süre kalınırsa 
iade oranı o kadar 
artacak. Hazine 
Müsteşarlığı’nın, 
25 Mayıs 2015 tari 
hinde Bireysel 
Emeklilik Sistemi 
Hakkında Yönetme 
lik’te yaptığı deği 
şiklik 1 Ocak 2016 
tarihinde yürürlüğe 
girecek. Yeni yö 
netmelik uyarınca, 
“giriş aidatı” ve 
“yönetim gideri” 
oiarak yapılabilecek 
kesintiler ilk 5 yıl ile 
sınırlandırıldı. 5 yıl 
hk dönemde bu iki 
kalem için yapıla 
bilecek yıllık kesin 
tiler, aylık brüt asga 
ri ücretin yüzde 
8.5’ini aşamayacak. 
Yıl başında yürür 
lüğe girecek net bin 
300 liralık asgari 
ücretin brütü bin 
645.77 lirayı bula 
cak. Bu nedenle, 
gelecek yıl söz 
konusu iki kalem 
için yapılabilecek 
kesinti toplamı 140 
lirayı aşamayacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 
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korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
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VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Delibal 
11.30.-.14.00-16.30.- 

19.00-21.15
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321
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DUGUN GALONU

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat- Çerez

Pignnist +l)j Performans 
Setten SMtfcihje Gi getir me 
Nikah Masası - Vol kem gösterisi

lOKyılı
REZERVASYONLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Cnnh Mıgın- Snkne - Işıkgösferisi 

Servis ve ekjpmnnlnr - Sürprizgösteriler 
www.gemllkniittoii.com 
facebook/mlttondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

. Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkniittoii.com
plus.google.com/miltondugun


Madde bağımlısı genç, hiç yoktan can aldı__

Gemlik Gübre Fabrikası’nda çalışan bir yıllık evli Düzgün Akyıldız, 
Cumartesi akşamı Cafe-S de kendini bekleyen eşini alıp evine 
giderken, kapı önünde karşılaştığı E.Y.’nin bıçaklı saldırısı sonucu 
hayatını kaybetti. Madde bağımlılarının neden olduğu Gemlik’teki 
yaralama ve cinayet olayları tepkilere neden oluyor. Bu cinayetlerin 
durdurulması için gerekli önlemlerin artırılması isteniyor.

YİNE MADDE BAĞIMLISI CİNAYETİ
Bu kaçıncı madde bağımlısı cinayeti?
Bundan sonra hangi masum kişinin 

canını alacaklar?
İnsanlar, Gemlik’te madde bağımlıların 

dan korkularından sokağa mı çıkamaya 
caklar.

Daha 15 gün önce biri 10 katlı apartma 
nın tepesine çıkıp, aşağıya atlamak istedi.

Nedeni, içecek uyuşturucu bulamadığı..
Gemlik’te madde bağımlılığı olayı artık 

gündemin ilk maddesini meşgul ediyor.
Bu konuda ne önlemler alınacak, neler 

yapılacak, kimdir bunlar ne gerekirse 
yapılmalı. Devamı sayfa 4’de

Madde bağımlısı 
olduğu ileri sürülen 
E.Y. tarafından öldü 
rülen Düzgün Akyıl 
diz, dün Cemevi’nde 
kılınan cenaze nama 
zı ardından gözyaş 
lan ve ağıtlarla 
toprağa verildi. 
Gemlikliler, madde 
bağımlıların neden 
olduğu cinayetlere 
ve olaylara son ve 
rilmesini istiyorlar. 
Haberi sayfa 2’de

+arçe//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Biiyiik Değiştirme
Kampanyası!_ _ _ _ _

GENC-flL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85
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Madde bağımlısı genç, hiç yoktan can aldı...

Trol...
Ünlü tango sanatçısı Necip Celal 

Andel’in bir şarkısında melodiyle buluş 
turduğu “Geçmiş zaman olur ki hayali ci
hana değer” sözleriyle vurguladığı gibi...

Körfezin ucu Gemlik...
Uzun yıllar denizden ve zeytinden bir 

de Sunği İpek’ten elde ettikleri gelirlerle 
çocuklarını okutmuş, askere göndermiş, 
evlendirmiş yazının özü karnını 
doyurmuş bir kıyı ve tarım kentiydi...

Ta ki Gemlik endüstrileşip niteliği ne 
yazık ki olumsuzluğa evirilinceye dek...

Yaşı benim gibi elliyi devirenler 
hatırlarlar.

Şimdilerde halk arasında ve yapılış 
sırasına göre Birinci Kordon olarak 
anılan İskeleden Kayıkhane ye dek 
uzanan bölgedeki evler denize sıfırdı.

Önlerinde de irili ufaklı balıkçı tekneleri 
ve “motor”ları vardı.

Çünkü orada yaşayanların nerdeyse 
tümü yaşamlarını balıkçılıkla sürdürür
lerdi.

Kimi reis, kimi kaptan çoğu da tayfa 
olarak...

Balıkçılık meşakkatli, tehlikeli, güç bir 
meslek...

Karşılığının ne kadar “iyi” olduğu da 
her zaman tartışılır.

Denizlerde “av”lanmak ayaza, fırtınaya, 
hasrete karşın...

Serin sularda umuda “vira” demek zor
dur hem de çok zordur.

Gelinen süreçte...
Balıkçılar bîr bîr denizden çekiliyor... 
Neden?
beriız'Kıfıeriıyor öa ondan.
Denizin altında sanayi kaynaklı çöp 

dağları yükseliyor.
Onun sonucu olarak;
Balıklar yaşam savaşı veriyor ya da 

başka sularda “rızık”larını arıyorlar.
Daha da acısı...
Balığın üzerine çöken yasa dışı “trol” 

kabusu...
O kâbus ki,
Kıyılara çok yakın bölgelerde denizin 

dibini torba ağlarla tarayarak balıkların 
yaşam alanlarının, yumurtalarının ve 
henüz daha çok küçücük olan binlerce 
yavru balığın yok olmasına neden 
oluyor.

O kabus ki,
Denizlerdeki ekolojik sistemi felç e 

herÖK carin yaşamını* Kâtıetiıyor..
Aslında trol avcılığı balıkçının ayağına 

Kurşun biKması'ğı'dı’oır şey...
Balık neslini tükettiği düşünüldüğünde 

ise cinayet...
neresıhaeh öaKsanız sdyKirım...
Para kazanma iştahı balıkçılığın 

kökünü trolluyor.
Sahil Güvenlik’ten önce balıkçılar 

çözüme odaklanmak zorundalar.
Deniz onların gözünden bile daha 

değerli...
Çünkü geçiriri KayriâKiarı...
Denizin altındakiler kuşaktan kuşağa 

aktaracakları en önemli miras.
Onlar için...
Denizimizi üç beş gözü doymazın 

nırdrarına pe^Keş çdKmeydiım.
Engel olalım.
Balıklar mevsimsel seyr-ü seferlerini 

yapsınlar ve Gemlik Körfezi’ne de 
uğrasınlar diye...

Bembeyaz martılar Gemlik 
setriaıarıhaan* ekkıımesırl’aıye...

Kıyı balıkçıları dört bir yandan gelen 
fnrdâfırıerim vağırrasfmaı"aıye...

Gemlik Gübre Fabrikası’nda çalışan 
bir yıllık evli Düzgün Akyıldız, Cumar 
tesi akşamı Cafe-S de kendini bekle 
yen eşini alıp evine giderken, kapı 
önünde karşılaştığı E.Y.’nin bıçaklı 
saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 
Madde bağımlılarının neden olduğu 
Gemlik’teki yaralama ve cinayet olayla 
rı tepkilere neden oluyor. Bu cinayet
lerin durdurulması için gerekli önlem
lerin artırılması isteniyor.

Gemlik önceki 
akşam bir madde 
bağımlısı cinayetiyle 
daha sarsıldı. 
Gemlik Gübre 
Sanayiinde çalışan 
Düzgün Akyıldız, 
cumartesi günü 
akşamı saat 19.30 
sıralarında eşinin 
ağabeyine ait 
Demirsubaşı Ma- 
hallesi’ndeki 19 No 
daki Cafe-S de ken
dini bekleyen eşini 
almaya gittiği 
öğrenildi. 
Eşi ile Cafe’de 
buluşan Düzgün 
Akyıldız, kafeden 
çıkarken, kapı 
önünde bulunan 
E.Y ye yolu 
açmasını istediği 
öğrenildi.
Cafe-S den ayrılan 
Düzgün, Irmak 
Akyıldız çifti evle 
rine giderken, 
arkalarından gelen 
E.Y. nin saldırısına 
uğradı.
Neye uğradıklarını 
anlamayan Düzgün 
Akyıldız, kalbinin 
üzerine saplanan bir 
ekmek bıçağı ile 
yere yığıldı.
Düzgün Akyıldız’ı 
bıçaklayan E.Y.’ ise 
cinayetten sonra

kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ 
Olay yerinde kan 
kaybeden Düzgün 
Akyıldız, 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Ancak, burada 
yapılan tüm müda
halelere karşın 
kurtarılamadı.
Polis cinayet 
şüphelisi E.Y yi 
aramaya başladı. 
Geç saatlerde ise 
yakalayarak gözal 
tına aldı. Dün, geç 
saatlere kadar 
sorgulanan E.Y'nin 
Adliye’ye çıkarılma 
sı beklenirken, 
çıkarılmadı. E.Y’nin 
madde bağımlısı 

olduğu, daha önce 
Bahkpazarı 
semtinde bir polisi 
yaraladığı, birçok 
olaydan sabıkası 
bulunduğu, son za
manlarda ise zorla 
para isteme suçla 
rından hakkında 
şikayetler bulun 
duğu öğrenildi.

CENAZE CEM 
EVİNDEN KALKTI

Düzgün Akyıldız’ın 
ölümünün ardından 
dün saat 16.30 ce
nazesi Cemevi’nden 
kaldırılarak toprağa 
verildi.
Cenaze, Düzgün 
Akyıldız’ın Almanya 
da çalışan ağabeyi 
Çağdaş Akyıldız’ın 
gelmesi için

Cemevi morgunda 
bekletildi. Bu sırada 
cenazeyi kaldırmaya 
binlerce kişi bek
ledi. Düzgün Akyıl 
diz için kadınlar 
ağıtlar yaktı. 
Kız kardeşi ve eşi 
Irmak Akyıldız 
fenalık geçirdi. 
Tabutuna sarılarak 
ağladılar.
Genç yaşta hiç 
yoktan bıçaklanarak 
öldürülen Düzgün 
Akyıldız, omuzlara 
alınarak cenaze 
aracına bindirilirken 
gözyaşları aktı, 
feryatlar çevreden 
duyuldu.
Düzgün Akyıldız’ın 
Cinayet zanlısı 
E.Y’nin bugün Adli 
ye’ye çıkarılması 
bekleniyor.
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İnan TAMER

ASIM KOCABIYIK'! ÖZLEMLE ANIYORUZ

Bugün Değerli 
hemşehrimiz Sayın 
Asım Kocabıyık’ın 
fiziki varlık olarak 
aramızdan ayrılışının 
üçüncü yıldönümü.

O, kadirbilir Gemlik 
halkının gönlünde 
yaşıyor. Daima 
yaşayacak ve de 
yaşatılacaktır. Hayır 
dualarla anılacaktır.
Gemlik ne noksanı 

varsa el vererek 
gideren, kazandıran 
dır Sayın Asım 
Kocabıyık.
Gemlik’e kazandır 

dığı en büyük eser, 
bir zamanlar bacasın 
dan zehir tüten, 
kokan harabeye 
dönmüş Sunğipek 
tesislerini ilim 

yuvasına dönüştü 
ren Asım Kocabıyık 
yerleşkesidlr.

Yaşamı boyunca, 
uluslarla rekabet 
edebilecek, kalkın 
mış bir Türkiye’nin 
yaratılmasına gönül 
vermiş, katkı koy 
muş bir iş adamıdır.
Ticari ve sanayi 

uğraşla yetinmemiş 
kültür, sanat ve 
eğitimde de geliş 
meyi sağlayabilmek 
ve devam ettirebil 
mek için Borusan 
Eğitim, Sanat ve 
Kültür Vakfını kur 
muştur, faal kılmıştır.

Uluslararası ilişki 
lerde zuhur edebile
cek anlaşmazlıklarda 
Türkiye’yi savuna 

bilecek hukukçuları 
uluslararası hukuk 
müktesebatı, dona 
nımlı yetiştirebilmek 
için Hukuk Fakül- 
tesi’ni en mükemmel 
şekilde eğitim yapar 
hale getirmiştir.

Bugün Asım 
Kocabıyık Yerleşke 
sinde ne var ise, 
bugün ki konuma 
getirilmesinde Asım 
Kocabıyık’ın büyük 
maddi katkıları ve 
yüksek okullar ilk 
müdürü Prof. Dr. 
Sayın Abdurrahim 
Korukçu’nun 
uğraşları sonucudur. 
Gemlik Belediyemi 
zin de katkılarını da 
unutmamak gerekir.

298 000 m2

Sunğipek fabrikası 
57. Hükümetimiz 
tarafından Gemlik’e 
bağımsız bir üniver
sitenin gerçekleşti 
rilmesi amacıyla, 
Balıkesir ve Yalova 
Üniversitelerini 
topluma kazandıran 
Uludağ Üniversite 
si’nin tecrübelerine 
ve başarılarına bina 
en görev verilmiştir.

Bu nedenledir ki; 
Hukuk Fakültesi 
Necati Kurtuluş 
Denizcilik Yüksek 
Okulu ve 12 
programlı yüksek 
okul Uludağ Üniver
sitesi senatosunca, 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde ha 
yata geçirilmiştir.

Bağımsız Gemlik 
Üniversitesi’nin 
gerçekleştirmesini 
sağlayacak, teknik 
bir fakültenin gerçek 
leştirilmesini temi- 
nen herhangi bir 
girişim de bulunul 
mamıştır. Böylece 
Bağımsız Gemlik 
Üniversitesi gerçek 
leşememiştir. Son 

günlerde Hukuk Fa 
kültesi’nin Uludağ 
Üniversitesi Görükle 
Kampüsü’ne almaca 
ğı en yetkili ağızlar 
ca ifade edilmekte
dir.
Akdedilmiş 

sözleşme yok mu 
sayılacak?

Hukukçu yetiştire 
cek Hukuk Fakül- 
tesi’nin Gemlik’ten 
alınarak hukuk mu 
yok sayılacak 
mümkün mü?

Böylesi bir işlem 
idari iradenin işi 
olmayıp, siyasi 
iradenin işidir. Sonra 
Gemlik halkı eli, ko 
lu, gözü bağlı Hukuk 
Fakültesi'nin naklini 
mi seyredecek?

O günün siyasi İra 
desi Gemlik halkının 
talebi ve ısrarlı çalış 
maları ile sunğipek’i 
Uludağ Üniversite
sine devretti.

Bugünün siyasi 
iradesi, usulsüz ve 
hukuka aykırı işleme 
izin vermeyecek, 
toplumun hayırsever 
insanlarını, hayır 

yapmaktan uzaklaş 
tırıcı ve soğutucu 
işlemlere asla izin 
vermeyecek, Bağım 
sız Gemlik Üniver
sitesi’nin Gemlik’e 
kazandırmanın şeref 
ve mutluluğunu 
yaşayacaktır.

Rahmetli Sayın 
Asım Kocabıyık, "Bu 
ülkeye gönül bor
cum var" demişti. 
Çoğunu ulusuna 
ödedi.

Bizler, Gemlik halkı 
olarak, sivil toplum 
kuruluşlarımızla 
Sayın Asım Kocabı 
yık’a minnet ve 
şükran borçluyuz.

Bu borcu emane
tine sahip çıkarak 
her zaman koruya 
cağız.

Bu hepimizin göre
vidir.

Ölümünün üçüncü 
yılında o’nu 
kabrinde rahat uyut
maya kararlıdır, gay 
reti içindedir Gemlik 
halkı. Böyle biline.
Allah’ın rahmeti ü 

zerine olsun Asım 
Baba...

iMMUlWWllW
Bursa’da otoyol 
üzerinde bariyer 
lere çarpıp yanan 
araç, sahipsiz 
halde itfaiye 
ekipleri tarafından 
söndürül 
dü. Olay sabaha 
karşı saat 05:00 
sıralarında, Nilüfer, 
İzmir yolu üzerin 
deki Görükle yol 
ayrımının olduğu 
bölgede meydana 
geldi. Sürücüsünün 
ve yolcularının 
kim olduğu 
belirlenemeyen, 
16 J 0162 plakalı 
araç otoyol 

kenarındaki bariyer 
lere çarparak 
alev aldı. Yoldan 
gelen vatandaşların 
ihbarı üzerine 
kaza yerine gelen 
itfaiye ekibi 
nin müdahalesi 
sonucu sön 
dürülen araç 
kullanılamaz 
hale geldi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri ise 
karşılarında araç 
ile ilgili hiçbir 
muhatap bulamadı. 
Sürücünün nerede 
olduğu bilinmezken 
kazaya tanık olan 

vatandaşlar 
aracın süratli bir 
şekilde seyreder 
ken bariyerlere 
vurduğunu ve 
sürücünün, 
birden alev alan 
aracın içinden 
çıkıp hızla 
koşarak olay 
yerinden kaçtığını 
söylediler. 
İtfaiye ekibi 
söndürme 
çalışmalarının 
ardından araç 
üzerinde inceleme 
yaparken polisin 
de olayla ilgili 
tahkikatı sürüyor.

Bursa'dan Keleş 
istikametine 
giden araç 
virajı alama 
yınca şarampole 
yuvarlandı. Aracın 
içinde bulunan 
3 kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre Abdurrahman 
M. yönetimindeki, 
16 AZ 247 plakalı 
binek araç 
Bursa'dan Keleş 
ilçesinin Bıyıklı 
alanı Mahallesi'ne 
gitmek için 
yola çıktı.

Baraklı Mahal 
lesi'ne geldiği 
sırada araç 
virajda savrularak 
bariyerlere 
çarpıp araziye 
yuvarlandı. 
Arkasından 
gelen aracın fark 
etmesiyle olay 
yerine gelen 
112 ve itfaiye 
yaralılara ilk 
müdahale yerinde 
yapılırken 
Keleş ilçe Devlet 
Hastanesin 
de yapılan 
müdahalelerde

Abdurrahman 
M. ayakta 
tedavi edildi. 
Araçta yolcu 
olarak bulnan 
anne Hatice 
M. ve baba 
Veysel M. ise 
Bursa Çekirge 
Devlet 
Hastanesi'ne 
ambulanslarla 
sevk edildi. 
Kazada yaralanan 
şahısların 
hayati tehlike 
lerinin bulun 
madiği 
tespit edildi.

ET MANGAL-CAFE-KAHVALTI * 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ 

0 224 S25 07 70
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Güne Bakış
S.S. Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, açıklamalarda bulundu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YİNE MADDE BAĞIMLISI CİNAYETİ
Cumartesi günü akşamı, Gemlik Gübre 

de çalışan aslan gibi bir gencimiz, eşinin 
yanında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Aslan gibi bir delikanlıya kıydılar.
Suçu neydi, ne günahı vardı Düzgün 

Akyıldız’ın.
0 genç kadının, yanında kocasının hiç 

yoktan öldürülmesini yaşamı boyunca unu 
tabilecekmi?

Bir avuç insan, sokaklarda korku 
salıyor.

Eşim, karanlık bastıktan sonra çocuk
lara sokağa çıkmamalarını söylüyor.

Anneleri, babaları korku saldı.
Sokaklarda kimliğini bilmediğimiz 

katiller kol geziyor.
Uyuşturucu alacak parayı bulamayan 

bağımlıların esnafı haraca bağladığı 
konuşuluyor Gemlik’te.

Düzgün’ün cenazesinde ağıtlar göklere 
yükseldi.

Gözyaşları sel oldu aktı.
Eşi ve kardeşleri, tabutuna sarılıp, 

neden, neden diye ağladılar.
Bunları görünce boğazım düğümlendi. 

Zor tuttum kendimi.
Buradan Kaymakamımız Cahit Işık’a, 

Emniyet Müdürümüz Cafer Gündoğdu’ya 
sesleniyorum.

Bu gibi kişileri tanıyorsunuz.
Daha sıkı önlem alınız.
Bu kişilere göz açtırmayınız.
Bizlerin kulaklarına gelenler, sizlerin de 

gelmeli.
28 yaşına gelmiş bir gencin, hiç yoktan 

yere öldürülmesi kimin suçu?
Gemlik’te bu sorun mutlaka çözülmeli.
Gemlik, yeniden 1980’li, 199O‘lı yıllara 

dönmemeli.
Gemlik yaralamalarla, cinayetlerle, 

ölümlerle, anılmamalı.
Bu kötü ünvanı üzerimizden atmalıyız.
Başarılar, güzellikler bunların göl

gesinde kayboluyor.
Yazık oluyor güzel Gemlik’ime...

GİRİTLİLER DERNEĞİMDEN
BİR TANITIM

Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
sportif amaç ve 
boş zamanlarını 
değerlendirmek için 
olta balıkçılığı 
yapan kişilerin işi 
ticarete dökmesin* 
den balıkçıların 
şikayetçi olduğunu 
söyledi.
Dün, kooperatif 
binasında basına 
açıklama yapan 
Hazer, ilçemizde 
yüzlerce kişinin 
küçük sandallarda 
oltayla balık yakala* 
yarak hem spor 
yaptığını, hem de 
boş zamanlarını 
değerlendirerek 
yakaladığı balıklarla 
evinin ihtiyacını 
karşıladığını be* 
J.irtorok tunları 

söyledi: 
“Olta balıkçıları 
son zamanlarda işi 
ticarete döktüler. 
Meslekleri balıkçılık 
olan ve geçimlerini 
balıkçılıkla sağlayan 
üyelerimiz bu du
rumdan şikayetçiler, 
olta balıkçılarının 
bazıları yaptırdıkları 
ağlarla da yakaladık 
lan balıkları satarak, 
mesleği balıkçılık 
olan kişilerden daha 
çok kazanç elde 
ediyorlar.
Balıkçıların olta ile 
balık tutan kişelere 
sattığı balıkları artık 
satamaz oldular.

Çünkü, olta balıkçı 
lan yakaladıkları 
balıkları oltacılara 
satarak bu konuda 
da balıkçı esnafının 
riski ile oynamaya 
başladılar” 
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
Tarım Gıda ve Hay 
vancılık Bakanlı 
ğı’nca hazırlanan 
su ürünleri kanun 
tasarısına göre 
18-60 yaş arasında 
ki kişilerin sportif 
ve dinlenme amaçlı 
amatör olarak 
yapacakları olta 
balıkçılarının 
yapacağı avlarda 
Bakanlık İzni 
aranacağını, izne 
uymayanlara 200 
lira para cezası 
uygulanacağını 
söyledi.
Hazer, Bakan Faruk 
Çelik’in bu kanun 

tasarısının 2 ay 
içinde yasalaşması 
konusunda 
bürokratlarına emir 
verdiğini 
öğrendiklerini ve 
sevindiklerini, 
amatör olta balıkçı 
ların yakaladığı 
avı ticari amaçla 
sattığının tespitinde 
ise 20 bin liraya 
kadar ceza 
uygulanacağını 
hatırlattı.
Zeki Hazer, 40 yıldır 
yenilenmeyen Su 
Ürünleri kanunun 
değiştirilmesinin 
yanında olduklarını 
ve bir an önce yasa 
taşması gerektiğini 
belirterek, “Söz 
konusu kanun 
tasarısının 5. nci 
maddesinin 3 ve 4. 
fıkralarına göre 
Bakanlık ticari 
olmayan su ürünleri 
avcılığına da 
sınırlama, azaltma 

uygulamalarının 
dışında çeşitli 
türlere ve zamana 
göre de kısıtlama 
ve düzenlemeler 
yapabilecek. 
Bakanlık 
yetkilileri, geti 
rilecek kısıtla 
manın amacının 
doğal yaşamda 
bulunan 
balık türlerinin 
korunmasını 
hedefliyor.
Yurt dışında çeşitli 
ülkelerde bu çeşit 
düzenlemeler 
belirli bir yaşın 
altını kapsamakla 
birlikte belli bir 
yaş aralığından 
ise yıllık avlama 
bedelleri 
alınmaktadır. 
Buna göre, yakala 
nacak balığın cinsi 
ve av yapılacak 
bölgelere göre 
tarife belirlen
mektedir” dedi.

Gemlik’te bir çok yerel dernek var. Bir 
çoğunun adında, Kültür ve Dayanışma 
Demeği yazısını okursunuz.

Ancak, yaptıklarına baktığınızda bir şey 
bulamazsınız.

İlçemizde, amaçlarına uygun hizmetler 
veren demeklerden biri Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’dir.

Girit ve Rumeli’den, Gemlik’e zorunlu 
göç etmiş olanlann çocuklarının kurduğu 
bu demeğin çalışmalarını dikkatli izleyin.

Bu demekleri güzel çalışmalara imza 
atıyor.

Bugün saat 15.oo de Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda “Kültürünü Öğren, Mirasına 
Sahip Çık” projesinin tanıtımı yapılacak.

Bu tür projelere, tüm yerel demeklerin 
yerine getirmesi gerekir.

Tüm demeklerin yöneticileri, bu projeyi 
izlemeli.

“Kültürünü öğren, mirasına 
sahip çık ” projesi bugün tanıtılacak
Gemlik 
Kaymakamlığı ile 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği tarafından 
hazırlanan 
‘Kültürünü öğren, 
Mirasına Sahip 
Çık” projesi

bugün tanıtılacak. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği olarak 
ilk kez Gemlik’te 
Atalarının kültü 
rüne araştırarak

sahip çıktıklarını 
ve hazırladıkları 
projeyi bugün 
Gemliklilere 
tanıtacaklarını 
söyledi.
Saat 13.00’de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans 
Salonu’nda

tanıtımı yapılacak 
olan “Kültürünü 
öğren, mirasına 
sahip çık” 
projesi İçişleri 
Bakanlığı 
Dernekler Dairesi 
Başkanlığı 
tarafından 
finanse ediliyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI!!!

? Rnn ti'denba^layanfİyatlar faıJVV I L KALİTELİ DÜĞÜN SAKALLI'DA YAPILIR

SAL( MESCİD
MEVCUTTUR

BU KALİTE BU FİYATLAR İNANILMAZ 
AÇILIŞA ÖZEL FİYATLARI KAÇIRMAYIN

Eşref Dinçer Mh. Sıla Sk. No:2 
Kumla - Armutlu Çevre Yolu 
Gemlik / BURSA 
/^XO554 577 46 77 

0541542 2100

Uygun Fiyatlarla Yemekli 
Düğünler Gemlikli İçin Artık 

HAYAL DEĞİL!!!
Kişi başı 10 TL 'den başlayan 

Yemek Fiyatları

www.sakalll.com.tr

http://www.sakalll.com.tr
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Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Fuşya ve Beyaz renk uygulanmıştır.

Yuvarlak masa, şamdan standarttır. Mor ve Lila renk uygulanmıştır.

ı«ii»

Bu salonumuzda direk kolon yoktur. Bordo ve gold renk uygulanmıştır.

—-

ĞejnlikKSrfez

500 - 550 KİŞİLİK

GEMLİK’İN EN MUHTEŞEM SALONU

360'

■ SİGARA - 
İÇME ALANLARI 

. MEVCUTTUR .
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00 TANIKTAN YABIM DÜZİNE
om1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör 
temsilcimiz 
Çotanakspor konuk 
ettiği grubunun alt 
sırasındaki Dikkal 
dırımspor’u gol 
yağmuruna 
tutarak 6-2 yendi. 
Süper Amatör Küme 
A grubunda oyna 
nan maçta Gemlik 
temsilcisi Çotanak 
spor ligde henüz 
1 puanı bulunan 
Dikkaldırımspor’a 
şans tanımadı.
Yeşil Beyazlılar 
rakibini 6-2 yenerek 
rahat bir galibiyet 
elde etti.
Yeşil Beyazlılar, 
maça üstün başla 
masına rağmen 
Dikkaldırımspor’un 

özellikle sağ 
kanattan Bilal’in 
sürüklediği atak
larda kalesinde 
tehlikeler yaşadı. 
Karşılaşmanın ilk 
15 dakikasında 
oyuna ortak gibi 
görünen Dikkaldı 
rımspor’un hızını 
kesen Çotanakspor 
16. dakikada 
beklediği golü 
Emre ile buldu. 
Oild dîaiiuâll did 
pasıyla ceza sahası 
na giren Emre 
kalecinin yanından 
ağları bularak takı 
mim 1-0 öne geçiren 
golü kaydetti. 
Gol ataklarını sıklaş 
tiran yeşil beyazlılar 
20. dakikada 
Burhan’ın yakın 

mesafeden şutunda 
kalecinin topu 
kornere çelmesiyle 
ikinci gole çok 
yaklaştı.
Dikkaldırımspor 
kontrataklarla 
rakip kaleye geldiği 
27. dakikada Ser- 
hat’ın şutu yandan 
dışarı gitti. 
35. dakikada 
Metehan’ın kullan 
dığı köşe atışında 
iopa kafa iie sert 
vuran Burhan 
köşeden takımını 
2-0 öne taşıdı. 
37. dakikada 
Dikkaldırımspor’dan 
İbrahim’in kaleci 
Soner’le karşı 
karşıya kaldığı 
pozisyonda Soner 
gole izin vermeyince 

ilk yarı Çotanak 
spor’un 2-0 üstün 
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarıya gol 
için atak başlayan 
Çotanakspor 52. 
dakikada Tuncay’la 
skoru 3-0 yaptı. 
Oyuna yeni giren 
ve Onur’la 55. 
dakikada 4-0 öne 
geçen yeşil beyaz 
iılar iyice rahatladı. 
Oyunu iyice rahat 
iatan Çotanakspor 
73. dakikada 
Emrah’ın kaydettiği 
güzel golle farkı 
5-0 yaptı.
Farklı skorun 
rehavetiyle 
Dikkaldırımspor 
ataklarında açık 
vermeye başlayan 
Çotanakspor 83.

dakikada Furkan 
Akçay’ın penaltıdan 
ve 84. dakikada 
Bilal’in ayağında 
yediği gollerle 
oyundan düşünce 
skor 5-2 oldu. 
86. dakikada 
çalımlarla ceza 
sahasına giren ilk 
golün sahibi Emre 
gol perdesini kap
atarak skoru 6-2 
yaptı ve karşılaşma' 
bu skorla son buldu.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Fatih Akman 7, 
Ali Kahrıman 7, 
Sezai Kaya 7, 

ÇOTANAKSPOR: 
Soner 5, Emrah 6, 
Metehan 5, (Nedret

tin 5) Yadigar 5, 
(Hüseyin 2) Fatih 6, 
Sedat 5, Emre 7, 
Ömral 6, Tuncay 6, 
Volkan 5, (Onur 5) 
Burhan 6,

DİKKALDIRIMSPOR 
Ahmet 3, Furkan 
Alagöz 3, Mehmet 3, 
(Semih 2) Emre 3, 
(Kadircan 3) Berk 2, 
Furkan Akçay 5, 
Bilal 6, Kadir 5. Ser- 
had 4. İbrahim 5, 
Emrehan 4, (Yücel3) 
GOLLER : Dk. 16-86 
Emre, Dk. 35.
Burhan, Dk. 52. Tun
cay, Dk. 55. Onur, 
Dk. 73. Emrah, 
(Çotanakspor) Dk. 
83. (pen.) Furkan 
Akçay, Dk. 84. Bilal, 
(Dikkaldırımspor)
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Milli ni yan qo hiletleıinin
yüzde 88’1 satıldı

Milli Piyango 
İdaresinin yılbaşı 
özel çekilişi için 
bastırdığı biletlerin 
yüzde 88'i satıldı. 
Yılbaşı özel çekilişi 
için bastırılan 500 
milyon liralık biletin 
440 milyon liralık 
bölümü tükendi. 
Büyük ikramiyenin 
55 milyon lira 
olarak belirlendiği 
özel çekilişe vatan 
daşlar yoğun ilgi 
gösteriyor. Yılbaşı 
özel çekilişi için 
bastırılan 
500 milyon liralık 
biletin yüzde 88'ine 
karşılık gelen 
440 milyon liralık 
bölümü tükendi. 
Söz konusu rakam 
geçen yıl bu tarih
lerde yüzde 80'lere 
yakın seyrediyordu. 
Satış işlemi, yılbaşı 
çekilişinin yapıla 
cağı 31 Aralık 
Perşembe günü 
itibarıyla sona ere
cek. Milli Piyango

İdaresi Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre 
İdare, yılbaşı özel 
çekilişinde vatanda 
şın yanı sıra Hazine, 
diğer kamu kuruluş 
lan ve bayilere de 
büyük paralar ka 
zandıracak. Bayiler, 
tüm biletlerin satıl 
ması durumunda 
İdareden 57 milyon 
510 bin lira seviye 
sinde satış korniş 
yonu alacak. Yılbaşı 
özel çekiliş biletle 
rinin tümünün satıl 
ması halinde vatan 
daşa 289 milyon 
465 bin lira ikramiye 

dağıtılacak. 
Bunun 55 milyon 
lirası büyük 
ikramiye olarak 
verilecek. Özel 
çekilişin diğer 
büyük ikramiyeleri 
de 1 adet 5 milyon, 
1 adet 3 milyon, 
1 adet 2 milyon, 
1 adet 1 milyon lira 
olacak. Ortak bilet 
alanlar biletin 
arkasını İmzalamalı 
Öte yandan, Milli 
Piyango İdaresi 
yetkilileri, ortak 
bilet alanların, 
biletlerin arkasını 
imzalaması 
gerektiğini belirtti.

En yüksek talep ay 
çekirdeği, yer fıstığı 
ve leblebi Ürünlerin 
de gerçekleşiyor. 
Yılbaşında tüketimi 
artan çerez çeşitle 
rinde fiyatların 
geçen yıla göre 
yüzde 10-15 gerile 
diğl belirtildi. Tüm 
Kuruyemiş Sanayi
cileri ve İşadamları 
Derneği (TÜKSİAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Muammer 
Çaputçu, kuru 
yemiş fiyatlarının 
geçen yıla göre 
daha düşük seyret 
tlğinl söyledi. 
Geçen yıl olumsuz 
hava şartları ve don 
nedeniyle rekoltede 
büyük düşüşler 
yaşandığını, buna 
bağlı olarak 
fiyatların da arttığını 
İfade eden Çaputçu, 
özel günlerde tüke
tim artıyor. Kuruya 
miş ve kurumeyve 
çeşitlerinin gelenek
sel olarak misafir 
ağırlama kültürünün

vazgeçilmezi oldu 
ğunu, bayram ve 
yılbaşı gibi özel 
günlerde de tüketi 
min arttığını anlatan 
Çaputçu, en yüksek 
satış rakamlarının 
ise yılbaşı öncesin 
de yakalandığına 
işaret etti. Çaputçu, 
"Kuru yemişler yılın 
her döneminde 
tüketiliyor ama özel
likle yılbaşı döne
minde en yüksek 
noktaya çıkıyor. Bu 
yıl fiyatlarda düşüş 
le yılbaşı dönemin 
de satışların daha 
hareketli olacağını 
düşünüyorum hatta 
hareketliliği bu gün
lerde hissetmeye 
başladık. En yüksek 

talep ay çekirdeği, 
yer fıstığı ve leblebi 
Ürünlerinde gerçek 
leşiyor. Bu ürünleri 
Antep fıstığı, fındık 
ve badem gibi ürün
ler takip ediyor" 
diye konuştu.Muam 
mer Çaputçu, perak
ende piyasada ceviz 
içinin kilogram fiyatı 
nın 50-70 lira, 
badem içinin 60-65, 
Antep fıstığının 40, 
fındığın 45-50, ay 
çekirdeğinin 10-12, 
kabak çekirdeğinin 
20-25, kuru kayısı 
nın 25-30, leblebinin 
14-15, yer fıstığının 
15-18, kuru incirin 
de 30-35 liradan 
satışa sunulduğunu 
kaydetti.

4.2. yıllık tecrübemiz île 
hizmetinizdeyiz....

TAHSİLAT MAKBUZU # 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA# 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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Win kabusu sona erlınr!
Rapor alan işçinin 
büyük kabusu olan 
maaş kesintisi 
SGK'nın yeni 
programı ile son 
eriyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), kamu veya 
toplu iş sözleşme 
sine tabi iş yerle 
rinde çalışanların 
maaşının iş göre 
mezlik raporu 
süresince kesilerek 
eksik ödenmesini 
önleyecek yeni bir 
düzenlemeyi hayata 
geçirdi. Söz konusu 
ücret, daha sonra 
işverenlerin prim 
borçlarından mah
sup edilebilecek.

Mahsuplaşma 
projesi 
SGK Kısa Vadeli 
Sigortalar Daire 
Başkanlığı yetkilile 
rinden alınan bilgiye 
göre, Başkanlık, 
çalışanların istirahat 
raporlarının elekt

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ronik ortamda 
işlenmesine ve 
hastalık izinleri 
karşılığındaki öde 
neklerin banka 
hesaplarına otoma 
tik aktarılmasına 
imkan sağlayan 
e-ödenek progra 
mına "Mahsuplaşma 
Projesi'*ni ekledi. 
Proje sayesinde 
kamu iş yerlerinde 
ve toplu iş sözleşme 
sine tabi kurumlarda 
çalışanlara, iştira 
hatli oldukları

döneme ilişkin iş 
göremezlik ödenek 
lerinin işverence 
sigortalıya ücretle 
peşin ödenmesi 
sağlanacak. Bu 
ücret, işverenlerin 
daha sonra prim 
borçlarından mah 
sup edilebilecek.

2014*ten bu yana 
Söz konusu projenin 
2014'ten itibaren 
pilot iş yerlerinde 
uygulandığını 
belirten SGK yetki 

lileri, bu sayede 
kamu işverenlerinin 
sigortalıya peşin 
Ödedikleri ücretlere 
karşılık kurumdan 
tahsil ettikleri iş 
göremezlik ödenek 
lerinin geri 
alınmasında kolaylık 
sağlandığını bildirdi. 
Ayrıca işverenlerin, 
çalıştırdıkları 
sigortalılara 
ödenecek istirahat 
paralarının işveren 
prim borcundan 
otomatik mahsubu 
nun sağlanmasıyla 
kurum gelirlerinin 
tahsilindepratiklik 
kazanıldığı ve 
avantajlı duruma 
gelindiği aktarıldı. 
Projenin\ kurumun 
aktüeryaİdengesine 
katkı sağladığı ifade 
edilerek işverenler, 
sigortalılar ve kurum 
açısından emek ve 
zamandan tasarruf 
edildiği de 
kaydedildi.

MW

Ülkelerin üretimdeki 
çekiciliğini ortaya 
koyan bir rapora 
göre, Çin artan 
işçilik ve işletme 
maliyetleri nede 
niyle üretimdeki 
gücünü Malezya'ya 
kaptırırken; Türkiye, 
Avrupa'nın birinci, 
dünyanın ise sekiz
inci önemli üreticisi 
oldu. Ticari gayri
menkul danışmanlık 
şirketi Cushman & 
Wakefield tarafın 
dan hazırlanan ve 
global ölçekteki en 
önemli üretici 
ülkelerin sıralandığı 
rapora göre; ucuz 
maliyet, iş gücü, 
pazara erişim, 
sürdürebilirlik, 
tedarik zinciri gibi 
unsurlar, firmaların 
üretim üslerini be
lirlemede başlıca 
faktörleri oluşturu 
yor. Rapor, Asya 
Pasifik ülkelerinin 
bir üretim desti- 
nasyonu olarak 
hakimiyetlerini 
sürdürdüğünü or

taya koyarken, en
deks sıralama 
sında ilk 10'un 
7'sini bölge ülkeleri 
aldı. Rapora göre, 
2014'e göre üç 
basamak yüksele 
rek sekizinci sırayı 
alan Türkiye ise 
Avrupa, Asya, 
Rusya ve Afrika'nın 
kesişim noktası 
olarak konumlanma 
sının yanı sıra 
önemli altyapı 
yatırımlarından da 
faydalanmakta. 
Rapora göre Türki 
ye, Avrupa'nın ise 
en önemli üretim 
üssü konumunda 
bulunuyor. Hem 
güvenlik, hem de 
maliyet açısından 
daha güçlü enerji 
platformu, kaya 
gazı ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının 
ABD'nin profilini 
güçlendirdiğine 
işaret edilen rapora 
göre, ABD de beş 
sıra yükselerek 
dördüncülüğe 
oturdu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOrOsIT

K 
R 
E 
H
B 
E

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. »1® 1° 28

ULAŞIM 
Pamukkale 612 OO 26
DENİZ UÇAdl A13 8A13
Peoasus Akmla Seyahat 814 S3 S2
METRO »13 12 12
Aydın Turlun 613 20 77
80z«r Turlun 612 1O 72
KanberoQIu-Eaadaf 614 46 46
Anrtur OK 47 71
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taka) 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Take) 513 23 24
Manastır Takel 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 Tanm 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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5132394

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

OTOBÜS

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Tuncay otogaz ata as
Bayza Petrol S13 01 03

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK OÛHLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5359 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENllKSİlElAGÜllÜâÜ

VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Delibal 
11.30.-.14.00-16.30.- 

19.00-21.15 
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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

Pasta -Meşrubat- Çerez

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

201 öyılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

İnternetten Cnnh fyıpn- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar - S arprizgösteriler 

www.gemlikmllton.com
Jk facebook/mlltondugun

plus.google.com/miltondugun
F* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
> Tel : 513 10 71 GEMLİK ■

http://www.yigitinsaatgemlik.com
http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/miltondugun
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ViZYONYAPI
Kentsel Dönüfûmûn Mimarı /

www.vizyonkd.conr

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

GemlikKErfez SSL HAFRİYAT
İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TIC.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ S
zy AraıiK zül? san

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
Dr. Ziya Kaya Mah. Ceylan Sok. No: 20/4 Gemlik / BURSA 

GSM : 0 542742 9313 - 0 538034 78 78 ______

Kültürünü Öğren, Mirasına Sahip Çık” projesi tanıtıldı

Mİİiülitf SSr
— --- imarfaci rııinii yiUS; !•' ; 

II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GELİNEN NOKTA...
AKP Hükümetinin, PKK terörünü 

bitirmek amacıyla başlattığı girişimler 
unutulmadı.

PKK teröristleriyle Oslo’da gizli toplan 
tılar yapıp kararlar aldılar.

O yetmedi, Imrah’daki Çocuk katili Ab
dullah öcalan ile görüşmeler yaptılar.

Onların istemleri doğrultusunda, 
Andımızı değiştirdiler, Resmi kurumların 
tabelalarından T.C.yi kaldırdılar, Türk adını 
kullanmaktan çekindiler.

Devamı sayfa 4’de

İçişleri Bakanlığı, 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik ve Rume 
li Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin ortaklaşa pro
jesi olan “Kültürünü 
öğren, mirasına sa 
hip çok" projesinin 
tanıtımını Dernek 
Başkanı Ahmet 
Çakmak yaptı. Çak
mak, projenin 11 ay 
süreceğini söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

Cumartesi günü
akşamı Demirsu 
başı Mahalle
sinde hiç yoktan 
yere Düzgün 
Akyıldız’ı öldüren 
Erşan Y. çıkarıldı 
ğı mahkemece 
tutuklandı. Erşan 
Y. kafasının 
güzel olduğunu 
ve hatırlama 
dığını söyledi.
Haberi sayfa 2’de

CHP il yönetimine 
Gemlikliler de girdi

drcelik

Cumhuriyet Halk Partisinin hafta so
nunda yapılan il kongresinde İl Başkanı 
seçilen Şadi Özdemir’in yönetim kurulu 
listesine Gemlik’ten Arzu Kara taş ve 
Kemal Atan, İl Disiplin Kurulu üyeliğine 
ise Nilsu Sertaslan girdi.

arce/fk
Yeni Nesil Yazar Kasalarda 
Büyük Değiştirme 
Kampanyası!

GENÇ-flL TİC LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 ■ 514 90 85

http://www.vizyonkd.conr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Düzgün Ahıldız’m 
M Mlanflı

SiieHNehiBilgiYarışmasıyapıldı

Cumartesi 
günü akşamı 
Demirsubaşı 
Mahallesi’nde hiç 
yoktan meydana 
gelen cinayet 
olayının zanlısı 
Erşan Y. önceki 
akşam sıkı güvenlik 
önlemleri altında 
Gemlik Adliye- 
si’nde hakim 
karşısına çıktı. 
Erşan Y. nin polise 
verdiği ifadesinde, 
kafasının dumanlı 
olduğunu ve 
kaldırımda 
bacakları açık 
olarak oturduğunu, 
bu arada tanımadığı 
Düzgün Akyıldız 
adlı şahsın 
‘Kaldırımda 
bacaklarını açarak 
ne oturuyorsun. 
Kendini topla” 
demesi üzerine

tartıştıklarını ve 
sonrasını hatırlama 
dığını söyledi. 
Erşan Y. Gemlik 
Adliyesi’ne 
çıkarılmadan 
gözaltına alındığın 
dan toplumsal bir 
tepki* iıe karşılaşma 
ması için Gemlik 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesi 
yerine Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
götürülerek, burada 
doktor kontrolün
den geçirildikten 
sonra Ad üyeye 
çıkarıldığı öğrenildi. 
Mahkeme, Erşan V' 
nin tutuklanmasına 
karar verdi.

Anadolu Gençlik 
Derneği tarafından 
lise öğrencilerine 
yönelik olarak 
düzenlenen Ödüllü 
Siyer-i Nebi 
yarışması Türkiye 
genelindelise 
öğrencisinin 
katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) 
Genel Merkezi'nin 
düzenlediği Siyer-i 
Nebi Yarışması, 
Türkiye genelinde 
81 il ve birçok 
ilçedeki 3 bin 500 
merkezde yapıldı. 
Sınava giren yüz 
binlerce genç, 
İbrahim Cücük'ün 
Ayetler ve 
Hadislerle Peygam
berimizin Hayatı 
isimli kitabından 
çoktan seçmeli 90 
soruda ter döktü. 
Gemlik Anadolu 
Gençlik Derneği 
Liseler Komisyonu 
Başkanı Serbay 
Yalçın, şunları 
söyiea'h "Yaptığımız 
sınavda, ilçemizin 8 
lisesinden katılım *

sağlandı.
Sınava katılan 
okulların katılım 
sıralamasında 
Endüstri Meslek 
Lisesi (Gemlik 
Teknik ve Anadolu 
Teklik Lisesi) % 23 
ile ilk sırayı alırken, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
% 2 ile son sırada 
yer aldı. Özdilek 
İmam Hatip 
Lisemiz de bu yıl 
açılmasına ve 
sadece 9. sınıf 
öğrencilerinin 
katılımıyla sınavın 

toplam katılan 
sayısının %13 lük 
kısmını kapsayan 
bir başarı sağla 
mıştır. Sınav 
sonucu da 31 
Aralık’ta açıklana 
cak. Türkiye 
Birincisine 
10 tam altın, 
Bursa Birincisine 
Umre, Gemlik 
Birincisine Laptop, 
İkincisine Tablet, 
Üçüncüsüne İse 
AGD ve Gİ
Yıllık Dergi 
aboneliği hediye 
verilecektir.”

GemfilCTicaret ve Sanayi O'dası’nın Arâlık ayı meclis toplantısı yapıldı.

TSO'nun M illi iresi oıaıMı
Paşa Ağdemir 
başkanlığında 
toplanan GTSO 
Meclisi’nde, 2015 
yılı faaliyet raporu 
değerlendirilirken, 
2016 yılı bütçesi de 
oy birliği ile kabul 
edildi.
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
“2015 yılı bütçemiz 
denk bir bütçe oldu. 
Buda geçen yıl 
söylediğimiz gibi 
Yönetim kurulu 
üyesi arkadaşları 
mızın istikrarlı bir 
bütçe yapmasından 
kaynaklanıyor. 
2016 bütçesi de 
bu kritere göre 
hazırlandı ve sîzlere 
sunuldu” dedi.
Ağdemir 2016 yılı 
bütçesine onay 
veren meclis üyele 
rine teşekkür etti. 
Ağdemir; yeni 
adıyla İstanbul İzmir

otobanında Güler 
yüz otobüs fabrika 
sının arkasında 
yapılacak olan tesis 
lerdeki işletmelerle 
alakalı yönetim ku
ruluna ve meclis 
üyelerine bilgi verdi. 
Öte yandan, GTSO 
Yönetim kurulu 
başkanvekili

Mehmet Yıldırım'a 
da 2015 yılında 
Bursa'da ekonomi 
ye değer veren 
kuruluşlar arasında 
yer alan Gemlik 
Gübre ve Gemport 
şirketlerinin başarı 
sından dolayı 
teşekkür edilerek, 
başarı dilekleri

iletildi.
GTSO toplantısına 
6.meslek 
komitesinde 
Aralık ayı başında 
yapılan seçimlerde 
tek aday 
olarak giren ve 
seçilen Ahmet 
Coşkun'da ilk 
defa katıldı.

SMDtT PARTİSİ TESKlim 
EĞİTİMOEN GEÇTİ

Saadet Partisi iki 
gün süren eğitim 
kampını gerçekleş 
tirdi. Yalova Ar
mutlu İhlas Tatil 
Köyünde yapılan 
eğitime Gemlik İlçe 
Teşkilatı toplam 
100 kişi ile katılım 
sağladı.
Genel Merkez 
Eğitim Komisyonu 
ile koordineli 
yürütülen eğitim 
kampı Saadet Par
tisi Bursa İl Başka 
m Mehmet Atma 
ca’nın açılış konuş 
ması ile başladı. 
Eğitimlere Genel 
Merkez’den gelen 
hatipler Hak Batıl 
Mücadelesi, Temel 
Esaslar, Aile yapısı, 
Abdülhamid ve Si 

yonizm gibi konu
larda eğitimler ve 
rildi. Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıl 
diz yaptığı açıklama 
da, almış olduğu 
muz eğitimde; par
tinin temel politika 
sı, teşkilat modeli, 
Milli Görüşün geç 
mişi ve gelecek 
faaliyetleri hakkın 
da dersler verildi. 
Yapılan çalışmanın 
teşkilatın çalışan 
larına yönelik 
olduğunu yakın 
zamanda Gemlik’te 
bu bilgileri aktif 
hale getirmek 
için gerekli 
çalışmaları gerçek 
(eştireceklerini 
belirtti.
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Bursada, Işıksoy 
Tekstil Fabrika 
sı'nda henüz bilin
meyen bir nedenle 
çıkan yangın fabrl 
kayı küle çevirdi. 
23 saattir devam 
eden yangın kont 
rol altına alınma 
sına rağmen, fab
rikadan halen alev 
ler yükseliyor. 
Osmangazi Demir 
taş Organize Sana 
yi Bölgesi'nde 6 bin 
metrekare alana ku 
rulu fabrikadaki 
yangın bütün 
müdahalelere 
rağmen büyüdü, 
ilk başta 20 
civarında İtfaiye 
aracının müdahale 
ettiği yangın kont 
rol altına alınama 
yınca İstanbul, Ko

caeli, Yalova ve 
Eskişehir’den 
takviye geldi. 
Yaklaşık 50 itfaiye 
aracı ve 300 
civarında personel, 
fabrikayı yutan 
alevleri gece saat 

02.00 sıralarında 
kontrol altına aldı. 
Fabrikada söndür 
me ve soğutma 
çalışmaları devam 
ediyor. Aradan 
yaklaşık 23 saat 
geçmesine karşın 

fabrikadan halen 
alevler ve siyah 
dumanlar yükseli 
yor. 800 işçinin 
çalıştığı fabrikadaki 
yangının çıkış 
sebebi henüz 
bilinmiyor.

Kaçakdefine
II -II 

avcılarına suçustu
Orhangazi’de 
pusulalı kaçak 
define avcıları , 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
Keramet Mahallesi 
Kazan Kuyu Mevki 
si'nde kaçak define 
arandığı bilgisi 
alan Jandarma 
ekipleri olay yerine 
yaptıkları baskında 
define kazısı yapan 
M.A. (29), E.K. (28), 
M.Ç. (45), H.A. (45), 
M.A.A. (47) ve F.E. 
(35) isimli şahıslart 
yakaladı.Orhangazi 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiple 
rinin olay yerinde 

yaptığı incelemede 
define kazısında 
kullanılan jenera 
tör, kürek, kazma, 
balyoz, 7 metre 
boyunda ip, 3 adet 
3 metre boyunda 
seyyar elektrik kab 
loşu, levye, çakı, 
3 el feneri, 2 adet 
10 santimetre 
boyun 
da bakır çubuk, 
pusula, kriko ve 
tornavida ele geçi 
rildi. Cumhuriyet 
Savcısının talimatı 
ile malzemelere el 
konulurken, şüphe 
liler ifadeleri alın 
diktan sonra 
serbest bırakıldı.

Bebek arabasından çantayı çaldılar TııiuManaııoğlıııııı
İnegöl de meydana 
gelen hırsızlık 
olayında iki genç, 
alışveriş yapan 
kadının bebek 
arabasına koyduğu 
çantayı kaşla göz 
arasında çalarak 
kayıplara karıştı. 
Emniyet ekipleri 
hırsızların peşine 
düştü.
ALIŞVERİŞTE 
ŞOKU YAŞADI 
Edinilen bilgilere 
göre; Nuri Doğrul 
Caddesi üzerinde 
faaliyet gösteren bir 
işyerinde alışveriş 
yapmak isteyen 
Şerife T., çantasını 
bebek arabasına 
bırakıp, işyerinin 
önündeki stantta 
ürünleri incelemeye

başladı. Genç anne, 
bebeğinin kucağına 
çantayı bıraktıktan 
sonra yanındaki 5-6 
yaşlarındaki çocu 
ğuna şapka dene 
meleri yaptı. Bir ara 
bebek arabasına 
bıraktığı çantaya 
bakmak isteyen 
genç kadın, çanta 
nın olmadığını fark 

edince durumu iş 
yeri yetkililerine ve 
emniyet ekiplerine 
bildirdi. Emniyet 
ekipleri, işyerinin 
güvenlik kamera 
larına yansıyan 
hırsızlık olayını 
gerçekleştiren iki 
hırsızın eşkalleri 
belirleyerek yakalan 
maları için geniş 

çaplı araştırma ve 
soruşturma başlattı. 
İşyerinin güvenlik 
kameralarına 
yansıyan görüntü 
lerde, bayanın 
çantasını bebek 
arabasına bıraktığı 
nı fark eden yaşları 
15 ile 20 arasında 
olduğu tahmin edi 
len iki genç hırsız 
dan biri kadının 
yanında ürünleri in
celemeye başladı. 
Ürünleri inceliyor 
muş gibi yapan 
genç hırsız bebek 
arabası ile kadının 
arasına girerek 
görmesini engeledi. 
O sırada diğer 
hırsız, bebek araba 
sındaki çantayı alıp 
kaçarak uzaklaştı

■ 11 ' I v I ı

cezaemne öperek ugurlad
İnegöl de, ev 
hanımı Hamiyet E., 
'uyuştucu tica 
reti yapmak' suçla 
masıyla gözaltına 
alındıktan sonra 
adliyeye sevk edi 
len oğlu 31 yaşın 
daki Aytaç E.'nin 
tütükiândigihî ögre 
nince şoke oldu. 
Hamiyet E., polis 
lerin arasındaki 
oğlunu sarılıp öp 
tükten sonra ceza 
evine gönderdi. 
Yapılan ihbarı de 
ğerlendiren İnegöl 
Emniyet Müdür 
lüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şu 
besi ekipleri yaşı 

küçük çocuklara 
uyuştucu sattığı 
öne sürülen Aytaç 
E.'yi gözaltına aldı. 
Yapılan sorgula 
ması sonrası zanlı 
Aytaç E., 'uyuşturu 
cu ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. Öğîunü 
nun adliyede bü 
lunduğunu öğre 
nen annesi Hami • 
yet E., saatlerce 
adliye kapısında 
bekledi. Hamiyet 
E., şonra çocuğu 
nuh tutuklandığını 
duyunca şoke 
oldu. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

“Kültürünü öğren, Mirasına Sahip Çık” projesi tanıtıldı

GELİNEN NOKTA...
Anayasadaki Türk adı geçen sözcükleri 

değiştirmeye kalktılar.
Sonunda “Demokratik Açılım” dediler.
Imralı sürecin içine çekildi.
PKK nın şehir örgütlenmesi gençlik bi 

rimleri Güneydoğu’da yaptıkları taşkınlıklar 
karşısında polis ve asker şamar oğlanına 
döndü.

Sesini çıkaramaz oldu.
Akiller oluşturdular, yurdun dört bir 

yanına gönderip, Açılım Sürecini anlattılar.
Silahlann sustuğu, barışın geleceği 

topluma empoze edildi
Bu arada PKK şehirlere silah depoladı.
7 Haziran milletvekili seçimleri sonrası 

Barış Süreci, hükümet tarafından askıya 
alındı.

Çünkü yaptırdıkları anketlerde ÂKP’nin 
bu nedenle eridiğini gördüler.

Ve yeniden şahin politikalar üretmeye 
başladılar.

7 Haziran seçimlerinde HDP’nin Türki 
ye’nin Partisi olma söylemleri sonucu ve 
AKP’nin HDP’yi baraj altına tutma siyaseti 
HDP’nin parlamentoya 60 milletvekili 
sokmasına neden oldu.

Bugün Türkiye’nin güneyi yanıyor.
Suriye’yi karıştırırken, kendi içimizdeki 

düşmanı görmedik. Kendi vatandaşlarıyla 
olan sorunlarını çözemeyen Türkiye, bir iç 
savaşın içine girdi.

Dün yine kaç şehit haberi geldi oralar
dan. Bu savaşın büyük kentlere sıçraması 
an meselesi.

Yanlış yaptıklarını söyleyenleri eski 
Türkiye’n diye alay edenler, bugün ülkeyi 
kan gölüne çevirdiler.

Bu savaşın boyutları büyüyor.
Diyarbakır da toplanan kurt milliyetçi

lerinin oluşturduğu Demokartik Toplum 
Kongresi’nden sonra yayınlanan 14 mad
delik bildirme bir başkaldırının resmi met
nidir.

Demokratik bir ülkede nasıl Başkanlık 
sitemini getirmek isteyen AKP her türlü 
yolu deniyor ve konuşuyorsa, toplumu 
koşullandınyorsa, demokratik bir ülkede 
özerklik de konuşulabilir, konuşulmalıdır.

Bu kabul edilmiş bir olay değildir.
Ama, özerklik diye iç savaş çıkarmak ve 

devletin askerine, polisine saldırıp şehit 
etmek söz konusu olduğunda işler değişir.

Bu yeltenenler karşılığını alır.
HDP eş başkanı Demirtaş’ın sözleri ye

nilir yutulur gibi değil.
Toplumun Demirtaş’a verdiği Türki 

ye’nin siyasetçisi ünvanı artık geri alınmış 
tır.

DTK bildirgesinde birkaç kentin birleş 
mesiyle özerk bölgelerin oluşacağı ve yeni 
bir anayasası olacağı, yerel güvenlik birim
leri kurulacak, eğitim özerk bölge yöne
timine bırakılacak.

PKK nın Suriye de uygulamaya soktuğu 
Rojova projesi Türkiye’de de uygulanmak 
isteniyor.

Demirtaş, kongre bildirgesini yürekten 
desteklediğini, özerk Kürdistan dan sonra, 
bağımsız bir Kürdistan kurumasının kaçınıl 
maz olduğunu söylüyor.

Bunlar Abdullah Ocalan in projeleri.
ABD ve batı, buna Rusya da eMen di, 

Orta Doğunun coğrafyasını değiştirirken, 
Irak ve Suriye de yeni haritalar çiziliyor.

Büyük Ortadoğu projesinin bir parçası 
olan Kürdistan önce parça parça, sonra 
Büyük Kürdistan olarak birleşmiş Kürdis
tan kurduracaklar.

Cumhurbaşkanının ve Davutoğlu’nun 
içte ve dışta sıfır sorun dedikleri Türki 
ye’nin hali bugün bu.

Bu savaş büyüyecek.
Çok kan akacak.
İktidar, hatalarının bedelini halk 

çocuklarına ödetiyor.
Ulus devleti beğenmeyenler, sonunda 

parçalanmış devlete razı olmasınlar.

İçişleri Bakanlığı, 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’nin 
ortaklaşa projesi 
olan “Kültürünü 
öğren, mirasına 
sahip çok” pro
jesinin tanıtımını 
yapan Dernek 
Başkanı Ahmet Çak
mak, “Bizler, Girit 
ve Rumeli’den 
zorunfu göç eden 
Türklerin 3. kuşak 
çocuklarıyız. O 
topraklarda yüzyıl 
larca yaşayan 
atalarımızın kültü 
rünü anavatanda da 
yaşatacağız” dedi. 
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan ‘Kültürünü 
Öğren, Mirasına 
Sahip Çık” projesi 
tanıtımında konu 
şan Gemlik ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
“OsmanlI’nın yıkılıp 
Cumhuriyetin 
kurulmasından 
sonra, TBMM ile 
Yunan Hükümeti 
arasında yapılan 
anlaşma sonucu 
kaybedilen toprak
larda yaşayan 
Türklerin ikinci, 
üçüncü kuşak 
çocukları olan bizler 
bugün buralarda 
kurduğumuz dernek 
ler ile bira raya 
gelip atalarımızın 
yaşadığı yerlerdeki 
kültür mirasına sapi 
çıkıyoruz. Bunun 
için bir çatı altında 
toplandık.” dedi. 
Çakmak, zorunlu 
göç sırasında 
dedelerinin büyük
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zorluklarla Anadolu 
topraklarına ulaşa 
bildiğini, köhne 
gemiler İle kiminin 
yaşamını yitirdiğini 
ve denize atıldığını, 
kiminin ise hasta 
■andığını belirterek, 
“Anadolu toprak 
larına sağ ulaşan 
büyüklerimiz yerleş 
tikleri yerlere İn
tibak etmekte büyük 
zorluklar yaşamış 
lar. Bu acıların bir 
daha yaşanmama 
sini istiyoruz. 
İnsanların doğduk 
lan büyüdükleri, 
yaşadıkları toprak
larda malları, kültür
leri, atalarını bırakıp 
başka yerlere göç 
ettirilmesinin 
ızdırabını bir nesil 
çekmiş. Bizler, 
büyüklerimizi rah
metle anıyoruz. 
Hazırladığımız proje 
uzun soluklu bir 
proje olacak. 11 ay 
sürecek. Bu proje 
kapsamında, 
sinema ve belgesel 
gösterimleri olacak, 
sergiler açılacak, 
o yörenin yemek
lerinin tanıtımı 
yapılacak, paneller 
düzenlenecek.
Prof. Dr. Nükhet 
Adıyeke ve Yard. 
Doç. Nuri Adıyeke 
tarafından müdabe- 

dele tarihi mübade
lenin öncesi ve 
sonrası panelde 
anlatılacak.
Ayvalık ve İstanbul 
Tuzla’daki Müba 
dele Müzesine gezi 
ler düzenlenecek. 
Ayrıca yapılacak 
kermeste satışa 
sunulan ürünlerin 
gelirleri yapanlara 
kalarak aile ekono 
misine katkı 
sağlayacak” 
şeklinde konuştu. 
Çakmak’ın konuş 
masından sonra İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, mübadelenin 
önemi hakkında 
açıklamalarda bu
lunduktan sonra, 
son günlerde Gem
lik’te yaşanan 

olayların bir daha 
yaşanmaması için 
yerel derneklere de 
önemli görevler 
düştüğünü be
lirterek, el birliğiyle 
bu sorunların 
aşılmasını istedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
konuşmasında Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’nin 
örnek sayılacak pro 
jeye imza attığını, 
diğer demeklerin de 
kendi kültürlerini 
yaşatmaları için 
çalışmalar yapmala 
rını isteyerek, 
Çakmak’ı kutladı. 
Daha sonra düzen
lenen kokteyl ile 
program sona erdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MılııliiılıııMM

Gemlik Gücüm 
ekibi, Trakya Meriç 
Üniversitesi evinde 
80-75 yenerek 
ligdeki 2.gali- 
blyetini aldı.
Gemlik ilçe Spor 
Salonu’nda oy
nanan müsabaka 
mn ilk periyotuna 
hızlı başlamasına 
rağmen periyotu 
16-18 yenik kapattı. 
2.periyotda etkisini 
artıran Gemlik 
Gücüm ilk yarıyı 
34-33 önde kapattı.
Maçın ikinci 
arısında etkisini 
devam ettiren Gem
lik ekibi, periyotu 
23-18 önde tamam
layarak aradaki

Bu memlrtete gönülboreum 
boyunca bunu ödemek ttf n çahŞ

ASİM KOCABIYIK 1924-2012. .

Artık sönül borcu bizim
ruhun sod olsun.

farkı 6 sayı çıkarttı. 
Maçın son periyo 
tunda başa baş 
geçen mücadeleyi 
64-64 devam 
ederken, Gemlik 
ekibinde özer’in 
kullandığı 3 lük atış 
ile skoru kendine 
avantajına 
çevirerek, 
maçı 80-75 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Gücüm 
Sporda Orkun 
Şenel 17 sayı 3 
ribaunt 5 asist ile 
oynarken Mert Yavi 
16 sayı 10 ribaunt 
1 asist 2 blok ile 
oynadı.
Trakya Meriç 
Üniversitesinde

Sedat Cerman 17 
sayı 2 ribaunt 2 
asist ile oynarken 
Yasin Topçu 14 sayı 
8 ribaunt ile oynadı. 
Gemlik Gücüm 
Spor maç 
öncesinde Borusan 
Holding Kurucusu 
Asım Kocabıyık’ı 
ölümünün 3. 
yıldönümü ne
deniyle pankart ile 
çıktılar. Pankarta, 
“Bu memlekete 
gönül borcum var, 
hayatım boyunca 
bunlı ödemek için 
çalıştım. Asım Koca 
bıyık 1924-2012 
Artık gönül borcu 
bizim ruhun şad 
olsun” yazıldı

Gemlik Afyonkara 
hisarlılar Sosyal 
Yardımlaşma Daya 
nışma ve Kültür 
Derneği düzenledik
leri program ile 
hemşehrileri Asım 
Kocabıyık’ı andılar. 
Gemlik Afyonkara 
hisarlılar Sosyal 
Yardımlaşma 
Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
yönetiminin orga 
nize ettiği programa 
Gemlik Protokolü 
başta olmak üzere, 
hemşehrileri ve 
Gemlik halkı yoğun 
ilgi gösterdi.
Ayrıca Afyonkara 
hisar ve İstanbul'
dan da katılım ger 
çekleşti. Kuran-ı 
Kerim okunması ile 
başlayan anma 
programında daha 
sonra Mevlid-i Şerif 

okunup, dualar 
edildi.
Anma programına 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ercan Barutçuoğlu, 
ilçe Müftüsü Muam
mer Turan, Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, Eski 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, muh 
tarlar, dernek baş 
kanları, STK temsil
cileri ve vatandaşlar 
katıldılar.
Gemlik Afyonkara 
hisarlılar Sosyal 
Yardımlaşma Daya 
nışma ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Hıdır Erdem yaptığı 
açıklamada;
"Medar-ı iftiharımız 
olan hemşehrimiz

Asım Kocabıyık’ın 
Gemlik’imize, 
ülkemize, memleke
timize yaptığı 
bunca hayırlı işleri 
unutmamak, unut
turmamak için bu 
progra mı düzen
ledik. Bu ve benzer 
etkinliklerimiz 
devam edecek. Ken
disinin hemşehrimiz 
olması bizim için 
ayrı bir gurur 
kaynağıdır. Kendi
sine Allah’tan rah
met diliyoruz.
Derneğimiz imkanla 
rı ile tertiplediğimiz 
programa tüm 
üyelerimiz elinden 
geldiği kadar 
katkı sundular. 
Bir çok hayırsever 
iş adamı da spon
sor oldu. Hepsine 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

Gemlik özel 
Hatem Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Uludağ ve 
oteller bölgesine 
gezi düzenledi. 
Geziye okul 
öğretmenleri ve 
42 öğrenci katıldı. 
10.30’a doğru

Oteller bölgesine 
ulaşan sağlık 
öğrencileri, Uludağ 
kayak merkezinde 
gün boyunca tele
siyeje binme, 
kayma heyecanı 
yaşadılar. Bol bol 
hatıra fotoğrafı da 
çektiren

Matemlilere, öğle 
yemeği olarak 
öğrencilere 
mangalda 
hazırlanan sucuk 
ikram edildi.
Akşam saat 17.30 
da Gemlik İskele 
Meydanı’nda gezi 
sona erdi..

Göreve yeni haşlayan 
öğrenilenler fcahvaiuda buluştu
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Temsilciliği 
Gemlik’te göreve 
yeni başlayan ve 
Eğitim Bir Sen’e 
yeni üye olan 
öğretmenlerle 
Köfteci Yusuf’ta 
tanışma kahvaltısı 
düzenledi. 
Tanışma kahvaltı 
sına, Eğitim Bir 
Sen Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Sarıgül, İl Yönetimi 
Kurulu Üyesi Ra
mazan Acar, Gemlik 
İlçe Temsilcisi Halil 
Gemici Gemlik ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri Ömer Beki,

Ömer öksüz, Bülent 
öztürk, Gonca Arıcı 
ve Şuayb 
Serdaroğlu ile 
öğretmen okul ve 
müdürleri katıldı. 
Sıcak ve samimi bir 
havada gerçekle 
şen kahvaltıda, yeni

öğretmenler kendi
lerini tanıtırken, 
il Başkanı Numan 
Şeker, ilçe Temsil
cisi Halil Gemici ve 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran birer 
konuşma yaptılar.
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Meteorololi'den yoğun 
kar yağışı uyarısı

Bursa yeni yıla karla giriyor. Bursa'da çarşamba, perşembe 
ve cuma günü kar yağışlı hava etkili olacak.

SHcikıt «Huşum

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 30 
Aralık Çarşamba 
gününden itibaren 
İstanbul dahil 
ülkenin büyük 
bölümünde kar 
yağışı görüleceğini 
bildirdi.Meteorolo- 
ji'nin 27-31 Aralık 
arası tahminlerine 
göre; 30 Aralık 
Çarşamba günü 
ülkenin büyük 
bölümünde kar 
yağışı görülecek ve 
soğuk hava etkisini 
sürdürecek. İzmir,

Aydın, Denizli, 
Muğla ve Antalya 
parçalı bulutlu, 
Manisa, Uşak, İs
parta, Konya, 
Mersin, K.Maraş, 
Şanlıurfa, 
Gaziantep, Ankara 
çok bulutlu olacak. 
Ülkenin geri kalan 
bölgelerinde kar ve 
karla karışık 
yağmur bekleniyor. 
31 Aralık’ta hava bir 
önceki gün gibi 
yine kar yağışlı ola
cak. Karla karışık 
yağmur ağırlıkla

Güneydoğu’daki 
illerde görülecek. 
Aydın, Muğla ve 
Antalya’da az bu
lutlu bir hava ken
disini gösterecek, 
öte yandan Mete 
oroloji yetkilerinden 
edinilen bilgiye 
göre Bursa'da 
çarşamba, 
perşembe ve cuma 
günü kar yağışlı 
hava etkili olacak. 
Bu 3 gün için 
sıcaklık ise 2 
derece civarında 
ölçülecek.

Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Fede 
rasyonu Başkanı 
Fevzi Apaydın, yaptı 
ğı yazılı açıklamada, 
geçen yıl alkollü 
araç kullanmaktan 
ceza kesilen sürücü 
sayısının bir önceki 
yıla göre yüzde 10,4 
azalarak 125 bin 
420'ye düştüğünü 
ifade etti. Düşüşün, 
alınan tedbirlerden 
kaynaklandığının 
altını çizen Apaydın, 
bu yılın 10 ayında 
yaşanan ölümlü ve 
yaralamalı 156 bin 
544 kazaya karışan 
sürücülerden 3 bin 
235'inin alkollü 
olduğunun tespit 
edildiğini kaydetti. 
Sürücülere uyarı 
larda bulunan 
Apaydın, "Yılbaşı 
gecesi yapılacak 
kontrollerde alkollü 
araç kullandığı 
tespit edilenlerin 
hem ceza ödemek 
zorunda kalacak 
larını hem de 
ehliyetlerine el

konulacağını 
hatırlatırım. Yeni 
yıla mutlu ve huzur 
lu girmek istiyorsa 
nız alkollü araç 
kullanmayın" İfade 
lerinl kullandı. 
Apaydın, yılbaşı 
gecesini dışarıda 
geçirecek vatandaş 
ların kendi araçla 
rını kullanmama 
larının ve ulaşımda 
toplu taşıma araçla 
rını tercih etmeleri 
nin önemine işaret 
ederek, yurt genelin 
deki il ve İlçelerin 
tamamında taksi 
duraklarının 24 saat 
boyunca hizmet 
vereceklerini bil 
dlrdl. Vatandaşların 
İl ve ilçe emniyet 
müdürlükleri 

tarafından alman 
tedbirlere uyarak, 
gerektiğinde yetkili 
lerden yardım tale 
bihde bulunmalarını 
isteyen Apaydın, 
"Çünkü yeni bir yıla 
üzülmeden, mutlu 
ve huzurlu girmek 
İstiyorsak bu 
kurallara mutlaka 
uymak zorundayız" 
değerlendirmesinde 
bulundu. Apaydın, 
yılbaşı gecesi 
yollarda oluşacak 
buzlanmaya da 
dikkât edilmesi 
gerektiğini belir 
terek, ölümlü trafik 
kazalarının en 
büyük sebebinin 
alkol ve tedbirsiz 
I i k olduğuna 
dikkati çekti.

42. yı([ıh tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLER^
pB MATBAACILIK YAYINCILIK m?

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

' TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 

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

Tel .‘0 224 513 96 83
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Tüketici Hukuku 
Enstitüsü Başkanı 
Hakan Tokbaş, 
Tüketicinin Korun 
ması Hakkında Ka- 
nun'un hükümlerine 
aykırı hareket eden
lere uygulanacak 
idari para cezaları 
nın 1 Ocak'tan itiba 
ren yüzde 5,58 artın 
tarak uygulanaca 
ğını belirtti. Tokbaş, 
buna göre, Tüketici 
Hakem Heyetlerinin 
bağlayıcı karar üst 
sınırlarının değişti 
ğini ifade ederek, 
ilçe hakem heyetle 
rine başvuru üst 
sınırının 2 bin 320 
lira, il hakem heyet
lerine başvuruda ise 
3 bin 480 lira olarak 
belirlendiğine işaret 
etti. Yeni dönemle 
İlgili bazı cezalara 
değinen Tokbaş, 
şöyle konuştu: 
"Yapı ruhsatı alınma 
dan tüketicilerle ön 
ödemeli konut ve

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİN1İK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

devre tatil sözleş 
meleri kuran ve kapı 
dan satış belgesi al 
mayan satıcılara 
ceza miktarı, 110 bin 
110 liradan 116 bin 
254 liraya yükseldi. 
Tüketici kredileri ve 
konut finansmanı 
sözleşmeleriyle ilgili 
ceza miktarları, bin 
101 liradan bin 162 
liraya çıkarıldı. Öte 
yandan 36 ay içinde 
teslim edilmeyen ko 
nut başına ceza mik 
tan da 20 bin 22 lira 
dan 23 bin 250 liraya 
yükseldi. 2016'da 
kullanma kılavuzu 

ve garanti belgesi 
hükümlerine uyma 
dan satışı yapılan 
her mal başına 220 
lira yerine 232 lira 
ceza kesilecek. Ka
nuna aykırı olarak 
menfaat karşılığında 
tüketici ödülü satan 
kişilere 110 bin 110 
lira yerine 116 bin 
254 lira para cezası 
verilecek." Tokbaş, 
yalın kredi kartı 
çıkarmayan kredi 
kuruluşlarına (banka 
lara) verilecek ceza 
miktarının, 5 milyon 
505 bin 500 liradan 
5 milyon 812 bin 706 

liraya çıkarıldığını 
vurguladı. Tokbaş, 
30 konut ve üzeri 
inşaat projelerinde, 
bakanlıkça verilen 
bir aylık sürede bina 
tamamlama sigorta 
sı veya teminat 
sağlamayan ön 
ödemeli konut ve 
devre tatil konutu 
satıcılarına da 550 
bin 550 lira yerine 
581 bin 270 lira ceza 
kesileceğini bildir 
di. Satış sonrası 
hizmet yeterlilik bel 
gesi almayan satı 
cıya 116 bin 254 lira 
ceza uygulanacağı 
na dikkati çeken 
Tokbaş, "Kurulma 
yan her bir servis is 
tasyonu için ceza, 11 
bin 11 lira yerine 11 
bin 625 lira olacak 
ve eksiklik olan her 
bir servis istasyonu 
başına ceza miktarı, 
61 lira artırılarak, bin 
162 lira olacak" 
ifadesini kullandı.

Maliye Bakanlığı'nın 
hazırladığı Vergi 
Usul Kanun Tasarısı 
taslağı iyi mükellefi 
ödüllendirirken kötü 
mükellefi teşvik 
terden mahrum 
bırakacak. Vergisini 
düzenli ödeyen in
dirim alacak. Maliye 
Bakanlığı'nın hazır 
ladığı Vergi Usul 
Kanun Tasarısı 
taslağı iyi mükellefi 
ödüllendirirken kötü 
mükellefi teşvik 
lerden mahrum 
bırakacak. Gelir ve 
kurumlar vergisini 
düzenli ödeyen 
yarım puan indirim 
kazanacak. Maliye 
Bakanlığı'nın 
yeniden hazırladığı 
Vergi Usul Kanun 
Tasarı Taslağı'nda 
vergisini düzenli 
ödeyen gelir ve ku 
rumlar vergisi 
mükelleflerine bu 
vergiler için yarım 
puan vergi indirimi 
verilecek. Kaçak 
çıhk cezalarının 
ertelenmesinden 
vazgeçiliyor. Taslak 
ta, vergi mahremiye 
tinin basın yayın 
yoluyla ihlali 
halinde gazete pat 
ronundan, yayın 
yönetmenine, edi 

törden basın danış 
manına kadar ceza 
getiriliyor. Taslakla 
vergisini düzenli 
ödeyene vergi indi 
rimi geliyor. Ayrıca 
mükellefin uyumu 
na göre teşvikler 
den yararlama şartı 
getiriliyor. Vergi 
uyumu başlıklı mad 
dede uyum,"vergiye 
ve mükellefiyete 
ilişkin ödevlerin, 
vergi kanunlarına 
ve ilgili mevzuata 
uygun olarak süre 
sinde ve eksiksiz 
yerine getirilmesi 
dir" şeklinde tanım 
tanıyor. Gelir İdaresi 
Başkanlığı mükellef 
lerin vergiye gonul 
lü uyumunu artır 
mak ve bu konuda 
gerekli her türlü 
tedbiri almakla 
yükümlü olacak.
Maliye Bakanlığı'nın 
vergi denetçileri, 
uzmanları şirketlere 
ceza kestiğinde bir 
verginin aslı bir de 
bir kat cezası 
oluyor. Verginin 
haksız kesildiğini 
düşünen şirketler 
hem vergi aslında 
hem de cezada in
dirim sağlamak 
için Maliye ile 
'uzlaşma'ya gidiyor.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com^
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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.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 7.7 84
Mudanya 54430 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.

513 11 74
VAPUR- FERİROT

■ KAYMAKAMLIK 513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

L 
i Kaymakamlık 

C.Savcılığı
51310 51
513 10 53
513 29 54
513 10 231 C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K __________ULAŞIM___________ Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamuk kale 
DENİZ UÇAÖI

012 OO 20 büs Terminali (18 Hat)

R Psçasus A km la Seyahat 
METRO 013 12 12

013 20 77
012 1O 72

012 O1 03

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

524 85 86 DAĞITICILAR

n Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
KenberoOlu-Beadag 
Anıt ur
Kamil Koç

513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş

513 29 29
513 12 95
513 16 37

H HASTANELER Mogaz 513 75 58
Devlet Haatanesl 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
280 44 44

BELEDİYE_________
Ergaz 
Milangaz

513 88 43
513 22 59R

E
Santral
Başkanlık

51345 21-23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 8*1E TftL SİLER ________ BUSKİ 51457 96 Bütünler Likitgaz 513 80 00

R Kfirfez Taksi 513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51323 25 
513 45 21-182 Totalgaz

9 1** oo r v 
514 17 00

Çınar Taksi 
Güven Taksi
Gemlik Taksi

। Manastır Taksi

51345 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 70
313 30 33

013 O1 03

Gemlik Karfez
OIHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5360 

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)

niüiuMil-
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Delibal 
11.30.-.14.00-16.30.- 

19.00-21.15
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


YİĞİT

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT 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.yigitmsaatgemlik.com

http://www.yigitmsaatgemlik.com


1,5 TON HAMSİNİN DAĞITILACAĞI FESTİVALE TÜM GEMLİK HALKI DAVET EDİLDİ

laısi «e M Fes W'54I Icabapılacalı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

GEMdK’lN ENLERİ BOKSÖR RESTAURANT
Boksör Restaurant kuruluşunun 50. yılı 

işletme sahibi ve çalışanları sade bir 
şekilde kutlamışlar.

"Boksör Restaurant 50 yaşında" haberi 
ni yazarken eskilere gittim.

Gemlik’in bu kadar kalabalık olmadığı 
günlere....

Herkesin birbirini tanıdığı günlere.
Gemlik, Kurtuluş Savaşından sonra

Hıristiyan rumların kaçmasıyla bomboş bir 
kasaba görüntüsündeydi.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi, 
Trabzon, Giresun, 
Samsun, Artvin, 
Şavşatlılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Dernek
leriyle birlikte 
Gemlik’te ilk 
kez Hamsi ve

Kültür Festivali 
düzenleniyor.

5 Ocak 2016 günü 
başlayacak olan fes

tival, 5 gün sürecek.
Haberi sayfa 2’de

Gemlikli öğrenciler 
Kocalııııık’ı unutmadı
Gemlik Asım Kocabıyık MYO öğretim ele 
manian ve öğrencileri, Asım Kocabıyık’ı ölü 
münün 3. yıldönümünde Edirnekapı Mezar 
lığı’nda mezarı başında andılar. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


30 Aralık 2015 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

7 metruk bina daha yıkıldı
BÜYÜK İNSAN İSMET İNÖNÜ 

25 Aralık, büyük devlet adamımız İsmet 
İnönü’nün 42. ölüm yıldönümüydü.

ölüm haberini radyodan duyduğumda, 
hüngür hüngür ağlamıştım.

O, bizleri yetim, öksüz bırakmayan adamdı.
O, milletimizin kötü talihini yenip, değiştiren 

İnönü Savaşlarının mümtaz kahraman 
komutanıydı.

Lozan’dan Türkiye’nin şeref ve onurunu ko
ruyan, tapusunu getiren adamdı.

2. Cumhurbaşkanımızdı... Ülkeye demokrasiyi 
getirdi. Halkın iradesine şapka çıkardı. Emaneti 
gönül rahatlığıyla yeni sahibine devretti.

Sayısız zaferlerine karşı “En büyük zaferim, 
seçim yenilgimdir” diyebilen CHP de muhalefet 
lideri olarak demokrasiye işlerlik kazandırabil 
mek ve geliştirebilmek için ileri yaşına rağmen 
büyük uğraş veren siyaset adamımızdı.

İki ihtilali bastırarak, demokrasinin yaşatılarak 
bugünlere gelmesini sağladı. 22 Şubat’ta ihtilal
cilere “Birkurspn atmazsanız, atfınız Jc[n Bas 
bakanlık mesuliyetimi ortaya koyarım” demiş. 
0 günün TBMM üyelerinin tümünün ayakta 
alkışlanmasına, sıra ile ellerinden öpülmesine 
mazhar olmuş demokrasi kahramanıydı. İkinci 
kez ayaklanmacılara yasaları uygulayarak, 
gereğini yerine getirmiş demokrasiyi bir kez 
daha korumuştur. Genel başkanımız olarak rah
metli İnönü ile yakın ilişkilerimiz olmuştur. CHP 
Gemlik ilçe örgütünün yeri O’nun nezdinde bir 
başkaydı. D.P. adeta Gemlik’te kurulmuş. D.P. 
kurucularının önderi hemşehrimiz Celal Bayar 
dı. Bizler, Atatürk’ün emaneti CHP’yi Gemlik’te 
yaşatıyorduk. CHP Gemlik yöneticileri her za 
man randevusuz gerek görev yaptığı mahaller 
de, gerekse pembe köşkte kendilerini ziyaret 
edebiliyorduk.

1965 yılı CHP kurultayının ben ve sevgili 
arkadaşım Necati Aydın Bursa delegesiydik.

Ankara’da Paşa’yı ziyarete Pembe Köşk’e git
tik. Köşkün kapısına vardığımızda Paşa, rah
metliler Bülent Ecevit, İbrahim Öktem, Ali İhsan 
Göğüş beraberce kapıdan çıkıyorlardı. Bizleri 
gören rahmetli İsmet Paşa, “Bugün çok şanslı 
yım. Gemliklileri görerek güne başlıyorum” 
dedi. Bizler, Paşanın elini öptük, diğer CHP ileri 
gelenleri ile tokalaştık. İsmet Paşa, bana hita 
ben “Tamer şöyle yanıma gel, saçların beyazlaş 
mış” diye takıldı. Sebebi 1965 yılı yerel seçim
lerde Belediye Başkan adayımız rahmetli Metin 
Özkan’ı kandırabilmek için çok iyi bir seçim 
çalışması yapmıştık. Kazanamadık seçimi. 
Paşamızın bu takılmasına karşılık “Kahırdan 
Paşam” diye cevap verince o gevrek kahkala 
rından birini'atarak, “Çalışmalarınızı, Sayın Ök- 
tem’den öğrendim. Çok mutlu oldum. Biz, Gem
lik’ten büyük başarı beklemiyorduk. Hiçbir 
zaman Sayın Bayar’ın etkisi çok Gemlik’te. 
Önemli olan kazanabilmek için gereğini gibi 
çalışabilmek. Bir komutanın kuvvesi ne kadar 
güçlü olursa olsun, yüreğinde acaba kaybeder 
miyim korku ve kuşkusu varsa, o komutan 
savaşı kaybeder” diye cevapladılar. Necati 
Aydınla köşkten ayrıldık. Anıtkabir’e erkenden 
gittik. 20- 30 dakika sonra ismet Paşa yalnız 
başına Anıtkabir’e geldi.

Rahmetli Atatürk'e dua etti. Bizler, Anıtkabir 
şimşirlerini siper ederek, durumu izledik. 
İzlendiğini fark etseydi bizlerle ebediyen konuş 
mazdı. Dinin Allah'la kul arasında olduğunu 
bilen, saygı duyan, uyarlayan büyük imanlı bir 
müslümandı.

“Gemlik ne güzeldir. Hele tersane tepesinden 
seyri ne güzeldir" demişlerdi bir keresinde. 
"Gelmiyorsunuz Sayın Paşam" dedim. 
"Geleceğim, geleceğim..." dediler.

CHP Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra 
bir 27 Mayıs bayramında Gemlik'i şereflendirdi.

Bizler, Ecevit'ciyiz diye özel davet gerekçesi 
ile hoşgeldiniz diyemedik, ellerinden öpemedik. 
Sahil Gazinosu’ndan ağırlandığı Tibel Oteli'ne 
Yıldırım telgraf çekerek, rahmetle Necdet Buluk 
ile birlikte kendilerine hoşgeldiniz diyebildik.

Büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü ölüm 
yıldönümünde bir kere daha rahmetle anar, 
anısı önünde saygı ile eğilirim.

2016 Kültürel ve Sosyal 
Etkinlikler kapsamında, 
Gemlik Belediyesi, lâemıiK 
Trabzonlular Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği, 
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Dayanış ma 
Derneği, Gemlik Samsun
lular Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Gemlik Artvin ili 
Şavşat İlçesi Kültür ve 
Dayanışma Derneği iş

Gemlik Belediyesi 
Fen işleri Müdürlü 
ğü Ekipleri, Orhan 
gazi Caddesi’nde 4 
adet atıl durumda 
bırakılan metruk 
binanın yıkımını 
gerçekleştirdi. 
Belediye ekipleri 
ayrıca Gençali 
Mahallesi’nde de 
3 adet metruk 
binanın yıkımını 
tamamladı.
Bir yandan Kaçak 
yapılarla kökten 
mücadele veren 
ekipler, öte yandan 
da atıl durumda 
bırakılmış, tehlike 
saçan ve madde 
bağımlılarının 
mekânı haline 
gelen metruk 
binaların yıkımını 
gerçekleştiriyor. 
Gemlik Belediyesi 
yıkım ekipleri, son

bir yıl içinde 100’ün 
üzerinde metruk 
bina yıkımını 
tamamladı.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı yıkımları 
yerinde inceleyip, 
ekiplerden bilgi 
aldı. Avcı, Kaçak 
yapıdan asla taviz 
vermeyeceklerini 
vurgulayarak, bir 
yandan da toplum
sal yara haline ge

len metruk bina 
ların yıkımını de * 
vam ettireceklerini 
ifade etti. Gemlik 
Belediyesi ekip
lerinin son bir ay • 
içinde 20’nin üze 
rinde metruk bina 
yıkımı yaptığını an
latan Ahmet Avcı, 
Belediye Encüme 
ninin aldığı kararla 
rın ivedilikle uygu
lamaya konuldu 
ğunu açıkladı.

“Hamsi ve Kültür Festiııali" 
5-10 Ocak yapılatan

Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Encümen 
kararları doğrultu 
sunda yıkımların 
devam edeceğini 
ifade ederek, iki 
gün içinde yıkımı 
yapılan binaların 
ardından sırada 
15’e yakın metruk 
bina yıkımının daha 
sırada olduğunu 
bildirdi.
Kaçak Yapılarla 
Mücadele timinin 
de çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
kaydeden Başkan 
Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
günlük takipler ve 
raporlar doğrultu 
sunda Kaçak 
yapılarla mücadele
den de ödün ver
meyeceklerini 
söyledi.

birliğiyle düzenlenecek 
olan "Gemlik Hamsi ve 
Kültür Festivali" 5-10 
Ocak 2016 tarihleri 
arasında yapılacak. 
Tüm renklerimizle Gem
lik’teyiz" sloganıyla 
yapılan Gemlik Hamsi ve 
Kültür Festivali’ne tüm 
Gemlik halkı davet edildi. 
Festivalde, 1,5 ton hamsi 
ikram edilecek.

TON HAMSİ
İKRAMİMUZOUR OAA...

fffamsi oe fffiiltür ffest 

05 10 OcaR 2016

Giresunlular Derneği nden CHP’ye ziyaret
Gemlik Giresunlular 
Dernek Başkanı 
Durmuş Uslu yöne
timi ile birlikte CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve yönetim kurulu 
üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Gemlik 
Giresunlular Derne 
ği’ne yaptıkları zi
yaretten dolayı 
teşekkür etti. Ser
taslan, Gemlik’de 
Giresunluların 
nüfus olarak iyi 
bir konumda

olduklarını ve ilçe 
siyaseti için önem 
arz ettiklerini be
lirtti. “STK’lar 
ülkemize ve 
ilçemize faydalı 
olabileceğimiz, bir
likte hareket edebile 
ceğimiz ortak alan 
lardır. Bu nedenle

siyasi partilerin, 
sivil toplum örgüt
leri ile iç içe olması 
çok önemlidir.” 
diyen Sertaslan, 
“Hepimizin ortak 
amacı ilçemize 
hizmet etmektir. 
Sizler de bunu en 
güzel şekilde icra

ediyorsunuz” 
ifadesini kullandı. 
CHP olarak kendi
lerinin de ellerinden 
geldiği kadar Gire
sun Derneği’nin 
yanında olacağını 
belirtti. Ziyarette 
Gemlik’in sorunları 
da konuşularak 
fikir alış verişinde 
bulunuldu ve 
Gemlik’in Mar
mara’nın yükselen 
güneşi olmaya 
aday olduğunu 
bunu da hep 
birlikte yapılacak 
bir çalışma sonu
cunda gerçekleşe 
ceğini belirtti.
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Korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Harmancık yakın 
larında İki otomo
bilin kafa kafaya 
çarpışması sonucu 
2 kişi öldü, 3 kişi de 
yaralandı. Kaza, 
Harmancılık Ballı 
saray Mahallesi 
çıkışında meydana 
geldi. Harmancık 
yönüne giden 
İsmail Hakkı Hediye 
yönetimindeki 43 
HP 09 plakalı oto
mobil, karşı yönden 
gelen ve Taşvanh 
Flçesi'ne giden 
Salih Kurver yöne

Öğrenci senlisi 
ima miı-. 10 yaralı

timindeki 43 UH 
413 plakalı otomo 
bille henüz belirle 
nemeyen bir neden 
le kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada,

İtfaiye eri ölümden döndü
Bursa’da iki otomo
bilin çarpışması 
sonucu alev topuna 
dönen LPG'li araca 
müdahale eden it
faiye eri az daha 
yanıyordu. Alevler
den son anda kaçan 
itfaiye eri, daha 
sonra söndürme 
çalışmalarına 
devam etti. Kaza, 
Osmangazi Zafer 
Mahallesi’nde mey 
dana geldi. Osman 
K. (52), kullandığı 
16LDS 32 plakalı 
otomobilinin direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek, karşı 
şeritten gelen 
Cevdet R. (40) 
idaresindeki AG 129 
QL plakalı araçla 
çarpıştı. Kazanın 
ardından Osman 
K.'nın otomobili

araç sürücüsü 
İsmail Hakkı Hediye 
ve birlikte seyahat 
ettiği Gökçeler 
Köyü Muhtarı Ali 
Çoban yaşamını 

alev aidi. Durumu 
gören Cevdet R. ile 
çevredeki vatandaş 
lar sürücü Osman 
K.’yi araçtan çıkart 
tı. Yapılan ilk müda
halenin ardından 
Osman K.’nın duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Öte yan 
dan kısa bir süre 
sonra olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 

yitirdi. Diğer otomo 
bili kullanan Salih 
Kurver ile eşi Vesile 
Kurver, annesi 
Hacer Kurver 
yaralandı. Yaralılar, 

yangına müdahale 
etti. Otomobilin 
LPG’li olmasından 
dolayı zaman za 
man patlama sesleri 
yükseldi. İtfaiye tam 
yangını kontrol altı 
na alacağı sırada, 
aracın benzin depo 
su kısmından alev 
ler yükseldi. Bu 
sırada yangına 
yakından müdahale

Tavşanlı Mustafa 
Kalemli Devlet 
Hastanesi'ne kaldı* 
rılarak tedavi altına 
alındı. Soruşturma 
sürdürülüyor.

eden itfaiye eri, 
kendisini alevlerin 
içerisinde buldu. 
Elindeki su hortu
munu bırakan it
faiyeci, kendisini 
korudu. Arkadaşla 
rının su sıkmasıyla 
tekrar hortumu 
eline alan itfaiyeci, 
aracı söndürmeye 
devam etti. Yangın 
yaklaşık 30 dakika 
lık müdahalenin 
ardından kontrol 
altına alındı. Ayrıca 
patlama sesleri 
üzerine yangını 
izleyen vatandaş 
ların da koşuştur 
duğu görüldü. 
Polis, yangın 
sebebiyle yolu çift 
şeritli olarak 
ulaşıma kapatıp, 
geniş güvenlik 
tedbiri aldı.

Bursa’da öğrenci 
servisi kaza yaptı, 
8'i öğrenci 10 kişi 
yaralandı. Kaza, 
Eski Gemlik 
Yolu'nda Veysel 
Karani Türbesi 
yakında meydana 
geldi. Türbe 
yakınlarında 
öğrencilerin içinde 
bulunduğu servis 
minibüsü kaza 
yaptı. Kontrolden

Dolaba kovduğu 
15 Mıı lirası çalımlı
Bursa’da bir kişi 
dolaba koyduğu 
15 bin lirasının 
çalındığını iddia 
ederek polise 
müracaat etti. 
Olay, İnegöl Yeni 
Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 15 bin lirayı 
evdeki dolabına 
koyan E.B., daha 
sonra kontrol 
ettiğinde paranın 
yerinde olmadığını 
gördü. Bunun 
üzerine E.B.,

çıkan minibüs, iki 
araca çarparak bir 
işyerinin merdiv 
enine devrildi.* 
Minibüste bulunan 
8'i kız öğrenci , 
10 kişi çeşitli yer . 
lerinden yaralandı. 
Yaralılar, olay 
ambulanslarla 
çeşitli hastanelere 
kaldırıldı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

İnegöl Polis 
Merkezi Amirliğine 
müracaat etti.
Orhangazi 
Tekke Mahalle
sinde ikamet 
eden A.Y.’de kredi 
kartındapv 
bilgisi dışında 
4 bin 908 İirâ* 
çekildiğini ifade 
etti. A.Y., Orhangazi 
Asayiş Büro 
Amirliği’ne giderek 
şikayette bulundu. 
Polis, her iki / 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GEMLİK’İN ENLERİ BOKSÖR RESTAURANT
Çok az sayıda müslüman Türk halkı 

Kulaktaşı denilen Şehit Mehmetçik 
Sokak’ta yaşarlardı.

Bu sokakta, bir Ermeni kilisesi bulun 
duğunu tarihi belgelerden öğreniyoruz.

Asırlardır Gemlik’te yaşayan Rumların 
Yunanistan’a zorunlu göçlerinden sonra, 
Kumla, Umurbey’den ilçeye gelenler 
oldu.

Asıl yerleşim 1925 yılından sonra 
Rumlarla yapılan anlaşma ardından 
gerçekleşti.

Girit ve Rumeli’de yaşayan Türkler 
de, aynı Rumlar gibi doğup büyüdükleri 
topraklardan ölüm korkusuyla ayrılmak 
zorunda kaldılar.

Boşan evlere Girit ve Rumeli mübadil
leri yerleştirildi.

Boksör lakaplı Necati Aşkın’ın büyük
leri de göçle gelenlerdendi.

Bildiğim kadarıyla rahmetlinin annesi 
Preveze’den gelenlerdendi.

Boksör restaurant, 1965 yılında İskele 
meydanında 40 metre karelik bir lokanta 
ile işe başlamış, 1970 li yıllarda ise 400 
metrekarelik bir balık restaurantı 
kurmuştur.

Boksör Restarantın ünü, kurucusu 
rahmetli Necatı A şkın in balıklan ken
disinin seçerek tersine sunması ve 
müşterileriyle birer birer bilgilenmesin
den kaynaklanır.

Sıcak bir ortamda, Bursa ve Türki 
ye’nin bir çok yerinden balık yemeye 
gelen ünlü kişiler, gittikleri yerde Boksör 
Restaurantın tanıtımını yaparken, Gem- 
lik’in de tanıtımı yapıldı.

0 günlerde Boksör Restaurant 
dendiğinde, Gemlik akla geldi.

Gemlik ve Boksör Restaurant birbirini 
tamamladı. Necati Aşkın rahmetli oldu 
ama, O’nun büyüttüğü ismini damadı 
Necmi Hasbudak sürdürüyor.

Gemlik’te ilçemizin tanıtımı yapacak 
isimlere ve işyerlerine ihtiyacımız var.

Bunlara yenileri eklenmeli.
Gemlik dışındakiler, bu işyerlerine 

gelmeli, yakınlarını getirmeli.
Kötü anılan bir Gemlik yerine, 

markalarıyla anılan bir Gemlik yaratalım.
Sizlerin aklınıza gelen markalar var mı 

Gemlik’te?
Bunun için önce Gemlik’te huzur ve 

geleceklerin güven duymaları gerekir.
Gemlik’i bir Boksör Restaurant kur

taramaz.
Bugün balık yiyecekler, Gemlik yerine 

Mudanya’yı, Bursa yı tercih ediyorlarsa 
bunun tek nedeni Gemlik’in adını kir
letenler yüzündbnoır.

Gemlik esnafı bu nedenle çok şey 
kaybediyor.

Her gün cinayet, her gün yaralama, 
her gün kavga gürültüsü olan bir yere, 
yabancı gelmez, gelmiyor.

Önce ilçeye huzur gerek, huzur.
Boksör Restaurantın 50 yılını kutluyo

rum.

Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
öğretim elemanları 
ve öğrencileri Asım 
Kocabıyık’ı Edirne 
kapı Mezarhğı’nda 
mezarı başında 
andılar. Düzenlenen 
anma törenine Gem
lik Asım Kocabıyık 
MYO kurucu Müdü 
rü Prof. Dr. Abdur- 
rahim Korukçu, 
Yüksekokul Sekre 
teri Hasan Şahin, 
öğretim Elemanları 
Murat Çetin ve 
Murat Tacar ile 
Gemlik Asım Koca 
bıyık MYO öğrenci 
leri, Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Mezunlar Derneği 
yöneticileri, Gemlik 
Denizcilik Toplulu 
ğu, Gemlik Zeytin 
Topluluğu ve Genç 
Ufuklar Topluluğu 
üyeleri katıldılar. 
Borusan Ortak 
Hizmetler Müdürü 
Mustafa İzgi Gem
lik’ten gelen öğrenci 
ve öğretim elemanla

Boksör Besıauıam SU yasınfla
Gemlik’in 
tanıtımında bir 
marka olan Boksör 
Restaurant, 50. 
yaşına bastı.
1965 yılında Boksör 
lakaplı Necati Aşkın 
tarafından kurulan 
ve lakabının adı 
restauranta verilen 
Boksör Restaurant, 
taze balık ve balık 
çorbasıyla da 
Türkiye’de ün yaptı. 
Bursa ve çevresin
den İstanbul’a gidip 
gelenler ve Bur- 
sa’ya gelenlerin 
uğrak yeri olan 
Boksör Restaurant, 
Gemlik’in de 
Türkiye’ye 
tanıtımında büyük 
rol oynadı. 
Kurucusu Necati 
Aşkın’ın geçtiğimiz

CONFETTI TEKSTİL ADINA GEMLİK GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜNCE TESCİLLİ 14160400IM054035 SAYILI 

BEYANNAMEYE AİT AK0082541 SAYI 08.10.2014 TARİHLİ < 
TAHSİLAT MAKBUZU KAYBOLMUŞTUR 

CONFETTI TEKSTİL SANAYİİ VE DIŞ TİC A.Ş.

rını İstanbul’da 
karşıladı. Mezarı 
başında yapılan 
anma töreninde 
Prof. Dr. Abdurra

sanat etkinliklerine 
Verdiği destekler
den bahsetti.
Asım Kocabıyık’ın 
"Bu memlekete

İstiklal Marşı yazarı 
Mehmet Akif Ersoy 
da ziyaret edildi. 
Anma töreni ardın 
dan Borusan

him Korukçu Asım 
Kocabıyık’ın hayatı 
hakkında bilgi 
verirken, Asım 
Kocabıyık’ın 
Türkiye’de Borusan 
Holding ile yaptığı 
yatırımlar, Gemlik’te 
yaptığı yatırımlar 
yanında Afyon, 
Gemlik, Kocaeli ve 
İstanbul’da yaptır 
dığı okullar ile eğiti 
me ve birçok kültür 

yıllarda vefatından 
sonra Boksör Res 
taurant’ın işletmeci 
liği damadı Necmi 
Hasbudak üstlendi. 
Hasbudak, gaze 
temize yaptığı 
açıklamada, Boksör 
Restaurantın 50. 

gönül borcum var. 
Hayatım boyunca 
bunu ödemek için 
çalıştım." sözünü 
Öğrencilere hatırlat 
tı. Mezarı başında 
dua eden öğrenciler 
yaptıkları okul ve 
sağladıkları imkan
lar için Asım Koca 
bıyık ailesine teşek 
kürlerini ilettiler. 
Öte yandan, aynı 
mezarlıkta bulunan 

kuruluş yıldönüm 
lerini işletme per
soneli ile birlikte 
yemek yiyerek 
kutladıklarını, yarım 
asır Gemlik’e hizmet 
veren ve Gemlik’in 
bir markası haline 
gelen Boksör

Holding Genel 
Merkezi olarak 
kullanılan ve aynı 
zamanda Çağdaş 
Sanatlar Galerisi ve 
Müze olarak da 
kullanılan Perili 
Köşkte öğrencileri 
misafir ettiler ve 
rehberler ile Perili 
Köşk’te sergilenen 
eserler hakkında 
öğrencilere 
bilgiler verildi.

Restaurant’ın 
kurucusu Necati 
Aşkın’ın bıraktığı 
ilkeler doğrultu 
sunda ve müşteri 
memnuniyetini ön 
plana alarak, hizmet 
vermeye devam 
ettiklerini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mi BursalIları uyardı
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde gelcek 
olan soğuk hava koşullarında vatandaşların neler yapmaları gerektiğini anlattı.

WWW.

Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
hava sıcaklığının 
sıfır derecenin 
altına düştüğü gün
lerde su sayaçları 
ve tesisatlarının 
“don” tehlikesi ile 
karşı karşıya 
kaldığını belirterek, 
aboneleri konuya 
ilişkin önlem 
almaları hususunda 
uyardı. Hava 
sıcaklığının sıfır 
derecenin altına 
düştüğü günlerde 
su sayaçları ve 
tesisatlarının “don” 

tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldığını 
belirten BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı, açıkta 
olan su borularının 
soğuk hava ile 
temas etmeyecek 
şekilde kapatılması 
ve cam yünü, talaş 
gibi çeşitli izalas 
yon malzemeleriyle 
izole edilmesi gerek 
tiğini vurguladı. 
Hava sıcaklığının 
özellikle sıfırın 
altına düştüğü 
durumlarda açıkta 
bulunan su sayaç 

larının kesinlikle 
muhafaza altına 
alınmasının önemi 
ne işaret eden 
Çetinavcı, “Buz 
tutmuş su sayacı 
herhangi bir ısıtıcı 
ile ısıtılmamalıdır. 
Aksi takdirde ısı 
farkı sayacın 
patlamasına neden 
olabilir. Abonele 
rimiz alınan 
önlemlere rağmen, 
yaşayabilecekleri 
sorunların 
çözümüne yönelik, 
185 numaralı tele
fondan yardım 
isteyebilirler” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, eski 
stadın kullanım 
hakkının Gençlik 
Spor Bakanlığı’na 
geçeceğini belir 
terek boşalacak 
alanın spor tesisi ve 
meydan olarak 
projelendirileceğini 
söyledi. Markaj 
Özel’de Atatürk 
Stadı’nın gelece 
ğiyle ilgili de değer 
lendirmede bulunan 
Recep Altepe, mev
cut alanın kullanım 
hakkının şubat 
ayına'an itibaren 
Gençlik Spor Bakan 
lıgı’na geçeceğini — 
söyledi. Altepe, 
“Atatürk Stadı 
Büyükşehir Beledi 
yesi'ne tahsis edil 
mişti. Stadın işlevi 

tamamlandığı ve 
fonksiyonu bittiği 
için tahsis tamamla 
nıyor. 10 Şubat'tan 
itibaren Gençlikve 
Spor Bakanlığımızın 
malı olacak. Bakan 
lığımızın bu bölge 
için birkaç projesi , 
var. Bize de danışı 
yorlar. Atatürk 
Stadı’nın bulun 
duğu alanda AVM 
ve Gökdelen yapıl 
mayacak. Projeye 
göre tribünün ve 
yeşil alanın bir 
kısmının kalması 
söz konusu” dedi. 
Akademik odaların 
itirazlarını samimi, 
bulmadığını dile ge
tiren Recep Altepe, 
“Bursa’nın bir mey
dan ihtiyacı vardı. 
Bu proje ihtiyacı 
karşılayacak. Akade 

mik odalar neye 
itiraz ediyordu. 
Ben o itirazları 
samimi bulmuyo
rum. Altıparmak, 
Çekirge yolları 
sıkışık, burada 
trafik rahatla 
yacak. Heykel’e 
çıkmak isteyen 
vatandaşlarımız 
yeraltına yapılacak 
otoparka araçlarını 
bırakacak. Zaten 
tramvay hattı m ız da 
var. Ulaşım daha da 
rahatlayacak. Miting 
yapmak isteyenlerin 
başka bir yere git 
imcine gerek kalma 
yacak. Bakanlığı ♦ 
mız da burada spor 
alanları inşa ede
cek. Bursa hem bir 
spor alanı hem de 
bir meydan kazana 
cak” diye konuştu.

Bursa'da Mili hava ijlçiiltUilir sınırları aslı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi hava 
kirliliğinin önüne 
geçmek için katı 
yakıtla ısınma 
sağlayan konutlar
dan mahrukatçılara 
kadar geniş bir 
alanda denetimlere 
ağırlık verirken, 
hava kalitesinin 
kötü olduğu gün
lerde kalorifer ve 
soba yakılmasına 
kısıtlama getiriliyor. 
Kış aylarının gelme 
siyle birlikte 
Bursa’da ısınma 
amaçlı, düşük 
kalorili ve kükürt 
oranı yüksek kömür 
kullanımı artarken, 
trafikten kaynaklı 
egzoz kirliliği hava 
kirliliğini beraberin 
de getiriyor. Çevre 
ve Şehircilik Bakan

lığı tarafından yürü 
tülen hava kalitesi 
izleme istasyonu 
verilerine göre 
Bursa’nın hassas 
ve zaman zaman da 
sağlıksız kategori 
sinde yer aldığı 
tespit edildi. Çevre 
kalitesinin arttırıl 
masını öncelikli 
hedef olarak benim 
seyen Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 

hava kirliliğinin 
çözümü noktasında 
harekete geçerek 
bazı önlemler ve

• yaptırımları uygu 
lamaya başladı.

KISITLAMA 
GELİYOR

Bursa’da çevre 
yönetimi alanında 
önemli kararları 
uygulamaya geçiren 

İl Mahalli Çevre 
Kurulu da Aralık 
ayında hava kirliliği 
konuşunda topla
narak önemli karar
lar aldı. Bu kapsam 
da; Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
tarafından evlerde 
ısı yalıtımı ve ısının 
korunması konusun 
da halkı bilgilendir 
me çalışmalarının 
yapılmasına ve katı 

yakıt kullanılan site 
ler ve binalarda 
kazan çıkışlarına 
filtre takılması zorun 
lu hale getirildi.

HERKESE GÖREV 
DÜŞÜYOR

Alınan kararların 
uygulanması ve 
Bursa’da hava 
kirliliği ile mücadele 
konusunda kamu 
kurum ve kuruluş 
larının yanında 
vatandaşlara, sivil 
toplum kuruluşları 
na ve sanayicilere 
de de büyük görev 
ler düşüyor.
Bursa’da yaşayan 
yediden yetmişe 
tüm bireylerin 
sağlığı için oldukça 
önemli bir konu olan 
hava kirliliğinin ön

lenmesinde; ısınma 
amacıylcuyüksek 
kalorili kömürlerin 
kullanımı, bacaların 
düzenli olarak temiz 
liği, kalorifer ve 
doğalgaz kazan 
larının periyodik 
bakımlarının yapıl 
ması da büyük 
önem taşıyor. Bina 
larda ısı yalıtımı, 
özellikle kalorifer 
kazanlarının yakılma 
sı sırasında yakma 
kurallarına dikkat 
edilmesi ve kalorifer 
kazanlarını yakan 
kişilerin Ateşçi Bel
gesi alması, ulaşı 
mın Toplu taşıma 
araçları ile yapılma 
sına konusunda tüm 
vatandaşların duyar 
lı davranması daha 
temiz hava için 
büyük önem taşıyor.
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Bursa iş dünyası 
2016 yılında umutla 
bakmak istiyor, 
ancak 1.300 liraya 
yükseltilecek asgari 
ücretin getireceği 
yükle ilgili belirsiz
lik, Rusya krizi ve 
küresel gelişmeler 
şimdilik bunun 
önüne geçiyor. Yeni 
yıla sayılı günler 
kala Bursa iş dünya 
sı temsilcileri bek
lentilerini ve öneri
lerini aktardı.Bursa 
Sanayicileri ve İş 
adamları Derneği 
(BUSİAD) Başkanı 
Günal Baylan, iki 
yıla yayılan seçim 
maratonunun ardın 
dan 2023 yılına özel 
hedefleri olan bir 
ülkenin ekonomiyi 
ana gündem madde 
si olarak belirlemesi 
ve atılan tüm adım 
lan ona göre kurgu 
laması gerektiğini 
vurguladı. Türkiye 
nin bloklar arasın 
daki güç mücade
lesinin tam orta 

sında kalmış du
rumda olduğuna 
dikkat çeken Bay
lan, son günlerde 
yaşanan küresel ve 
bölgesel koşulların 
seri bir şekilde de 
ğişmesinin şuanki 
kırılgan yapıyı daha 
çok etkilediğini kay 
detti. Baylan, “Kro
nik yapısal sorunu 
muz olan cari açık 
çözülmediği veya 
sorunun çözülmesi 
için yeni bir sayfa 
açılmadığı sürece 
dünya ekonomisin
deki gelişmelerin ve 
iç siyaset ortamının 
sürüklediği kırılgan 
Iıklar devam ede
cektir" dedi.
Söz konusu kırılgan 
lıklar ölçüsünde her 
yılsonu beklentileri 
nin bazen olumlu 
bazen de olumsuz 
olarak devam ede 
ceğini, ancak bekle
nen hedeflere ulaş 
manın mümkün 
olmayacağını 
aktaran Baylan,

"Bu haliyle Türkiye 
ekonomisi enflas 
yon ile büyüme ter 
cihleri arasında kon 
jonktürel olarak dal
galanan ancak sür 
dürülebilir büyüme 
patikasına sağlıklı 
bir biçimde yönel 
meyen bir yapıya 
mahkûm olmak 
durumunda kalmak 
tadır1' diye konuştu. 
Baylan, Türkiye'nin 
2015 yılsonu ihraca 
tının da geçen yıla 
kıyasla olumsuz 
bir performans 
sergilediğini dile 
getirerek, 
“O nedenle gözler 
2016'ya çevrilmiş 
durumda" dedi. 
Sözü asgari ücrete 
getiren Baylan, 
rakamın bin 300 
liraya yükselme
siyle özellikle 
hazır giyim ve 
konfeksiyon 
ihracatçılarının 
rekabet gücünün 
zayıflayacağına 
işaret etti.

Türkiye'de tüketi
ciler, 11 aylık dönem 
de otomobilde İthal, 
hafif ticari araçlarda 
ise yerli üretimi 
daha çok tercih etti. 
Otomotiv Dlstrlbü 
törlerl Derneği 
(ODD) verilerine 
göre, Türkiye'de 
ocak-kasım döne
minde 611 bin 256'sı 
otomobil, 200 bin 
588'1 de hafif ticari 
araç olmak üzere 
811 bin 844 binek 
tipte araç satışı 
gerçekleşti. Peraken 
de pazarda toplam 
satış yapılan araçlar 
da ithal ve yeril 
dağılımı dikkate 
alındığında, ithal 
araçlar pazardan 
yüzde 67,43'lük pay 
aldı. Ocak-kasım 
döneminde peraken 
de satılan otomobil 
ve hafif ticari araçla 
rın 547 bin 479'unu 
ıthalaraçlar oluştur 
du. Yerli araçların 
aynı dönemdeki 
satış adedi 264 bin

365, pazar payı ise 
yüzde 32,56 olarak 
gerçekleşti.
YÜZDE 75 PAZAR 
PAYI
Otomobil ve hafif 
ticari araç peraken 
de pazarına ayrı ayrı 
bakıldığında İse 
otomobilde İthal, 
hafif ticari araçta 
ise yerli üretim terci 
hi öne çıktı. Yılın 11 
ayında satılan 611 
bin 256 otomobilin 
yüzde 74,76'sına 
denk gelen 456 bin 
989'u ithal araçlar
dan oluşurken, yerli 

üretim satışı yüzde 
25,24 pazar payıyla 
154 bin 267 olarak 
gerçekleşti. 
Tüketicilerin hafifi 
ticari araçtaki 
tercihi ise otomo
bilin tersine yerli 
üretimden yana 
oldu. Kasım ayı 
sonu İtibarıyla 
200 bin 588 hafif 
ticari aracın pera 
kende satışı 
yapılan Türkiye'de, 
110 bin 98 adetle 
pazarın yüzde 
54,88'i yeril üretim 
araçlardan oluştu.

FATURA *
SEVK İRSALİYESİ * 

’ TAŞIMA İRSALİYESİ * 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE * 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI * 
İLAN & REKLAM * 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ * 

HEDİYELİK EŞYA* 

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5IA GEMLİK 
Tel: 0 224 513 96 83
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Emlak vergisine zam yolda
Yeni Vergi Kanunu 
taslağında Hükü 
mete Emlak Vergisi 
için 4 yılda bir belir
lenen birim değer 
tespitini 2 yıla kadar 
indirme yetkisi ve 
riliyor. Bu 2016'da 
zam sinyali demek. 
Türkiye'nin vergi 
sisteminin çerçe 
vesini çizen yeni 
Vergi Usul Kanunu 
taslağı Emlak Ver- 
gisi'ni artırabilecek 
düzenlemeler 
içeriyor. Taslağa 
göre Emlak Vergi 
si'nin hesaplanması 
için 4 yılda bir kuru
lan komisyon tara 
fından belirlenen 
arsa ve arazi metre 
kare birim değerleri 
artık 2 yılda bir de 
yenilenebilecek. 
EMLAK VERGİSİNE 
ZAM HÜKÜMETİN 
ELİNDE
Taslak Bakanlar 
Kurulu'na metrekare 
birim değerlerinin

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

tespiti için 4 yıl olan 
süreyi 2 yıla kadar 
indirmeye ve 8 yıla 
kadar çıkarmaya 
yetki veriyor. 
Böylece en son 
2014'te belirlenen ve 
sonraki değerleri 
2018'de tespit edile
cek olan metrekare 
birim değerleri Ba 
kanlar Kurulu kararı 
ile 2016'ya çekilebi 
lecek. Yani eğer 
belediyelerin gelir 
ihtiyacı olduğu 
düşünülürse 2018 
de artması gereken 
metrekare birim 

değerleri 2 yıl erken 
belirlenip yükseltile 
bilecek. Emlak 
Vergisi tutarları da 
ağırlıklı olarak bu 
metrekare birim 
değerleri üzerinden 
hesaplandığı için 
doğrudan artmış 
olacak. Ancak tabii 
ki Bakanlar Kurulu 
gerekli görürse 
2018'de artması 
gereken değerleri 
artırmayıp 2020'ye 
de bırakabilir.
Taslakta ayrıca 
Emlak Vergisi'nin 
hesabında dikkate 

alınan diğer kalem 
olan bina metrekare 
inşaat maliyet be 
dellerinin de Maliye 
Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakan 
lığı tarafından uy 
gulanacağı yıldan 
dört ay önce müşte 
reken tespit ve 
Resmi Gazete ile 
ilan edeceği ifade 
edildi. Bakanlar Ku
rulu'na da bu 4 aylık 
süreyi kısaltma yetk
isi verildi. Bina met 
rekare inşaat maliyet 
bedelleri her yıl be
lirleniyor. Emlak 
Vergisi ise hem arsa 
metrekare birim 
değerleri hem de 
bina metrekare in 
şaat maliyet bedel
leri göz önüne alı 
narak hesaplanıyor. 
Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz 
Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları 
Birliği bu bedellere 
karşı duruyor.

Hükümet, asgari 
ücret tartışması göl
gesinde işverenler 
için önemli bir adım 
attı. 31 Aralık'ta do 
lacak sigorta primi 
işveren hissesinin 
İşsizlik Fonu'ndan 
karşılanmasına 
ilişkin süre Bakan
lar Kurulu kararı ile 
5 yıl daha uzatıldı. 
Karara göre, 31 
Aralık 2020 tarihine 
kadar işe alınan her 
bir sigortalı için 
istenen şartların 
sağlanması halinde 
SGK primlerinin 
yüzde 20.5'luk kısmı 
işsizlik fonu tarafın 
dan karşılanacak.

YETKİYİ 
KULLANDILAR 
4447 Sayılı Kanu 
nun Geçici 10'uncu 
maddesinde, sigor 
ta primlerinin işve 
ren hisselerine ait 
tutarlarının İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan 
karşılanması teşvi 
kinden yararlanma 
süresi 31 Aralık 
2015'te doluyordu. 
Kanunla Bakanlar 
Kurulu'na bu süreyi 
5 yıl uzatma yetkisi 
tanınmıştı. Hükümet 
de bu yetkisini kul 

lanarak bu teşviki 
2020 yılına kadar 
uzatmış oldu. 
Kanunda sayılan 
belge ve nitelikler 
nedeniyle destek 
unsurundan yararla 
nabilmek için sigor 
falıların sahip ol 
dukları mesleki 
yeterlik, mesleki ve 
teknik eğitim veren 
orta veya yüksek 
öğretim kurumlan 
veya Türkiye İş Ku- 
rumu'nca düzenle
nen işgücü yetiş 
tirme kurslarına 
ilişkin belgelerde 
belirtilen meslek ya 
da alanlarda işe 
alınmaları ve/veya 
çalışıyor olmaları 
gerekiyor. Teşvik 
kapsamında işveren 
hissesine ait prim
lerin fondan karşı 
(anabilmesi için, 
işverenlerin çalış 
tırdıkları sigorta 
lılarla ilgili olarak 
aylık prim ve 
hizmet belgelerini 
yasal süresi 
içerisinde SGK'ya 
vermesi gerek. 
Ayrıca işverenin 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na prim 
borcu bulunma 
ması gerekiyor.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com|j
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Dünyada ve ülkemizde sosyal ve ekonomik olaylarla çalkalanan 2015’i bu gece uğurluyoruz.

Yeni yıla haris öilekleriyle giriyoruz
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2015İ UĞURLARKEN.

Bu gece saatler 24*0 
gösterdiğinde 20151 
geride bırakarak, 
2016 yılına Merha 
ba diyeceğiz. Dünya 
da ve yurdumuzda 
savaşların, acıların, 
doğa facialarının, 
ekonomik yıkıntıların, 

sosyal çalkantıların 
yaşandığı bir yılı 
geride bırakırken, 
bölgemizde ve ülke 
mizin güneyinde 
devam eden savaşın 
sona ermesi ve barış, 
kardeşlik dilekleri 
mesajlarının siyasiler 

tarafindan yayınlan 
dığı yılın son günün 
de 2016’nın ülkemiz 
ve İlçemiz içinde 
sorunların gideril 
mlş, akan gözyaşları 
nın dinmiş olması 
arzulanıyor.
Gemlik, 2016’ya karlı 

bir günde girerken, 
bugün ilke halkının 
büyük bir bölümü 
yeniyılı evlerinde 
karşılayacaklar. 
Emniyet Müdürlüğü, 
yılbaşı gecesi için 
geniş güvenlik 
önlemleri aldı

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride 
bırakıyoruz. । İncirli Sokak’ta sobadan çıkan yangın sahibini evsiz bıraktı
yıla merhaba diyeceğiz.

Boğa, bu yıl da sürpriz yaparak yeni yıla 
beyaz örtü ile girmemizi sağladı.

Dün, akşam saatlerinde başlayan kar ya 
ğışı, yeni yılda sanki her şeyi bir kenara 
bırakıp, beyaz sayfa açmamızı ister 
gibiydi.

O nedenle, kar yağışım soğuğa karşın 
daha çok seviyorum. Devamı sayfa 4’de

mhi
İlçemizin Kayhan Mahalle İncirli Sokak’ta iki katlı bi
nada sobadan çıkan kıvılcımın _ meydana gelen 
yangında, iki katlı ev tamamen yandı. Haberi 4’de

+arçe//k
Yeni Nesil Yazar Kasalarda
Büyük Değiştirme
Kampanyası!_ _ _ _ _ _

GENÇ-AL TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Cad. No: 11 GEMLİK Tel: 514 90 84 - 514 90 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sunda 'hıtof alniı turta tartar ıttf
CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı yazılı açıklamada, kontrolsüz büyüyen Gemlik’te uyuşturucu madde 
terörünün insanların hayatını kararttığını belirterek, Kaymakamlığın bu konuda bir planının olmadığını, Belediye 
Başkanının İmam Hatip lerle uğraştığını, Emniyet Müdürlüğümün madde bağımlılarını Adllyeye çıkardığını ancak 
mahkemelerin serbest bıraktığını söyledi. Sertaslan, böyle giderse toplumsal olayların ortaya çıkacağını belirtti.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
ilçemizde son za
manlarda ortaya 
çıkan olayların 
ürkütücü olduğunu, 
insanların sokağa 
çıkarken korkar 
olduklarını, uyuştu 
rucu madde terörü 
nün insanların 
hayatlarını karart 
tığını söyledi. 
Sertaslan yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunları söyledi: 
“-Yıllardır kontrol
süz bir şekilde 
büyüyen şehrimiz 
hepimizin gözleri 
önünde cereyan 
eden ve son derece 
üzüntü verici 
sonuçlar ortaya 
çıkartan olaylarla 
anılır oldu. Uzak 
kaldığımızda özle 
diğimiz bu şehir 
artık bizi utandıra 
cak olayların yaşan 
dığı ve insanlarımı 
zın sokağa çıkarken 
korkar hale geldiği 

bir şekle büründü. 
Uyuşturucu madde 
terörü artık sıkça 
insanlarımızın ha 
yatlarını karartır 
oldu. Peki ne oldu 
da uyuşturucu illeti 
bu denli sık ve ra
hatça kullanılabilir 
hale geldi. Ne oldu 
da bu kentte yaşa 
yan pek çok genç 
bu bataklığa sap 
landı, binlerinin bu 
sorularımıza cevap 
vermesini beklemek 
hakkımız değil mi? 
Yazılı basınımız ve 
sosyal medya 
aracılığı ile takip 
ediyoruz ve doğru 
su ilgilileri dinler 
ken korkumuz bir 
kat daha artıyor. 
Yapılan açıklamalar 
dan görüyoruz ki, 
bütün bu oiup biten 
olaylardan dolayı 
kendisini sorumlu 
gören hiç kimse de 
yok. Kaymakamı 
mız uyuşturucu 
konusunda her 
türlü projeye açığız 
diyor.

Bu belki de Kayma 
kamlık makamımı 
zın bu konuda her
hangi bir planının 
olmadığının bir 
işaretidir.
Emniyet mensupla 
rımız uyuşturucu 
malzeme satan ya 
da kullananları 
yakalamaktan 
bıktıklarını, göz 
altına alınan şahısla 
rın çıkarıldıkları 
mahkemelerce aynı 

gün salıverilmesin 
den dolayı yorulduk 
larını söylüyor. 
Hakimlerimiz mev
cut yasaların elleri 
ni kollarını 
bağladığından şlka 
yet edip uyuşturucu 
madde kullanımına 
ait yasal düzenle 
meye ihtiyaç oldu 
ğunu dile getiriyor. 
Yasa koyucular ise 
cezaevlerinde kapa
sitenin 168 bin 

olmasına rağmen 
176 bin tutuklu ve 
hükümlünün bulun 
duğunu ve dolayın 
İle “Denetimli 
Serbestlik Süresi 
nln" bir yıldan İki 
yıla çıkması gerek 
tlğlnl söylüyor. 
Belediye Başkanı 
nın bütün derdi 
İmam Hatip Lisesi 
yaptırmak olduğu 
İçin, o açıklama 
bile yapmıyor. 
Nasrettin Hoca 
fıkrası misali diye
lim kİ hepsi haklı, 
peki canı yanan 
vatandaşımız, 
çocuklarını kaybe
den analarımız, 
eşlerini kaybeden 
kadınlarımız, baba 
larını kaybeden 
çocuklarımızın 
hakkı ne olacak. 
Yeni canların yok 
oluşunu mu seyre
decekler böylece? 
Bu kadar ucuz mu 
İnsan hayatı?
Bahçede yetişen 
bitki gibi mi görü 
nüyor bu milletin 

evlatları? Kimse 
bir şey yapmaya 
cak mı? Hiç bir 
bahanenin ardına 
sığınmadan 
uyuşturucu madde 
İlletiyle İlgili daha 
sert tedbirlere 
İhtiyaç yok mudur 
sizce de?
Bütün İlgililere 
sesleniyoruz: 
Bu konuda 
Kaymakamlık 
makamımız, em
niyet teşkilatımız, 
adil makamlarımız 
ve özelikle de 
Gemlik Belediye 
Başkanı özel 
hassasiyet göster
mek zorundadır. 
Aksi takdirde 
uyuşturucu 
maddeyle müca 
dele konusunda 
toplumsal 
olayların ortaya 
çıkacağını ve 
canı yanan ailelerin 
kendi kanunlarını 
uygulamaya 
koyacağını görmek 
İçin kahin olmaya 
gerek yoktur.“

Yılbaşı Hecesi için
tedbirler alımlı

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Aralık 
Ayı Meclis Toplantı 
sı Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
başkanlığında 
yapıldı.
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
“İki genel seçim 
yaşanan 2015 yılını 
zorlu bir yıl olarak 
geride bıraktık. 
2016 yılı da şu anda 
baktığımızda zorlu 
bir yıl olacak gibi 
gözüküyor. Borsa 
olarak 2015 yılın 
da bölgemiz için 
güzel ve faydalı 
işler gerçekleştirdik. 
2015 yılındaki 
özverili çahşmala 
rından dolayı siz 
değerli meclis 
üyelerine ve per

sonelimize teşekkür 
ediyorum” diyerek 
toplantıyı başlattı.
Borsanın 1 yıllık 
yapılan faaliyetleri 
hakkında görü 
şülen toplantıda, 
yönetim tarafından 
titizlikle hazırlanan 
2016 yılı bütçesi 
görüşüldü ve oy 
birliğiyle kabul 
edildi.

2016’da 2 YURTİÇİ 
1 YURT DIŞI FUAR 
Mecliste görüşülen 
bir diğer gündem 
konusu 2016 yılında 
gerçekleşecek 
fuarlar oldu. Fuar
lara katılımın bölge 
mizin tanıtımı açısın 
dan büyük önem 
taşıdığı ve Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
İşaret uygulaması 
nın yaygınlaştı 

rılması için önemli 
olduğu vurgulandı. 
Yapılan araştırmalar 
sonunda 2016 
yılında yurt içinde 
minimum 2 yurt 
dışında ise 1 gıda 
fuarına katıhnma 
sına oy birliğiyle 
karar verildi.
Toplantı diğer gün
dem maddelerinin 
görüşülmesinden 
sonra sona erdi.

Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklama 
da, raylı sistemden 
otobüs seferlerine, 
deniz otobüslerin 
den birçok taşıma 
araçlarına kadar 
ulaşım imkanlarının 
geç saatlere kadar 
çalışacağı ve it
faiye, BUSKİ, 
UEDAŞ ve zabıta 
gibi ekiplerinin ise 
görevlerinin başın 
da olacağı ifade 
edildi. Açıklamada, 
“Yılbaşı gecesi için 
gece ekipleri 
takviye edilecek, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir yollarının 
şehir içinden geçiş 
güzergahlarına 
önemli kavşaklara 
ve eğlence yerleri 
çevrelerine ve güz
ergah üzerlerine 

mutlaka ekip 
fçıkartılacaktır, 
htiyaç duyulan ve 

lüzum görülen 
diğer yerlere de 
ekip sevk edilmek 
suretiyle gereken 
trafik tedbirlerinin 
zamanında alınma 
sı sağlanacaktır. 
Çekici-kurtarıcı, 
her an göreve hazır 
vaziyette bekle 
yecektir. Ayrıca 
günün önemine 
binaen Uludağ 
yolunda ve Uludağ 
yolu mevkiinde 
birer ekip 
görevlendirerek 
trafik kontrolleri 
yapılacaktır. İl Jan
darma Komutanlığı 
yılbaşı gecesi em
niyet ve asayişi 
temin edecek” 
denildi
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Durdurulan aradan 14 kişi cı klı
Bursa’da, İçinde 
'sığınmacıların' 
bulunduğu ihbar 
edilen hafif ticari 
aracı Karacabey 
yolunda durduran 
jandarma ekibi, 
balık istifi 14 kişinin 
bindiğini görünce 
şaşırdı. Bu kişilerin, 
Mustafekemalpaşa 
llçesi'nden Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma Hastane* 
si'nde tedavi gören 
yakınlarını ziyarete 
gittiği ortaya çıktı. 
Jandarma hafif 
ticari araçta ancak 
7 kişinin güvenli 
seyahat edebile 
ceği ni söyleyerek, 
7 kişiyi indirdi. 
İndirilenler, kontrol 
noktasından yaya 
yürümeye başladı 
ve 3 kilometre 
uzaklıkta durarak 
kendilerini

PonıelenııüMüTırJeıırildiiZııaralı
Kütahya'dan Gem 
lik'e yurt dışına 
ihracat için porse
len götüren TIR, 
virajı alamayınca 
elektrik direğine 
çarparak devrildi. 
Kazada yaralanan 2 
kişi hastaneye 
kaldırılır ken, elek
trik direği yandan 
geçen baş ka bir 
TIR'a çarptı. 
Olay, çevre yolu İs
tanbul'a dönüş is
tikametinde mey 
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, H.H. 
idaresindeki TIR,

bekleyen hafif 
ticari araca tekrar 
binerek yollarına 
devam etti.
Karacabey İlçesi 
yönünden Bursa 
gelen hafif ticari 
araçta çok sayıda 
sığınmacı olduğu 
ihbarı üzerine Jan
darma ekipleri 
harekete geçti.
İzmir Yolu üzerinde 
'Güven' kontrolü 

viraja sert girdi. 
TIR'ın direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den H.H., elektrik 
direğine çarpınca 
araç devrildi. Yan 

yapan ekipler, ihbar 
edilen aracı dur
durdu. Ekipler 
aracın kapılarını 
açtıklarında ise gö
zlerine inanamadı. 
Mustafakemalpaşa’ 
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde te
davi gören yakınları 
görmek için yola 
çıktıkları belirtilen 

yâîân TîR’in İçeri 
sinde sıkışan H.H. 
ve ismi öğrenileme 
yen bir kişi, çevre
deki vatandaş ların 
yardımıyla araçtan 

14 kişi araçtan in
dirildi. Jandarma, 
yaptığı kimlik 
kontrolünde suç 
kayıtları bulun
mayan bu kişiler 
den yedisini araçta 
bırakırken, diğer 
yedi kişiyi güvenli 
yolculuk yapama 
yacakları ve trafiği 
tehlikeye düşüre 
çekleri gerekçesiyle 
araçtan 
indirildi.Yürümek 
istediğini söyleyen 
bu kişiler yaklaşık 
üç kilometre 
uzaklaştıktan sonra 
evrakları tam 
olduğu için kendi
lerine hiç hangi 
bir ceza yazılma 
yan ve kendilerini 
bekleyen aynı 
araca binerek 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has
tanesine hareket 
ettiler.

çıkarıldı. 2 yaralı 
112 ekipleri tarafın 
dan hastaneye 
kaldırıldı. TIR'ın Kü
tahya'dan geldiği ve 
Gemlik limanına 
ihracattık porselen 
götürdüğü öğrenil 
di. Öte yandan 
TIR'ın çarptığı 
elektrik direği karşı 
şeritten geçen 
başka bir TIR'ın 
üzerine devrildi. 
Diğer TIR'da maddi 
hasar meydana 
gelirken, kaza sebe
biyle yolda uzun 
kuyruklar oluştu.

Kriz geçiren isçi 
cadde ortasında 
elbiselerini yaktı

İnegöl de, bir 
temizlik görevlisi, 
kendisini şefine 
şikayet eden 
arkadaşı yüzünden 
sinir krizi geçirip, 
elbiselerini cadde 
ortasında yaktı. 
Yaklaşık 1,5 ay 
önce İnegöl 
Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde 
çalışmaya 
başlayan Saim F., 
Atatürk Bulvarı üz
erinde mesai 
arkadaşlarıyla bir
likte temizlik 
yaptığı sırada din
lenmek için 
kaldırıma oturdu. 
Saim F.’nin 
oturduğunu gören 
iş arkadaşı durumu 
şefine bildirdi. 
Şefine şikayet 
edildiğini öğrenen 
Saim F., içten 
çıkarılacağını 
düşünerek sinir 
krizi geçirdi. 
Sinirlerine hakim 
olamayan adam, 
yaya ve trafik 

Hilmi liıılnfı ilmi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

akışının yoğun 
olduğu Atatürk 
Bulvarı üzerinde el
biselerini çıkarak, 
cebinden çıkardığı 
çakmakla ateşe 
verdi.
Vatandaşların mü
dahale ederek 
sakinleştirmeye 
çalıştığı Saim F., 
kendisini yerden 
yere atarak şikayet 
eden arkadaşına 
tepki gösterdi. 
Genç temizlikçi, 
emniyet ekipleri ile 
çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından 
güçlükle teskin 
edilirken, cadde 
ortasında yanan 
elbiselerini 
vatandaşlar su 
dökerek söndürdü. 
Gencin yol 
ortasındaki eylemi 
sebebiyle trafik 
akışı kısa süreli 
dururken, yoldan 
geçen vatandaşlar 
durup, neler olup 
bittiğini anlamaya 
çalıştı.
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Siins Bakış i
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İncirli Sokak’ta sobadan çıkan yangın sahibini evsiz bıraktı

İti katlı ev Manen yandı
2015’İ UĞURLARKEN....

2015 yılı dünyada ekonomik^ sosyal 
ve doğa felaketlerinin yaşandığı bir yıl 
oldu.

Bilhassalslam dünyasında mehzep 
kavgalarının kan, gözyaşı ve ölümlere 
neden olması ile yıla damgasını vurdu. 5

Savaşların odağı ise Ortadoğu oldu?** y 
Büyük emperyalist devletlerini, , 

Ortadoğu dâritaslhny^iddrrçizrild 
girişimleri^yet. alti'zenğThlikferinin (başta 
petrol) kontrolleri altına alınması istem
leri, demokrasi getireceğiz, kimyasal 
silah kullanıyorlar diyerek, girdikleri 
ülkelerde kargaşa, ayrımcılık ve kan ile 
gözyaşı getirdi.

Irak’ın ABD işgaliyle başlayan, birçok 
ülkenin bu ülkendeki rejim değişikliği 
sonucu Müslüman halkın birbirlerine 
düşürülmesi sonucu ülkenin zayıf ve 
güçsüz düşmesiyle, parçalanmasına 
neden olurken, Orta Doğu’daki yangının 
kıvılcımı çevre ülkelere de taştı.

Irak’ı perişan eden emperyalistler, bu 
kez Suriye’deki rejim yıkmak için 
Türkiye’ye maşa olarak kullandılar.

Türkiye eliyle, rejim muhaliflerinin 
desteklenmesi, silahlandırılması ve 
‘egtilimesı, 'Kaîlıı 'ıç scivâŞ'ın çTKtttâSftra 
neden oldu.

Oyunun senaryosunu yazanlar, uzak
tan baktılar önce.

Bugün Türkiye, 2.5 milyon Suriyeli 
savaştan sığınmacıyı barındırmak, 
beslemek, sağlık sorunlarıyla uğraşmak 
zorunda kaldı.

Bunun ekonomiye faturasının 4 milyar 
dolar olduğu açıklanıyor.

Kendi emeklisini açlık sınırında maaş 
veren Türk hükümeti, 2016 yılında 100 
lira seyyanen para verebiliyor.

Sınırlarımızdaki bu savaşın müdahili 
olmamalıydık.

2015 yılı içte ve dışta uygulanan yan 
lış politikalarla halkımız bedeller ödedi.

Oysa, sığındıkları Müslüman ülkesini 
beğenmeyen, daha demokratik, daha iyi 
koşullarda çalışabilecekleri, çocukla 
rının geleceğinin garanti olduğu hıristi 
yan ülkelere göç eden binlerce Suriyeli 
çocuk, çocuklarıyla umuda yolculukları 
küçük botlarda, küçük bedenlerini ölüm
leriyle son buluyor.

2015 yılını çevremizdeki ateş çem
beriyle geçirdik.

İçte yapılan iki sürpriz seçim yanında, 
paralel yapının terörist ilan edilmesi ve 
tutuklamalarıyla geçti.

Kürt sorununu çözmek için 2 yıl PKK 
ile pazarlık yapan AKP hükümeti, barış 
sürecini bitirdi.

Bugün gelinen noktada Türkiye’nin 
güneyinde iç savaş sürüyor.

Kürkler özerk yönetim istiyorlar. Bu 
savaş 2016 ya da damgasını vuracak.

Suriye derken, kendi iç korunlarını 
çözemeyen Türkiye, 2016 yılına büyük 
umutlarlargiremiyor.

Gemlik’te ise en büyük sütunumuz, 
uyuşturucu belası oldu.

Hukuk Fakültesi’nin kaldırılmak isten
mesi ise yılın son aylarında kenti 
birleştirdi.

Tüm bunlara karşın, 2016’dan beklen
tilerim var. Her şeyden önce, içte ve 
dışta barış, huzur ve güven diyorum.

Yeni yılın, tüm okurlarıma mutluluk ve 
sağlık getirmesini diliyorum.

İlçemizin Kayhan 
Mahalle İncirli 
Sokak’ta iki katlı 
binada sobadan 
çıkan kıvılcımın 
meydana gelen 
yangında, iki katlı 
ev tamamen yandı. 
Öğrenildiğine göre, 
özlem Atabinen 
adlı ev sahibi dün 
akşam saatlerinde 
sobayı yakarak 
komşu ziyare 
tine gitti.
Sobadan çıkan 
kıvılcımın neden 
olduğu sanılan 
yangında ev kısa 
sürede oturma 
odasından 
başlayarak 
binayı sardı.
Ahşap binanın 
itfaiye gelesiye 

KUSYU «ftlBRI COCMKlABDftM
Gemlik Belediye-
si'nin İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi Ortaoku 
lu ile birlikte organ
ize ettiği, “Kuşlar 
Yuvalarına Kavuşu 
yor” projesi büyük 
ilgi gördü. TEMA 
Vakfı Gemlik Temsil
cisi Öğretmen Eşref 
Turan’ın onaylattığı, 
“TEMA Kuş Yuvası 
Projesine” destek 
veren Gemlik Beledi 
yesi, öğrencilerin el 
emeği göz nuru 200 
adet kuş yuvasına 
ilaveten 50 adet 
Sağlık İşleri Müdür 
lüğü tarafından 
yaptırılan Kuş Yuva 
sim Yeniköy Piknik 
Alanına yerleştirdi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Okul Müdürü Meh 
met Atay, Belediye 
Meclis Üyeleri Ersin 
Kahraman ve Fehmi 
Aslan ile Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü Sabri 
Emre ve Kültür İşle

kadar büyük 
bölümü alevler 
içinde kaldı.
Yolların dar ve 
araçların da park 
etmesi nedeniyle 
itfaiye çalışmala 
rında zor anlar 

ri Müdürü Hüseyin 
Turhan’da projeye 
katkı koydular. 
Sert kış şartlarının 
yanı sıra tipi ile bir
likte gelen yılın ilk 
kar yağışının yaşan 
dığı saatlerde öğren 
çiler ile birlikte Yeni 
köy Piknik Alanına 
gelen Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz ve Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 

. DÜrâh,Belediye 
ekipleri ile birlikte 
250’ye yakın rengâ 
renk kuş yuvalarını 
piknik alanlarındaki 
ağaçlara yerleştirdi 

yaşadı.
Yanan binadaki 
yangın bir saatlik 
çalışma sonrası 
söndürülürken, 
yangının çevreyi 
sıçramaması için 
önlemler alındı.

ler. Yemleri ve kuş 
yuvaları ile birlikte 
gelen öğrenciler ile 
şakalaşıp, sohbet 
eden Kaymakam 
Cahit Işık ve Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz:, TEMA yet 
kilileri ve TEMA 
gönüllüsü minik 
öğrencilere de 
projeye sundukları 
katkı adına 
teşekkür ettiler. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, üç yıl 
önce başlattıkları 
kuş yuvası proje
sine sivil toplum 
örgütleri ve öğrenci 
lerin de katkı

Evinin yandığını 
duyan ev sahibi, 
çocuklarıyla 
yangını izlerken, 
gözyaşlarını 
tutamadı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

sunmasının mutlu 
luğunu yaşadık 
larını söyledi. 
Yılmaz, Yeniköy 
Piknik Alanının da 
zorlu kış şartları 
öncesinde doğa 
dostu kuşların 
mekânı haline 
geleceğini söyledi. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ta, el 
emeği göz nuru 
kuş evleri adına 
öğrencileri ve 
öğretmenlerini 
tebrik ederek, 
bu tarz sosyal 
ve kültürel 
projelerin devam 
etmesini istedi.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

2016 YILI, BARIŞ YILI OLSUN
Bir yılı daha 

geride bıraktık.
Bugün yılbaşı.
2015 yılı hiçte iç 

açıcı, sevindirici bir 
yıl olmadı.

Kan, gözyaşı.
Kadın cinayetleri, 

şehit cenazeleri, 
denizlerde boğulan 
mülteciler.

Suriye iç savaşı 
mn şiddetle devam 
etmesi, ışid katliam 
lan.

7 Haziran’da mil
letvekili seçimi.

iktidarın çoğunlu 
ğu yitirmesi.

Hükümetin 45 
gün içinde kurulama 
ması ve 1 Kasım 
seçimleri AKP’nin 
tekrar tek başına ik
tidar olması.

Başkanlık’ta ısrar 
konuşmaları...

Barış sürecine 
son verilmesi

Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde 
kazılan hendekler, 
barikatlar, Diyarba 
kır Baro Başkanı 
Tahir Elçi’nin öldü 
rülmesi.

Tutuklanan 
gazeteciler, sokağa 
çıkma yasağı, PKK’lı 
lar ile silahlı çatışma 
lar.

Sebep? Kürt 
sorunuymuş. Devlet 
söylemiyor, PKK 
böyle niteliyor.

Devlet hiçbir 
zaman vatandaşlar 
arasın da ayırım, 
ötekileştir me 
yapmamıştır.

Her vatandaş, dile 
diği okulda okumuş, 
dilediği mesleğin 
sahibi olmuş iş ada 
mı olmuş, Milletve 
kili,

Bakan, TBMM 
Başkanı, Cumhur

başkanı olabilmiştir.
Sorun hattı 

zatında toprak 
ağalarının, nufüs 
alanındaki insanlara 
zulmü, emeğinin 
sömüründen kay
naklanan sorundur.

Ezilen, sömürülen 
yöre halkı örgütlen 
miş, sömürülmeye 
karşı ağalara tavır 
almış, mitingler 
düzenlemiştir. 
PKK’nın evvelki 
örgütü Doğu Kültür 
Derneği olarak za
manla, ağalardan 
yakınanları şikayet 
ettikleri, toprak 
sahibi olmayı 
arzuladıkları halde, 
oluşturan PKK 
silahlı örgütle 
ağaların koruyucusu 
haline dönüşmüş, 
Kürt sorunu teranesi 
ile Türk Devletine 
isyan eden

olmuştur.
Türk Devleti yö 

reye okul yapmış, 
yol getirmiş, teşvik 
vermiş, tarımsal 
desteklerde 
bulunmuş, deprem 
afetlerinde kol, 
kanat germiştir.

Türk-Kürt 
kardeştir.

Bin yıl bir ve be
raber yaşamıştır. Bu 
yurdu birlikte savun 
muş, kurtarmıştır. 
Düşmandan yurdu 
kurtarmışlardır.

Bütün bu birlik ve 
beraberliğimiz, ye
nilgiyi kabulleneme 
yenlerin fitne fesatla 
rı toplumumuzu 
bölüp parçala mış 
düşmanlığa 
dönüştürmüşlerdir.

2016 yılında 
bütün bu gerçekleri 
hatırlayalım, 
sevişip, 
kucaklaşalım.

Analar ağlamasın, 
gözyaşları sel 
olmasın, parlak 
geleceğimiz olan 
gençlerimiz yok 
olmasın.

2016 yılı sevgi ve 
barış yılı olsun 

Tümümüzün 
özlem ve dileği bu...

Itenittsattslan 
tartarın

Türkiye genelinde kasımda 106 bin 8 
konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay 
satılan konut sayısı, bir önceki aya göre 
yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de 
yüzde 2,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım 
ayına ilişkin konut satış İstatistiklerini 
açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan 
konut sayısı ekimde 104 bin 98 iken, 
geçen ay 106 bin 8'e yükseldi. İstanbul 
20 bin 82 konut satışı ile en yüksek paya 
(yüzde 18,9) sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul'u 11 bin 368 konut satışı 
(yüzde 10,7) İle Ankara, 6 bin 522 konut 
satışı (yüzde 6,2) ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısı düşük iller ise sırasıyla 7 
konut ile Hakkari, 12 konut İle Ardahan 
ve 47 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR
Kasımda İpotekli konut satışları, geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 
azalarak, 28 bin 553'e geriledi. Toplam 
konut satışları İçinde ipotekli satışların 
payı yüzde 26,9 olarak gerçekleşti, 
ipotekli satışlarda İstanbul 6 bin 459 
konut satışı ve yüzde 22,6 pay İle İlk 
sırayı aldı. Toplam konut satışları içeri 
sinde ipotekli satış payının en yüksek 
olduğu il ise yüzde 33,8 ile Bartın oldu.

DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI
GEMLİK HALKININ VE PARTİLİ ÜYELERİMİZİN 

YENİ YILINI KUTLAR, 
2016 YILININ SAĞLIK, MUTLULUK, 

HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİZ.

Ali BİLİZ
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI
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Yeni yıla kar yağışı ile giriyoruz
İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun ve Kocaeli başta olmak üzere 

haftanın hava durumu tahmininde yoğun kar yağışı var.
İstanbul ve Ankara 
başta olmak üzere 
hava durumu çok 
yoğun kar yağışının 
geldiğini belirtti. 
Meteoroloji hava du
rumu raporuna göre 
kar yağışı çok etkili 
olacak.
İstanbul, Ankara, 
Bursa, Samsun ve 
Kocaeli başta olmak 
üzere haftanın hava 
durumu tahmininde 
yoğun kar yağışı 
var. Kar yağışı 
bugün de etkili ola
cak ve cuma günü 
de devam edecek.
Türkiye yılbaşına 
yoğun kar yağışı 
altında girecek. 
Meteorolojinin 
yayınladığı son hava 
durumu tahminine 
göre kar yağışı ilk 
olarak salı günü 
başlayan hafif ve 

sulu kar olarak 
Kastamonu, Bolu ve 
Karabük'de kar 
yağışı devam ede
cek.

YOĞUN KAR VAR 
Perşembe ve Cuma 
günü kar yağışı 
çok yoğun olarak 
etkili olacak.
İstanbul, Ankara, 
Sakarya, Kocaeli, 
Bursa, Bolu, 
Karabük, Kasta
monu, Yalova, 
Balıkesir, Düzce, 
Zonguldak, 
Bartın, Samsun, 
Eskişehir, Kütahya, 
Bilecek, Çankırı, 
Çorum, Tokat, 
Sivas, Kırşehir, 
Yozgat, Kayseri, 
Afyonkarahisar, 
Konya, Aksaray, 
Niğde, Karaman, 
Erzincan,

Gümüşhane, Bay
burt, Artvin, Kars, 
Ardahan ve Erzurum 
illerinde yoğun kar 
etkili olacak.

YILBAŞI HAVA 
DURUMU NASIL? 
Kar yağışı bu İllere 
yenilerini ekleyerek 
perşembe ve cuma 
günü daha da geniş 

bir kesimde 
görülecek.
31 Aralık perşembe 
yİ 01 ocak 2016 
yılına bağlayan gün 
ve gece de kar

yağışı devam 
edecek.
Yılbaşında 
Türkiye'nin büyük 
bir kısmı kar yağışı 
altında olacak.

İnsanlığın tarih boyunca 
yarattığı evrensel değerlere 

sayğı duyulduğu, 
mimarlık ve şehircilik ilkelerine 

uyğun yatırım, planlama ve 
yapılaşmaya karşı 

duyarlı bir yıl dileriz.
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Noel Babasız yılbaşı olur mu?
Bütün dünyada Noel 
Baba olarak tanınan 
Aziz Nicholaos, 
Türkiye’nin Akdeniz 
kıyılarında önemli 
bir Lykia kenti 
olan Patara'da 
doğmuştur.
M.S. 300'e doğru 
Patara refah için 
deyken kentte yaşa 
yan zengin buğday 
tüccarının bir oğlu 
olur ve ona Nicho 
laos adı verilir. 
Doğduğunda göğün 
bir hediyesi, ana- 
babasının dualarının 
ve sundukları adak 
ların bir meyvesi, 
fakirlerin bir kurtarı 
cısı olarak dünyaya 
geldiğine işaret 
edilmiştir. Daha 
gençliğinde bile mu
cizeler yarattığına 
inanılır. Bu inanca 
göre inşa halindeki 
bir kilisenin yıkılma 
sıyla enkaz altında 
kalan Nicholaos, 
annesi ağlayıp inler 
ken, üzerine yığılan 
taşların altından 
sağlam olarak kurtul 
muştur.
Bir süre sonra baba 
sı öldüğünde büyük 
bir servetin tek 
mirasçısı olmuş ve 
servetini yoksullara 
yardım için harca
maya karar vermiş 
tir. Bu sırada Pata 
ra'da önceleri çok 
zengin olan bir şahıs 
fakirleşmiş ve kızları 
nın çeyizini yapama 
yacak duruma 
gelmiştir. Çaresizlik
ten kızlarını satmayı 
bile düşündüğü bir 
anda, Nicholaos du
rumu görerek onlara 
yardım etmeye karar 
verir. Kendini belli 
etmemek ve aynı za
manda gururlarını 
kırmamak için kızla 
rın evine gece gider. 
Onlar uykuda iken 
büyük kızın açık 
olan penceresinden 
çeyizine yetecek 
olan bir kese altını 
içeri atar. Sabah 
parayı bulan büyük 
kız çok sevinir ve 
kötü durumdan 
kurtulur.
Daha sonra ortanca 
ve küçük kızın çeyiz 
paralarını da karşıla 
mak isteyen Nichola 
os, pencereleri 
kapalı olduğu için 
bacadan atar. İşte 
Noel Baba'nın yılba 
şında hediye bırak 
ma öyküsü böylece 
doğar. İkonalarda ve 

resimlerde de Nicho 
laos'ın üç altın top 
ile gösterilmesi bu 
yüzdendir.

Aziz Nicholaos'un 
yaşamıyla ilgili bir 
öykü de şöyledir; 
Nicholaos hacı 
olmak üzere Kudüs'e 
gider. Geri dönüşün 
de fırtınaya tutulan 
gemiyi dualarıyla 
batmaktan kurtarır, 
ayrıca denize düşe 
rek boğulan bir 
denizciyi de diriltir. 
O günden sonra Aziz 
Nicholaos denizcile 
rin de koruyucu azizi 
olarak kabul 
edilmiştir.
Nicholaos bir müd
det sonra Patara'nın 
komşu kenti Myra'ya 
göç eder. Myra Baş 
piskoposu ölmüş 
yerine geçecek kişi 
üzerinde anlaşma 
sağlanamamıştır. 
Bunun üzerine sa 
bah kiliseye ilk gelen 
kişinin başpiskopos 
olması kararlaştırılır. 
Aziz Nicholaos kili 
şeye iTk gelen kışı* 
olarak başpiskopos 
seçilir. Burada da 
mucizelerine devam 
ederek üç generali 
ölümden kurtarır. 
Diğer bir öyküsü 
ise şöyledir: 
0 yıl Myra'da kıtlık 
çıkar. İskenderiye'
den Byzantion'a 
mısır götüren bir filo 
Myra'nın limanı olan 
Andriake'ye uğrar. 
Nicholaos hemen li
mana koşar ve her 
gemi başına bir mik
tar mısır vermelerini 
ister. Gemiciler 
Byzantion'a vardık 
larında istemeyerek 
verdikleri mısırların 
yerlerinde olduğunu 
hayretle görürler. 
Hıristiyanlara karşı 
olan İmparator Dio- 
cletianus ve Licinius 
zamanında Nichola 
os da diğer Hıristi 
yanlar gibi bir ara 
hapsedilmiştir.
M.S. 325 tarihinde 
Hıristiyanlık içindeki 
problemleri çözmek 
için İznik'teki (Nika 
ea) meclis toplantı 
sına Myra Başpisko 
poşu olarak katılır. 
Yolda giderken bir 
handa öldürülerek 
salamura yapılmış 
üç çocuğu dirilttiği 
daha sonra Bonaven 
türe adlı bir kilise 
adamı tarafından 
iddia edilmiştir.

öğrencilerin de ko
ruyucusu olduğuna 
inanılan Aziz Nicho 
laos'un 6 Aralık 
343'te 65 yaşında 
iken öldüğü sanıl 
maktadır. Myralılar 
onun adına bir kilise 
yaparak içindeki 
lahitte onu sonsuz 
uykusuna bırakmış 
lardır. Haçlı Seferleri 
sırasında 20 Nisan 
1087'de Bari'den 
gelen tüccarlar 
kemiklerini çalıp 
Bari'ye götürmüş ve 
yaptıkları bazilikaya 
gömmüşlerdir, onun 
olduğu sanılan geri 
de kalmış bir kısım 
kemik ise bugün 
Antalya Müzesı'nde 
saklanmaktadır. 
Noel Baba Kilisesi 
Aziz Nicholaos 
öldüğünde yapılan 
kilise veya şapel 529 
yılındaki zelzelede 
yıkılınca daha büyük 
belki de bazilika 
tipinde bir kilise 
yapılmıştır. Pesch 
low, büyük apsisin 
güney tarafında eşit 
apsisli iki küçük 
mekân ile bugünkü 
binanın kuzey yan 
nefınin büyük kısmı 
nın bu ilk yapıya ait 
olduğunu tahmin et
mektedir. Bu kilise 
VIII. yüzyılda zelzele 
veya Arap atanlarıyla 
yıkılmış, daha sonra 
tekrar yenilenmiştir. 
1034 yılında Arap 
donanmasının deniz
den yaptığı atanlarla 
harap olmuştur. On 
yıl harap durumda 
kalan kilisenin 
1042'de Bizans 
İmparatoru IX. Kon
stantin Monomakhos 
ve eşi Zöe tarafından 
tamir ettirildiği kita 
besinden anlaşıl 
maktadır. XII. yüzyıl 
da binaya bazı ekler 
yapılmış, kilise 
tekrar onarılmıştır. 
XIII. yüzyılda 
Türklerin eline ge 
çen Myra'da, kiliseyi 
serbestçe ibadet 
etmek için kullandı 
ğım ve. kilisede bazı 

onarımların yapıldı 
ğını anlıyoruz. 
1738'de büyük kili 
senin yanındaki 
şapel tamir edilmiş 
tir. 1833-1837 yılları 
arasında Anadolu'yu 
gezen C. Texier, 
Myra'ya da uğramış 
ve kitaplarında 
kiliseden bahsetmiş 
tir. Ondan on yıl 
kadar sonra 1842 yılı 
Mart ayında Teğmen 
Spratt ile Prof. 
Forbes de Myra'ya 
gelmiş, kilisenin bir 
krokisini çıkarmışlar 
ve kilisenin yanında 
bir manastırın oldu 
ğunu görmüşlerdir. 
1853 yılında Kırım 
Harbi* sırasında 
Ruslar kilise ile 
ilgilenmişler ve bu
rada bir Rus kolonisi 
kurmak için Anna 
Golicia adındaki Rus 
kontesi adına toprak 
almışlardır. Ancak 
OsmanlI Devleti işin 
siyasî yönünü 
farkedince Rusların 
aldıkları toprakları 
geri almış, yalnızca 
kilisenin onarım 
istekleri kabul 
edilmiştir. Böylece 
1862 yılında August 
Salzmann adında bir 
Fransız, Nicholaos 
Kilisesi'nin onarımı 
ile vazifelendiril 
miştir. Bu restoras 
yonlar kilisenin 
aslını bozacak kadar 
kötü yapılmıştır. Bu 
restorasyon sırasın 
da 1876'da bugün 
görülen çan kulesi 
de ilave edilmiştir. 
Birçok kentin ko
ruyucu azizi olan 
Noel Baba'ya adan 
mış iki bine yakın 
kilise bulunmakta 
dır. O'nun yaşam 
öyküsü ve mucize 
leri birçok kitapta 
yer almış, ancak en 
eskisi 750-800 yılları 
arasında Byzan- 
tion'da Stadion 
Manastırı Baş keşiş 
lerinden Michael 
tarafından yazılmış 
tır. Şimdi biz Anado 
lu Bizans mimarisi 

nin ilgi çekici bir 
yapısı olan St. Nicho 
laos Kilisesi'ni be
raberce gezelim. 
Müze girişinden son 
ra taş döşeli yoldan 
aşağıya doğru inilir. 
İnerken Noel Baba 
nın heykeli solumuz 
da yeşillikler içinde 
görülür.
IV. yüzyılda burada 
bulunan tek kubbeli 
kilisenin güneyine 
VIII. yüzyılda haç * 
şeklinde bir şapel ile 
kuzey tarafına da ek
lemeler yapılmıştır. 
Ayrıca 1862-63 sene 
lerinde de binaya dış 
narteks ile iç nartek 
sin bazı kısımları 
ilave edilmiştir. 
Binanın esas girişi 
batı yönünde olması 
na karşılık biz gezi 
yönünde anlatmayı 
daha uygun bulduk. 
Bugün iki sütunu 
ayakta kalmış bir 
avludan bir iki basa 
makla Bizans Dev 
ri'nde ilave edilmiş 
güney nefine inilir. 
Haç biçimli bu bölü 
mün doğu kısmında 
üç kemerli pence 
reye sahip bir apsis 
yer alır. Apsisin 
önünde orijinal sty- 
lobat ile ortasında 
altar kaidesi hâlâ 
görülür. Apsis 
nişinin içinde yer yer 
renkleri kaybolmuş 
ve belirsizleşmiş 
aziz figürleri vardır. 
Bunların altındaki 
küçük niş içindeki 
fresko Noel Baba'ya 
aittir. Bu bölüm ve 
esas kilisenin 
güneydoğu şapelinin 
tabanlarında farklı 
desenlerde mozaik 
panolar görülür. Batı 
yönünde merdiven
lerin karşısındaki niş 
içerisinde Isa, Mer 
yem ve Yahya fres 
kolan vardır. Bura 
dan iyi muhafaza 
edilmiş kapı çerçe 
vesi bizi lahitlerin 
bulunduğu kısma, 
yani haç biçimli 
şapelin uzun kısmı 
na çıkartır. Lahitlerin 
yer aldığı nişler için
deki freskolar bugün 
net olarak görülme 
se bile çeşitli aziz 
tasvirlerini içeren 
freskolar ile bezen 
miştir. Kuzey duva 
rındaki ilk nişle 
sütunların üzerinde 
Meryem freskosu 
ilginç örneklerdir. 
Noel baba freskosu- 
nun bulunduğu

ikinci niş sütununun 
ters konduğu yazıla 
rından anlaşılmak 
tadır.
Nişler içinde yer 
alan lahitlerden 
birinci niş içindeki 
akarthus yaprakları 
ile süslü Roma 
Devri lahdinin Noel 
Baba'ya ait olduğu 
kabul edilir.
Hatta Noel Baba'nın 
denizcilerin de azizi 
olmasından dolayı 
lahdin üzerinin balık 
pulu desenleriyle 
süslendiği söylenir. 
20 Nisan 1087'de 
Bari'li korsanlar, 
Noel Baba'nın 
kemiklerini almak 
için lahdi kırmışlar, 
bazı kemikleri alarak 
Bari'ye götürmüş 
lerdir. İkinci niş ile 
karşısındaki nişte 
bulunan lahitler 
sadedir. Burada 
nişler içindeki 
lahitlerden başka 
yerde iki mezar daha 
bulunmaktadır. 
Buradan bir kapı ile 
kilisenin iri blok 
levhalarla döşeli 
avlusuna geçilir. 
Avluda ise bir 
niş içerisinde 
boşaltılmış iki mezar 
bulunur. Yanında 
bulunan mermer 
üzerinde haç ve 
çapa motifi Noel 
Baba için yapılmış 
olmalıdır. Solda 
duvar içine yerleş 
tiritmiş mezardaki 
kitabede 1118 tarihi 
yer alır. Avludan 
önce dış nartek se, 
sonra üç kapı ile ana 
mekâna (naos) 
açılan iç nartekse 
geçilir. Burası 
gruplar halinde 
pisko posların 
resme dildiği fresko- 
larla süslenmiştir. 
Buradan geçilen 
esas mekân üç ke
merle yan neflere 
açılır. Ana mekânın 
güne yinde iki nef 
vardır. İkinci nefte 
niş içindeki lahitte 
Noel Baba'nın meza 
rı olduğu söylenir 
ise de üzerindeki 
kadın erkek 
kabartması bunun 
böyle olmadı ğını 
gösterir.
Yan nefin karşısın 
daki niş içerisinde 
ise bir başka 
mezar vardır. 
Kuzey nefin 
kubbesinde Hz. İsa 
ve 12 havarinin 
freskoları bulunur.
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Asgari ücrelliye uergi sürprizi
İşçiler asgari 
ücretin bin 300 
liraya çıkmasına 
sevinirken, 
gelecek yıl 
Vergi sürpriziyle 
karşılaşacaklar 
2015 yılında 
yüzde 20’lik vergi 
dilimine ekim 
ayında giren asgari 
ücretliler, gelecek 
sene ağustos 
ayından itibaren 
yüzde 20’lik 
vergi dilimine 
tabi olacaklar. 
Mevzuatta 
bir değişiklik 
yapılmadığı 
takdirde, asgari 
ücretlilere gelecek 
yıl yapılacak 3 
bin 600 lira ilave 
artışın 448 lirası 
vergi olarak 
devlete gidecek. 
Maliye Bakanlığı 
2016 yılı gelir 
vergisi tarifelerinde 
artış oranını 
düşük tuttu.
Tarife dilimlerinin 
düşük artırılması, 
verginin daha 
yüksek alınacağı

anlamına geliyor. 
Yüzde 15 oranında 
vergi uygulanan 
kazançlar yüzde 
5 oranında 

artırılarak 12 bin 
liradan 12 bin 600 
liraya; yüzde 20 
vergi uygulanan 
ikinci dilim ise 
yüzde 3.4 oranında 
artırılarak 29 
binden 30 bin 
liraya çıkartıldı. 
2015 yılında 
asgari ücretlilerden 
Eylül ayına 
kadar yüzde 15 

oranında 
vergi alındı. 
Ekim ayında ise 
brüt ücretlerin 300 
liralık kısmı yüzde 
20 vergi dilimine 
girdi ve kasım-aralık 
aylarında yüzde 20 
oranında vergi 
ödediler.

2 AY ÖNCE 
YÜKSEK DİLİME 
GİRECEKLER 
Asgari ücretin 
net bin 300 lira 
olacağı 2016 
yılında, brüt ücret de 

bin 645.77 TL’ye 
yükselecek. 
Asgari ücretle 
çalışanların 
temmuz ayına 
kadar elde 
edecekleri brüt 
11 bin 520 liralık 
kazançları yüzde 
15 oranında 
vergiye tabi olacak, 
Ağustos ayı 
kazançlarının 
ise bin 80 lirası 
yüzde 15, 566 
lirası da yüzde 
20 oranında 
vergilendirilecek.

YGS’mo başvuru 
tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı, YGS 
başvurularının 6-20 
Ocak 2016 tarihleri 
arasında yapılaca 
ğını bildirdi. 
ÖSYM Başkanlığı, 
2016 YGS’ye gire
cek adaylar için bil
gilendirme amacıyla 
hazırlan mış olan 
Kamu Spotunu 
yayınladı. Eğitim 
Yazarı Abbas 
Güçlü’nün sunu 
muyla adaylara YGS 

için başvuru larını 
6-20 Ocak tarihleri 
arasında yapabile
cekleri kaydedildi. 
Kamu Spotunda 
ÖSYM başvuru 
merkezleri ve 
sınav koordina 
törlüklerine 
başvuru 
yapılabileceği ve 
başvuru alınacak 
kişisel şifre ile 
osym.gov.tr 
adresinden işlemle 
rin takip edileceği 
de ifade edildi.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının

Yeni Yılım en içten 
dileklerimizle kutlar, 

2016 yılının 
sağlık, mutluluk ve 

huzur içinde geçirmenizi 
dileriz

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER SİMSEK

ALTAN TİCARET

Yeni yılda bütün 

hayalleriniz ve umutlarınız 
gerçekleşmesini diliyoruz.

İyi Seneler....

Haluk Altan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 ■ 513 32 28 Fax: 513 42 98

osym.gov.tr
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Kredi Manna dünyaları ödedik!
2014 yılında sadece 
200 bin adet artan 
kredi kartı sayısı 
2015'in ilk yarısında 
800 bin adet arttı. 
Bankalararası Kart 
Merkezi'nin (BKM) 
2015 yılı ilk altı aylık 
verileri açıklandı. 
BKM'nin açıkladığı 
verilere göre, 2014 
yılında sadece 200 
bin adet artan kredi 
kartı sayısı 2015'in 
ilk yarısında 800 bin 
adet arttı. Kartlı 
ödeme tutarının 
yüzde 7'lik kısmını 
oluşturan banka 
kartlarının, kartlı 
ödeme adedi için
deki payı ise yüzde 
23 seviyesinde. 
Dolayısıyla artık her 
4 kartlı ödemeden 
Tinde banka kartları 
kullanılıyor. Banka 
kartı sayısı ise 110 
milyon adedin üze 
rinde bulunuyor. 
Bunun sonucunda 
para üstü derdini or

tadan kaldıran, za 
man kazandıran ve 
üzerimizde nakit 
taşımamıza gerek 
kalmadan günlük 
hayatımızı sürdürme 
mizi sağlayan kart
larla ödemeler daha 
da yaygınlaştı. 2015 
yılının ilk altı ayında 
kartlarla toplam 250 
milyar TL tutarında 
ödeme yapılırken bu 
değer, önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 15 büyüme 
olduğunu gösterdi. 
Banka kartları, özel
likle düşük tutarlı 
ödemelerde tercih 
edilen bir ödeme 
aracı ve nakitsiz 
hayata giden yolda 
Türkiye'nin elindeki 
en önemli kozlardan 
biri olarak ön plana 
çıkıyor. Kartlı ödeme 
tutarının yüzde 7'lik 
kısmını oluşturan 
banka kartlarının, 
kartlı ödeme adedi 
içindeki payı ise

yüzde 23 seviyesin 
de bulunuyor.
Dolayısıyla artık her 
4 kartlı ödemeden 
1'inde banka kartları 
kullanılıyor.
Bankalararası Kart 
Merkezi Genel 
Müdürü Dr. Soner 
Canko kartlı ödeme 
sistemlerinde 2015 
yılının ilk altı aylık 
dönemi verilerini 
değerlendirirken 
geleceğe yönelik 
şunları söyledi: 
"Öncelikle,

bankacılık sis
temimizde kartlarla 
ilgili yaşanan düzen
lemelerin etkisinde 
geçen 2014 yılından 
sonra, 2015 yılında 
toparlanma olduğu 
nu görüyoruz. Kredi 
kartı ve banka kartı 
sayıları artarken 
kartlı ödemelerde 
yüzde 15 oranında 
büyüme gerçekleşti. 
Nakit kullanımının 
hala yoğun olduğu 
mikro ödemelerde 
ise banka kartı 

kullanımının yaygın 
laştığını görüyoruz. 
Bu veriler nakitsiz 
ödemelere giden 
yolda hızlanan değl 
şlml ortaya koyuyor. 
Kayıt dışı ile müca 
dele ve nakitsiz hay
ata giden yolda kart 
kullanımının yaygın 
laşmasını önemsi 
yoruz ve verilerf 
olumlu buluyoruz" 
Kartlı ödeme sistem
lerinde kullanıcının 
hayatını kolaylaştı 
ran teknolojik 
çözümlere ayrı bir 
parantez açan Dr. 
Soner Canko, "Tür 
klye, genç nüfusu ile 
teknolojideki geliş 
meleri yakından 
takip eden bir ülke. 
Teknolojideki 
dönüşüm doğrultu 
sunda birçok alanda 
hayatı kolaylaştıran 
yeni uygulamalar 
kullanıma sunulu 
yor. Bu uygulama 
ların en yoğun

olduğu sektörlerden 
biri olarak bankacı 
hk öne çıkarken, 
kartlı ödeme sistem
lerinde de basit, pra 
tik ve katma değeri 
yüksek çok sayıda 
çözüm hayatımıza 
girdi. Temassız 
ödeme, internetten 
alışveriş, sadece 
cep telefonu numara 
sı ile para gön
derme, mağazalar 
da, restoranlarda ve 
akaryakıt İstasyonla 
rında kartınızı 
çıkarmadan cep 
telefonu ile mobil 
ödeme gibi 
kullanıcıların 
hayatını kolaylaş 
tiran birçok tek 
noloji Türkiye'de 
kullanıma sunuldu. 
Bu teknolojilerin en 
yenisi ise Bankalara 
rası Kart Merkezi 
(BKM), Kentkart ve 
Çanakkale 
Belediyesi işbirliği 
ile hayata geçirildi.

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl 
geçirmelerim dileriz,

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ
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UMURSPOB FIRSATI KAÇIRDI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
Küme 2. Grupta play 
off’u hedefleyen 
Umurspor, öne geçti 
ği maçta galibiyeti 
koruyamayınca, 
arka arkaya yediği 
gollerle sahadan 
4-2 mağlup ayrıldı. 
Üç kırmızı kartın 
çıktığı maçta genç 
bir takımla mücade 
le eden Altınsaban 
oyundan kopmaya 
rak sahadan mutlu 
ayrılarak İstediğini 
almasını bildi.
Karşılaşmaya 10. 
dakikada Furkan 
Şahin’in golüyle 
adeta 1-0 önde baş 
layan Altınsaban 
takımı karşısında 
Umurspor beklenen 
futbolunu sahaya 
yansılamayınca ilk 
yarı konuk Altınsa 
ban’ın üstünlü
ğüyle kapandı. 
İkinci yarıya golle 
başlayan Umurspor 
46. dakikada kazanı 
lan faul atışında 
Mert’in yaklaşık 30 
metreden sert ve 
düzgün vuruşuyla 
top köşeden ağlarla 
buluşunca skor 1-1 
oldu ve Umurspor

galibiyet için 
umutlandı.
52. dakikada gol 
fırsatından fay
dalanamayan Mutlu 
bu kez 60. dakikada 
sağ çaprazdan sert

vuruşuyla Umur- 
spor’u 2-1 öne geçi 
ren golü kaydetti. 
73. dakikada 
Altınsaban atağında 
kaleye giden topu 
elle kesen Ömer

Karaküçük direk 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalarak 
penaltıya sebep 
olurken atışı kul
lanan Furkan Genç 
topu dışarı atarak 

takımını 
beraberlikte etti. 
Beraberlik İçin 10 
kişi kalan Umurspor 
kalesine yüklenen 
Altınsabanspor 75. 
dakikada beklediği 
beraberlik golünü 
buldu. Alper’in 
direkten dönen 
topu kafayla ağlara 
göndermesiyle 
skor 2-2 oldu.
Yediği golle dağılan 
Umurspor iki dakika 
sonra 77. dakikada 
Furkan Şahin’in 
aşırtma vuruşuna 
engel olamayınca 
kalesinde üçüncü 
golü gördü ve 3-2 
yenik duruma düştü. 
82. dakikada 
Kürşat’la skoru 
4-2 yapan Altınsa 
banspor galibiyete 
yaklaşırken 85. 
dakikada rakibine 
sert giren Cevher 
direk kımızı kart 
görerek Altınsaban 
spor’da sahada 10 
kişi kaldı.
Karşılaşmanın 
uzatma dakikaların 
da Umurspor’da 
Metin’de direk 
kırmızı kartla 
oyun dışında 
kalırken maç

Umurspör’un 
4-2 yenilgisiyle 
son buldu.

SAHA: Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Evren Karabulut 7, 
Harun Günaydın 6, 
Mehmet Mert 
Bülbül 6,

UMURSPOR: Faruk 
4, (Ömer Kaplan 1) 
Samet 5, (Metin 2) 
Hasan 4, Cüneyt 4, 
Mert 5, Adnan 5, 
Hakan 4, Ömer 
Karaküçük 4, 
Mutlu 5, Mustafa 4, 
Selmani 5,

ALTINSABANSPOR 
Ahmet 5, Koray 5, 
Furkan Güneş 5, 
Hasan 5, Sezer 6, 
Abdullah 6, Alper 6, 
Cevher 5, Furkan 
Şahin 6, Cüneyt 6, 
Kürşat 6, (İsmail 2) 
GOLLER : Dk. 1077 
Furkan Şahin, Dk. 
75. Alper, Dk. 82. 
Kürşat, (Altınsaban) 
Dk. 46. Mert, Dk. 60. 
Mutlu, (Umurspor) 
KIRMIZI KART: Dk. 
73. Ömer, Dk. 90+2 
Metin (Umurspor) 
Dk. 85. Cevher 
(Altınsaban)
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| TÜRKİYE^N n i 
BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

DARGINLIKLARA, KAVGALARA SON VERİLDİĞİ, 
BARIŞA, DOSTLUĞA VE KARDEŞLİĞE KAVUŞULDUĞU, 

KİMSENİN YOKSULLUK VE SEFALET İÇİNDE OLMADIĞI, 
ÜRETİMİN TÜKETİMDEN FAZLA OLDUĞU, 

EMEĞİN DEĞER BULDUĞU, 
HAK, HUKUK, ADALET VE EŞİTLİĞİN SAĞLANDIĞI, 

GÜVENLİK KAYGISI VE GELECEK ENDİŞESİNİN TAŞINMADIĞI, 
TERÖR VE ŞİDDETİN SON BULDUĞU, 

HERKESİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞADIĞI

MUTLU BİR YIL
GEÇİRMENİZİ DİLİYORUZ.

ÖZGÜR AKSOY EMİRBİRGÜN | GALİP GÜR MERT DİMİLİ

UUULJUİSONGÜL ŞANLI FATİH BULUK MUSTAFA KAYNATMA «
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dLJMHL;

ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

mıhım

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları
Liman dolgu ve anroşman işleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri

^7 Kazı ve nakliye İşleri
Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax: 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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Devlete 125 milyon ILI ili tal ih kuşu Itonacalı
Milli Piyango yılbaşı biletlerinin tümünün satılması halinde 
Hazine, 125 milyon 704 bin 748 lira vergi geliri elde edecek

Talih kuşu, yılbaşı 
özel çekilişinde 
vatandaşın yanı sıra 
Hazine, diğer kamu 
kuruluşları ve 
bayilere de 
büyük paralar 
kazandıracak.
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye göre, 
yılbaşı özel çekilişi 
için bastırılan bilet
lerin önemli bir 
kısmı satıldı. Satış 
işlemi, yılbaşı 
çekilişinin 
yapılacağı 31 Aralık 
Perşembe günü 
çekiliş saatine kadar 
devam edecek.
Yılbaşı özel çekiliş 
biletlerinin tümünün 
satılması halinde, 
vatandaşa 289 mi
lyon 465 bin lira 
ikramiye dağıtılacak.

Bunun 55 milyon 
lirası da büyük 
ikramiye olarak ver
ilecek. Özel çekilişin 
diğer büyük 
ikramiyeleri de 1 
adet 5 milyon lira, 1 
adet 3 milyon lira, 1 
adet 2 milyon lira ve 
1 adet 1 milyon 
lira olacak.
Talih kuşu, yılbaşı 
özel çekilişinde 
diğer ikramiyelerle 
birlikte toplam 2 
milyon 950 bin 
269 adet ikramiye 
verecek.
Yılbaşı çekilişinde 
500 milyon liralık 
biletin tümünün 
satılması halinde 
Hâzinenin kasasına 
125 milyon 704 bin 
748 lira girecek. 
Bunun 75 milyon 
848 bin 739 liralık 
bölümünü Katma

Değer Vergisi geliri 
meydana getirecek. 
KDV çıktıktan sonra 
brüt satış tutarına 
uygulanan Şans 
Oyunları Vergisin
den de Hâzineye 42 
milyon 415 bin 126 
lira kalacak 
Savunma Sanayi

Destekleme Fonu, 
Tanıtma Fonu, 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme Ku
rumu (SHÇEK), 
Olimpiyat Oyunları 
Düzenleme Kurumu 
gibi kuruluşlara da 
kamu payı adı 
altında 7 milyon

440 bin 883 lira 
verilecek.
Böylece vergilerle 
birlikte 500 milyon 
liralık hasılatın 
125 milyon 704 bin 
748 lirasını devlete 
aktarılan kaynaklar 
oluşturacak.
Bilet satışı 

karşılığında 
yüzde 15’llk satış 
komisyonu alan 
bayiler, tüm bilet
lerin satılması 
durumunda idare
den 57,5 milyon 
lira dolayında 
komisyon alacak, 
idare adına 
ikramiye öden 
mesi karşılığın 
da da bayilere 
4,26 milyon lira 
dolayında 
ikramiye primi 
ödenmesi 
bekleniyor. 
Başbayi aracılık 
komisyonları da 
yaklaşık 2,3 milyon 
lira tutuyor. 
Bu durumda, 
yılbaşı biletleri, 
bayilere de 
64 milyon lira 
dolayında bir 
hasılat sağlıyor.

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, 
sevgi dolu ve huzurlu 

nice yeni yıllar 
geçirmeniz dileğiyle... 
Yeni Yılınız kutlu olsun!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK VC 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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SPOR KÖŞES/
Haydar YİĞİT

SPORDA GEMLİK HAFTASI
Sportif açıdan 

Gemlik’imiz adına 
çok başarılı bir 
haftayı geride 
bıraktık diyebiliriz. 
Gemlik Spor hariç 
takımlarımız içerde 
ve dışarıda rakip
lerinden puan 
almayı başardılar.

Basketbolda 
Gemlik’imizin tek 
profesyonel kulübü 
olan Gücüm 
Sporun ligdeki 
ikinci galibiyetini 
aldı. Gemlik Spor 
salonunu dolduran 
seyircilerimizin 
büyük desteğiyle 
rakibi Trakya Meriç 

üniversitesini 80-75 
yenmeyi başardılar. 
Maç sonu sevinç 
görülmeye değerdi. 
Takımımızın başarı 
larının sürmesi en 
büyük dileğimiz.

Futbolda Çotanak 
Spor konuk ettiği 
Dikkaldırım Spor’u 
6-2 yenerek haftayı 
galibiyetle kapadı. 
Az sayıda seyirci 
nin takip ettiği 
maçta tribünler 
sporcuları sürekli 
alkışladı. 
Sporcularımız rahat 
oynadı.

Hakeme itiraz hiç 
yoktu.

Maç sonu sporcu
lar birbirlerine 
sarılarak maçı 
tamamladılar.

Her zaman gör 
mek istediğimiz 
manzara bu olmalı. 
Deplasmanlarda 
bize küfrediliyor, 
diye kendinizi 
savunabilirsiniz. 
Ama, o vatandaş 
ların yaptıkları da 
çok yanlış.

Lütfen hiçbir maç 
ta sporculara kötü 
laf söylemeyin.

Birinci küme 
takımlarımızdan 
Umur Sporumuz 
şampiyon 

adaylarından 
Orhangazi Spor
dan bir puan almayı 
başardı.

Umur Spor 
istediği puanı aldı. 
Tebrik ediyoruz.

Bir diğer birinci 
küme takımımız 
Gençlerbirliği 
Sporumuz çıktığı 
Yavuz Selim 
deplasmanında 
adeta var olma 
savaşı verdi.

Rakibinin bile 
takdir ettiği takımı 
mız, 3 puanı adeta 
söktü aldı.

Taktire şayan mü
cadelelerinde dola 
yı takımımızı biz de 
tebrik ediyoruz. 
Maç sonu skor 2-1 
lehimizeydi.
Atletizmde Burhan 

Gümüş hocamızı 
başarıları devam 
ediyor.

Burhan hocamız 
yoktan var ediyor. 
Okulları dolaşıyor, 

sporcuları davet 
ediyor, çalıştırıyor 
ve bir süre sonra 
başarılar başlıyor. 
İlimiz dokuzuncu 
kros yarışlarında 
Gemlik Belediye 
Spor 17 takım ara 
sında üçüncü oldu. 
1500 metre küçük 
kızlar birinciliğini 
Nuriye Bilgi kazan 
di. Bizi de gururlan 
dırdı. Burhan 
hocamızın başarıla 
rının devamının 
diliyoruz.

U17 Gemlik Beledi 
ye Spor ağırladı 
Yavuz Selim Sporu 
yenemedi. Hatta 
penaltı atışından 
yararlanamadı. 
Adeta tek kale 
oynadı. Ama gali
biyet golünü bir 
türlü bulamadı. 
Bütün takımların 
berabere kaldığı 
haftada büyük 
fırsat kaçmış oldu. 
Son beş maç Bursa 

dışına çıkma adına 
büyük önem 
taşıyor.

Umurbey semtiç 
de yapılan ve - 
yapımını Gemlik 
Belediyesinin 
Üstendiği Recep 
Tayyip Erdoğan 
stadında sona 
gelindi. Üstü kapalı 
500 kişilik tribünü 
bulunan stat çok 
amaçlı olarak 
kullanılabiliyor. 
Konumu itibariyle 
kamp yapmaya da 
uygun bir ortamı da 
olan stat yeşillik ve 
serin havasıyla fark 
yaratıyor.

Zamanla çevre
sine ilave tribün 
yapılacak şekilde 
düşünülmüş. 
Görüntü itibari ile 
pırıl pırıl olan 
stadımızın yapımın 
da emeği geçen 
herkesi sonsuz 
teşekkürler 
ediyoruz.

Otomotiv sektörü için 2016 umul yılı olacak
Toplam otomotiv 
pazarı, uluslararası 
piyasalardaki geliş 
meler ve öngörüle 
bilirliğin etkisiyle 11 
aylık dönemde 848 
bin adete ulaşarak 
yıl sonu tahmini 
olan 900-950 bin 
aralığına yaklaşır 
ken, sektör temsilci
leri 2016'dan umutlu 
olduklarını belir
tiyor.
2015'in değerlendir 
meşini yapan 
dernek ve firmaların 
üst düzey temsilci
leri, sektörün 2016 
yılına ilişkin hedef 
leri hakkında da 
bilgi verdi.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) Genel Koor

dinatörü Hayri Erce, 
bu yılın 11 ayında 
otomotiv satışların 
da baz etkisi ne
deniyle yaklaşık 
yüzde 30'luk artış 
görüldüğünü anım 
satarak, "2014'ün ilk 
yarısı normalin 
altında bir pazardı. 
Bu nedenle bu yılı, 
2014 yerine 2013'le 
kıyaslamak daha 
doğru olur. On bir 
aylık dönemi 2013'le 
kıyaslarsak aslında 

artış yüzde 12 civa 
rında" diye konuştu. 
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen de 
atlatılan iki seçim 
süreci dikkate alındı 
ğında, 2015 yılı 
ekonomik perfor- 
man sının iyi se
viyede bulundu 
ğunu söyledi. 
Bu dönemde, küre
sel ticaretin zayıf 
seyri ve bazı ihraç 

pazarlarında yaşa 
nan olumsuz geliş 
meler nedeniyle 
ihracatta belirgin 
ölçüde gerileme 
görülmesine rağ 
men, avro bazlı ihra 
çatın artmayı sürdür 
düğünü belirten 
Önen, "Ukrayna ve 
Rusya gibi yakın 
çevre pazarlarındaki 
olumsuz gelişmele 
rin ihracatımızı 
negatif etkilemesine 
rağmen, AB pazarla 
rındaki büyüme 
sanayimizin üretim 
ve ihracat rakamla 
rina pozitif katkı 
sağladı" şeklinde 
konuştu.
Önen, üyelerinin, 
devam eden yeni 
model ve kapasite 

artışı yatırımlarını 
2016 yılında da 
sürdürmesini bekle 
diğini aktararak, 
"Bu yatırımlarla 
sanayimizin kapa
sitesinin 1,9 milyon 
adet seviyesine 
ulaşacağını tahmin 
ediyoruz" dedi. 
Doğuş Otomotiv 
İcra Kurulu Başkanı 
Ali Bilaloğlu ise 
Türkiye'de yılın 11 
ayında otomotiv 
sektörü satışlarının 
yıllık yüzde 30,8 
artışla 811 bini aştı 
ğına işaret ederek, 
"Bu rakamlar ışığın 
da pazarın yılı 900- 
950 bin bandında 
kapatacağını 
düşünüyoruz" dedi. 
Bilaloğlu, 2015'in

Doğuş Otomotiv 
markaları için be
lirledikleri hedeflere 
ulaştıkları bir yıl 
olduğunu aktararak, 
"2016'nın ise gün
deme gelecek jeo 
politik konuların; * 
dünyadaki ve 
Türkiye'deki 
ekonomik 
gelişmeleri etki 
altına alabileceği 
bir yıl olma ihtimali 
yüksek. Otomotiv 
sektörü her zaman 
ekonomik gelişme 
leri takip edeceğin 
den 2016'nın pazar 
büyüklüğü ve hızı 
tamamen ekono
minin gelişmesine 
paralel olacak" 
değerlendirmelerini 
yaptı.

Bankalar 20151e kâr katladı
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), 
Kasım 2015 ’Türk 
Bankacılık Sek
törünün Konsolide 
Olmayan Ana Gös 
tergeleri’ni açıkladı. 
Kurumun veri 
tabanındaki verilere 
göre; Kasım 2015 
döneminde Türk

Bankacılık Sek- 346 milyar 578
törünün aktif milyon TL oldu.
büyüklüğü 2 trilyon Sektörün aktif

toplamı 2014 yıl so
nuna göre 352 mil
yar 249 milyon TL 
(yüzde 17,7) arttı. 
Kasım 2015 döne
minde en büyük 
aktif kalemi olan 
krediler 1 trilyon 
468 milyar 864 mi
lyon TL, menkul 
değerler 326 milyar 
549 milyon TL oldu.

2014 yıl sonuna 
göre sektörün aktif 
büyüklüğü yüzde 
17,7, krediler yüzde 
18,4 ve menkul 
değerler yüzde 
8,0 oranında arttı. 
Bankaların 
kaynakları içinde, 
en büyük fon 
kaynağı durumunda 
olan mevduat 2014

yıl sonuna göre 
yüzde 17,6 artışla 1 
trilyon 238 milyar 
231 milyon TL oldu. 
Kasım 2015 döne
minde sektörün 
dönem net kârı < 
23 milyar 910 mil 
yon TL, sermaye t
yeterliliği standart 
oranı yüzde 15,5 se
viyesinde bulundu.
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İM ikramiye 55 milyon lira Saldırılar 1 av 
katlar sürecek

Milli Piyango Yılbaşı 
ikramiye tutarı 
açıklandı.
Milli Piyango Yılbaşı 
Özel Çekilişi'nde bu 
yıl büyük ikramiye 
55 milyon lira oldu. 
Toplam ikramiye 
tutarı ise 289 milyon 
465 bin lira oldu. 
Milli Piyango 
Yılbaşı özel 
Çekilişi'nin büyük 
ikramiyesi 55 
milyon lira olarak 
belirlendi.
Çekiliş kapsamında 
verilecek toplam 
ikramiye tutarı ise 
289 milyon 
465 bin lira olacak. 
Milli Piyango İdaresi 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
31 Aralık 2015'te 
yapılacak yılbaşı 
özel çekilişinde 55 
milyon liralık büyük 
ikramiyenin yanı 
sıra 1 adet 5 milyon 
lira, 1 adet 3 milyon 
lira, 1 adet 2 milyon

lira, 1 adet 1 milyon 
lira ve 1 adet de 500 
bin liralık ikramiye 
verilecek.
Milli Piyango 
Yılbaşı Özel Çekilişi 
kapsamında 
ödenecek ikramiye 
tutarı ise 289 
milyon 465 bin 
lira olacak.
Milli Piyango 
Yılbaşı Bilet fiyatları 
ve yılbaşı büyük 
ikramiye ne kadar 
MİLLİ PİYONGO

YILBAŞI BİLETİ NE 
KADAR?
Tam bilet 50, yarım 
bilet 25, çeyrek 
bilet de 12,5 liradan 

satılacak.
Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri, 29 Kasım 
Pazar gününden 
itibaren piyasaya 
sürüldü.
Milli Piyango idaresi 
verilerine göre, bu 
yıl 55 milyon lira 
olan büyük ikrami 
ye, son 10 yılda

büyük artış gös- 
terdi.
Büyük ikramiye, 
2006 yılında 20 
milyon lira, 2007 ve 
2008 yıllarında 25 
milyon lira olmuştu. 
Bu rakam 2009'da 
30 milyon lira, 
2010'da 35 milyon 
lira, 2011'de 40 
milyon lira, 2012'de 
45 milyon lira, 
2013 ve 2014'te ise 
50 milyon lira olarak 
belirlenmişti.

Türkiye'nin karşı 
taştığı en kapsamlı 
siber saldırısı İle Ih 
gill uzmanlar saldı 
rıların bir ay kadar 
daha sürebile ceği 
ne dikkat çekiyor. 
Türkiye'nin son 15 
gündür karşılaştığı 
en kapsamlı siber 
saldırılar, 
vatandaşın günlük 
hayatını etkileye
cek şekilde yapıldı. 
Siber güvenlik 
uzmanları, saldırıla 
rın bir ay kadar 
daha sürebilece 
ğine dikkat çekiyor. 
Devlet kurumlan 
mn internet siteler
ine yapılan saldırıla 
rın amacının, 
Türkiye'yi dışarıya 
kapalı hale ge
tirmek olduğu 
söyleniyor, 
özellikle son bir 
haftadır yoğun bir 
şekilde süren siber 
saldırılar, en çok 
sokaktaki

vatandaşı etkiledi. 
Saldırılar sonu
cunda bankaların, 
pos cihazlarının, 
eczanelerin tam 
hizmet vereme 
diğine vurgu yapan 
siber güvenlik 
uzmanları, "Panik 
havası artık yok 
olmaya başladı, 
hafta sonu ise 
saldırılar dağıta 
bilir" yorumunu. 
yaptı. Yurtdışından 
yapılan saldırılara 
önlem alınabildi 
ğlni belirten uz
manlar, şöyle 
konuştu: "Son 
saldırılar hem 
yurtdışı hem de 
yurtiçinden 
gerçekleştirildi. 
'Zombi bilgisayar' 
denilen yani başka 
ülkelerdeki korsan 
ların ele geçirdiği 
virüstü bilgisa
yarlar üzerinden 
saldırılar 
gerçekleşti.

Can Kardeş mi niklerinılen Diş 
Hekimi Peyami Cağlar'a ziyaret

Gemlik halkının ve 
üyelerimizin 

Yeni Yılını Kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dileriz

GEMLİK TİCARET 
BORSASI

Dr. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No : 2 
Gemlik/BURSA

Tel : 0 224 513 46 00 - 0 224 513 43 73 
FGax : 0 224 514 08 82

Can Kardeş Kreşi 
minikleri Diş Hekimi 
Peyami Çağlar'ı 
muayenesinde 
ziyaret ederek diş 
sağlığı hakkında 
bilgi edindiler. 
Can Kardeş kreşi 
minikleriyle 
yakından ilgilenen 
Diş Hekimi Peyami 
Çağlar öncelikle diş 
doktorundan korkul 
maması gerektiğini 
anlatan Diş Hekimi 
Peyami Çağlar 
dişlerin nasıl çürü 
düğünü neler yapıl 
ması gerektiğini an
latarak diş sağlığı 
İçin düzenli kontrol
lerin yapılması 
gerektiğini ifade 
etti.
Doktor Peyami 
Çağlar, diş fırçala 
manın çok önemli 
olduğunu dişler 
deki mikropların 
fırçalanarak yok 
olduğunu söyle 
yerek; "Dişlerimizi 
günde en az İki kez 
fırçalayacağız.

Bunu yapmazsak 
dişlerimiz çürür. 
Çürüyen diş çekilir 
sonra da takma diş 
kullanmak zorunda 
kalırız. O da hiç İyi 
bir şey değildir' 
dedi
Diş hekimi Peyami 
Çağlar, 3-6 yaşa 
sahip çocuklarda 
diş fırçalama 
alışkanlığı çoğu 
zaman dişlerin 
görünen ya da 
kolay ulaşılan yüz
lerinin fırçalanması 
şeklinde olduğu 
ancak çürüklerin 
önlenmesi için 
dişlerin ara ve 

çiğneyici yüzlerinin 
çok daha iyi 
temizlenmesi 
gerektiği için 
yetişkin eşliğinde 
daha olumlu 
sonuçlar 
alınacağına da 
dikkat çekti. 
Diş hekiminin 
anlattıklarını 
dikkatle dinleyen 
minik lere Doktor 
Peyami Çağlar Diş 
fırçası ve macunu 
hediye ederek ken
disinin de en kısa 
zamanda kreşte 
minikleri 
ziyaret edeceği 
sözünü verdi.
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Bihıükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA MARMARA'DA SON 10 YILIN EN BÜYÜK KAR YAĞIŞININ OLACAĞI İDDİA EDİLİRKEN, 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT MERKEZİNİN YANI SIRA TÜM İLÇELERLE KARA KIŞA KARŞI TÜM TEDBİRLERİNİ ALDI.
BURSA GENELİNDE 126 ARAÇ VE 430 PERSONELLE İLK KAR TANESİNİN DÜŞMESİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI BAŞLATACAK OLAN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ, ULAŞIMDA HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMAMASI İÇİN 24 SAAT KESİNTİSİZ KARLA MÜCADELE HİZMETİ VERECEK.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü verileri 
doğrultusunda 
Marmara'da son 
10 yılın en büyük kar 
yağışının olacağı 
İddia edilirken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kent 
merkezinin yanı sıra 
tüm ilçelerle kara 
kışa karşı tüm 
tedbirlerini aldı. 
Bursa genelinde 
126 araç ve 430 
personelle ilk 
kar tanesinin 
düşmesiyle 
mücadele 
çalışmalarını 
başlatacak olan 
Büyükşehir 
Belediyesi, ulaşımda 
herhangi bir 
sorun yaşanmaması 
için 24 saat kesinti-, 
siz karla mücadele

hizmeti verecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi Fen işleri 
Dairesi Başkanlığı 
ekipleri kent 
merkezinin yanı sıra 
17 ilçede de karla 
mücadele 
çalışmaları için

tedbirlerini aldı. 
Belirlenen güzer
gahlar haricinde 
olan hastane ve 
otopark giriş 
çıkışları için de 
gerekli önlemler 
alınırken, karla 
mücadele için

yapılan çalışmalar 
için bir vardiyada 
34 ekip çalışacak. 
Bu ekiplerden 5’i 
kar küreme-tuz 
atma aracıyla 
(ünimog), 
9 ekip de kürekle 
tuz atma işini 

gerçekleştirecek. 
Söz konusu ekiplere 
destek olarak ayrıca, 
bir vardiyada 20 
kamyon, 2 grayder, 
1 loder, 5 ünimog 2 
Beko loder, 1 ekska
vatör, 1 treyler ve 
1 de öncü araç 
olmak üzere toplam 
42 kamyon ve iş 
makinesi de hazır 
bulunuyor. Bu 
çalışmalar bir 
vardiyada 90 
personel olmak 
üzere 2 vardiyada 
180 personel ile 
gerçekleştirilecek. 
24 saat kesintisiz 
hizmet
Merkezin yanı sıra 
tüm ilçelerde de 
sorunsuz bir kış 
geçirilmesi için 
gerekli her türlü 
önlem alındı.

İlçelerdeki karla 
mücadele 
çalışmalarında da 
4 adet kar bıçakçı 
kamyon, 12 adet 
loder, 10 adet JBC, 
16 adet tuzlama 
kamyonu, 9 adet 
4x4 picup, 3 adet 
dozer olmak üzere 
76 iş makinesi 
ve 178 personelle 
hizmet verilecek. 
Yol işleri şantiye 
sahasındaki 
tuz deposunda 
6 bin 500 ton tuz 
ve 105 ton solüsyon 
bulunurken, 
merkez ve ilçelerde 
24 saat kesintisiz 
devam edecek 
karla mücadele 
çalışmalarında 
toplam 126 araç 
ve 430 personel 
görev yapacak

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

KAŞ6D6 B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.corh
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110 Telefon Anza 121 Bursa 256 77 84
Polls İmdat 
Jandarma İmdat

155
156

UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ İşletme

166
513 45 03

Mudanya 
Yonlkapı 
Yalova

544 30 60
(212) 516 12 12
(226)811 13 23 

inJandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95 İDO İmam Asla
Polis Karakolu 513 18 79 OrmBöl.Şef.

Milli Eğt. Md.
513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUR- FERİBOT

KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57 Yalova (226) 814 10 20

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

513 10 51 
51310 53
513 29 54
513 10 25

Karayolları 
Uman Baş.

513 13 08
513 11 33

Topçular 
Esklhlsar

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

C.Savcı Yrd.
Bmnlyot MQd.

Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
FMMUklMle 
Ot M İZ UÇAâl

*12 OO 20 Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

PefUUI Atanı* Seyahat 
MITRO
Aydın Turizm
Sûter Turtam 
KanberoOlu-Aaadat

013 12 12 Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.

524 85 86
513 10 92
513 10 45

DAĞITICILAR
• 12 1O 72 GEMDAŞ 513 29 29

Kamil Koç •12 oı ea İlçe Seç. Md. 513 77 73 Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 12 95
513 10 37
513 75 58MUTUN ELER İŞ-KUR 513 7166

Davla* Hastanesi 
Sahil Dev. Kast.

617 34 00
613 23 29

BELEDİYE___________ Ergaz 
Mllangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 613 10 66 Santral 51345 21-23 Habaşgaz 51*3 45 46
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

613 65 29
280 44 44 Başkanlık 51345 20 Yeni Llkltgaz 

BP Gaz
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 5796 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40

İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.

513 23 25 
513 45 21-182

AKçagaz
Totalgaz

014 öö ru 
514 17 00

51345 21-111 Akçen Petrol 
MAR-PET •13 30 33

Gemlik Taksi 513 23 24 Su Anza Yalnız 185 Tuncay Otogaz • 13 1C 40
Manastır Tekel 517 33 94 Baysa Patrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5362 

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)

HilSİHftİ
VENÜS SİNEMASI
Düğün dernek 2 sünnet 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...

Delibal 
11.30.-.14.00-16.30.- 

19.00-21.15;*
Azap: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:15-21:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corh
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Mini;, lııteııli öğrenişler İt tnılusiıı
Karikatürist, 
oyuncu, fotoğraf 
sanatçısı Kemal 
Akkoç, geçtiğimiz 
günlerde özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'nda tek 
kişilik oyunu 
'Sültaç Show”da 
Öğrenciler ile 
buluştu 
Fotoğraf sanatçılığı, 
karikatüristliğl 
yanında tek başına 
sahnelediği oyunları 
ile okul okul gez* 
erek, öğrenciler ile 
buluşan Kemal 
Akkoç, geçtiğimiz 
hafta içinde özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'nda kendi 
yazıp, kendi 
oynadığı Sütlaç

Show'u öğrenciler 
beğeni ile izledi, 
öğrenciler ile 
sahneden diyalog 
kurmayı başaran 
Akkoç, bu sayede

oyunun dikkatle 
izlenmesini

cevdet İşler ve 
öğrencilerin

sağlamayı başarıyor, karikatürlerini
Akkoç, show 
sonrasında Okul 
Müdürü Ahmet

çizerken, gitarıyla da 
showuna 
neşe kattı.

fiEMtVL

KURULUŞ

THY.141SeferinilpialEtti
Türk Hava Yolları, 
bugün İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
ile Sabiha Gökçen 
Havalimanından 
kal kışlı 141 seferi 
nin iptal edildiğini 
duyurdu. 
Türk Hava Yolları 
(THY), bugün ve 
yarın İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
ile Sabiha Gökçen 
Havalimam'nda, 
"meteorolojik bek
lenti sebebiyle, 
olası kapasite 
azaltılması 
doğrultusunda" 141 
seferinin iptal 
edildiğini duyurdu. 
THY'nin resmi inter
net sitesinden 
yapılan açıklamada 
iptal seferlerin 
bazıları şu şekilde 
sıralandı: 
31.12.2015 TK0350 
(1ST) İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
20:40 (ALA) Almati 
Havalimanı 06:15 
31.12.2015 TK0120 
(1ST) İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
23:50 (ELQ) El 
Kasım Prince Nayef 
Bin Abdulaziz 
Havalimanı 04:40 
31.12.2015 TK0706 
(1ST) İstanbul

Atatürk Havalimanı 
02:05 (KBL) Kabil 
Intl. Havalimanı 
09:35 
31.12.2015 
TK0799 (BSR) 
Basra Havalimanı 
08:30 (1ST) 
İstanbul Atatürk 
Havalimanı 11:20 
31.12.2015 TK0798 
(1ST) İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
03:15 (BSR) Basra 
Havalimanı 07:30 
31.12.2015 TK1877 
(1ST) İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
21:05 (MXP) Milano 
Malpensa 
Havalimanı 23:10 
31.12.2015 TK0333 
(GYD) Bakü Heydar 
Aliyev Havalimanı 
14:35 (1ST) 
İstanbul Atatürk 
Havalimanı 
15:50 
31.12.2015 TK0332 
(1ST) İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
08:15 (GYD) Bakü 
Heydar Aliyev 
Havalimanı 13:05 
31.12.2015 TK1870 
(VCE) Venedik 
Marco Polo 
Havalimanı 19:00 
(1ST) İstanbul 
Atatürk Havali 
manı 22:35

S.S. 66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi

Gemlik Halkının Yeni Yılını Kutlar. 
2016 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve 

barış getirmesini dileriz

YÖNETİM KURULU ARINA

FEHMİ ARSLAN



... ........ ^^^^^^^SGemlikKfirfezB
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ÖZELAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI 
“Y€Nf BfR ZİVKCNT 1L€ 4CDCFLCRfrifZ€ DOĞRU”

Yeni Yılda 
sağlık, mutluluk 

ve başarı diliyoruz 
deneyimli kadromuz 

ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere 

en yakın özel okuluz.

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK - www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MRVİ YAKR OSGB
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ▼

Mutlu JJ*llar
Ç.S.G.B. v

YE^NO SİZİH

^Olö'den beri..

^dninrzJdqrz...

► İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

^ÜVENLÎğÎHÎZ 
BİZİM İÇİMİZ

► İşyeri Hekimliği Hizmeti
► İşe Giriş Sağlık Raporu
► Temel İlkyardım "Eğitimi
► İş Güvenliği f ğitimi

Risk Değerlendirmeleri 
► Acil Durum Planı Hizmetleri

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Hürriyet Sok. No: 60/A 

GEMLİK 
Tel: 0 224 512 14 14 

info@maviyaka.com.tr 
www.maviyaka.com.tr

mailto:info@maviyaka.com.tr
http://www.maviyaka.com.tr
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GENGLERBİRLİGİ İSTEDİĞİNİ MflMflDI
ÛZA
İNSM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Düşmeme mücade- 
leşi veren Gemlik 
Gençlerbirliği 
evinde oynadığı 
maçta Keramet* 
spor’a 2*0 yenilerek 
sahadan boynu 
bükük ayrıldı. 
Birinci Amatör 
Küme 2. Grupta 
alt sıralardan kurtul
mak için şiddetle 
puana ihtiyacı olan 
Gençlerbirliği ilk 
yarısını golsüz 
kapadığı maçta 
rakibine ikinci 
yarıda yediği 
gollerle 2-0 yenil
erek kendini 
tehlikeye attı. 
Karşılaşmaya 
mutlak 3 puan 
için atak başlayan 
Gençlerbirliği takımı 
10. dakikada 
Murat Aydın'ın sert 
şutunun dışarı 
gitmesiyle gole 
yaklaştı. 25. 
dakikada Selim’le 
bir fırsatı 
daha kaçıran 
Gençlerbirliği

•V* 7315^"^ ;<

ilk yarıda üstün kapadı.
oynamasına rağmen İkinci yarıya yine 
d®vreyı golsüz go| için başlayan

Kil 7^1.7 
»s

Gençlerbirliği takımı 
ceza sahası içinde 
son vuruşlarda

başarılı olamadı. 
57. dakikada ceza 
sahasında kalecinin 
de hatasıyla topu 
önünde bulan Murat 
Ünaldı acele edince 
topa yavaş vurdu 
ancak kaleye giden 
topu defans 
çıkararak gole izin 
vermedi. 62. dakika 
da Kerametspor 
atağında Fatih yakla 
şık 20 metreden kal
eye vurdu. Ani gelen 
topu beklemeyen 
kaleci Mustafa 
üstünden giden topa 
müdahale demey
ince meşin yuvarlak 
ağlarla buluşarak 
Kerametspoer 
1-0 öne geçti. 
Golden sonra be
raberlik için tüm 
hatlarıyla rakip 
kalede gol arayan 
Gençlerbirliği aradı 
ğı golü bulamazken, 
Kerametspor 
maçın uzatma 
dakikala rında 
penaltı kazandı. 
Kerametspor’un 
kazandığı penaltıyı 
Osman ağlara

göndererek maçın 
skorunu 2-0 olarak 
belirledi ve 
Gençlerbirliği sa
hadan 2-0 yenik 
ayrılarak kendisi için 
çok önemli 3 puanı 
da rakibine verdi.

SAHA : Gemlik Dış 
HAKEMLER: 
Mehmet Bulut 6, 
Mehmet Mert Bülbül 
6, Kerim Kiremit 6, 
GEMLİK 
GENÇLERBİRLİĞİ: 
Mustafa 4, Şükrü 4, 
Serkan 4, Ekrem 4, 
Seymen 4, (Ali 1) 
Süleyman 4, (Furkan 
1) Burak 5, Murat 
Ünaldı 4, İlyas 4, 
Selim 4, (Emre 1) 
Murat Aydın 4, 
ORH. KERAMET
SPOR : Ferdi 5, 
Uğur 5, Mehmet 5, 
Samet 5, Recep 5, 
Fatih 6, Osman 5, 
Burak 5, Necmi 4, 
Yasin 5, Kemal 4, 
(Muhammer 1) 
GOLLER : Dk. 62. 
Fatih, Dk. 90+2 
(pen) Osman, 
(Kerametspor)
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2016 yılında ne kadar MIH öıltmılısiııiz?
Motorlu Taşıtlar Ver* 
gisi (MTV) tutarları 
2016 yılında yeniden 
değerleme oranı 
olan yüzde 5.58 
oranında artırılarak 
uygulanacak.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan tarifeye 
göre, vergiler 
997 lira ile 2772 lira 

arasında değişecek. 
Gelecek yıl ödene 
cek bir çok vergide 
fiyatların artış 
gösterdiği görüldü. 
Resmi Gazete'nin 
yer alan yeni MTV 
tarifesine göre, 1-3 
yaş arası 1,300- 
1,600 cm3 arasında 
motor hacmine 
sahip binek araçlar 
997 TL, 1,600-1,800 
cm3 arasında motor 
hacmine sahip binek 
araçlar 1,760 TL, 
1,800-2,000 cm3 
arası motor hacmine 
sahip binek araçlar 
ise 2,772 TL MTV 
ödeyecekler.

Tarifede, 1-3 yaş 
arasında 4,001 cm3 
ve yukarısı motor 
hacmine sahip binek 
araçlar 22,716 TL ile 
en yüksek MTV 
tutarını öderken, 
1,300 cm3 ve daha 
aşağı motor 
hacmine sahip 16 
yaş ve üzeri model 
binek araç sahipleri 
de 66 TL ile en az 
MTV tutarı 
ödeyecekler.
DİĞER VERGİLER 
DE ARTIRILDI 
Gelir, veraset ve 
intikal, damga, 
emlak vergisi ile 
harçlar kanununda 
öngörülen vergi, 
maktu vergi ve 
harçlar 2016 yılında 
Uygulanmak 
üzere artırıldı. 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yer alan 
tebliğlere göre, gelir 
vergisine tabi gelir
lerin vergilendirilme 
sinde esas alınan

tarife, 2016 için 
12,600 TL'ye kadar 
yüzde 15, 30,000 
TL'nin 12,600 TL'si 
için 1.890 TL, fazlası 
yüzde 20, 69,000 
TL'nin 30,000 TL'si 
için 5,370 TL, (ücret 
gelirlerinde 110,000 
TL'nin 30.000 TL'si 
için 5,370 TL), 
fazlası yüzde 27, 
69,000 TL'den 
fazlasının 69,000 
TL'si için 15,900 TL, 
(ücret gelirlerinde 
110,000 TL'den 

fazlasının 110,000 
TL'si için 26,970 TL), 
fazlası yüzde 35 
şeklinde yeniden 
düzenlendi. 
Basit usule tabi 
olmanın özel 
şartlarını belirleyen 
hadler, 2016 takvim 
yılında uygulanmak 
üzere; 1 numaralı 
bent için 88,000 TL 
ve 126,000 TL, 2 
numaralı bent için 
42,000 TL, 3 
numaralı bent için 
88,000 TL, olarak 

tespit edildi. 
Değer artışı 
kazançlarına ilişkin 
istisna tutarı 2016 
takvim yılı gelirle 
rine uygulanmak 
üzere 11,000 TL, 
arızi kazançlara 
ilişkin istisna tutarı 
24,000 TL, mesken 
kira gelirleri için 
uygulanan istisna 
tutarı 3,800 TL, 
tevkifata ve istis
naya konu olmayan 
menkul ve gayri
menkul sermaye 

iratlarına ilişkin 
beyanname verme 
sınırı ise 1,580 TL 
olarak belirlendi. 
VERASET VE 
İNTİKAL VERGİSİ 
Yeni yıldan itibaren 
veraset yoluyla veya 
ivazsız surette 
meydana gelen 
intikallerde veraset 
ve intikal vergisi; 
veraset yoluyla 
intikallerde ve 
ivasız intikallerde 
sırasıyla; ilk 210,000 
TL için yüzde 1 ve 
yüzde 10, sonra 
gelen 500,000 TL 
için yüzde 3 ve 
yüzde 15, sonra 
gelen 1.1 milyon TL 
için yüzde 5 ve 
yüzde 20, sonra 
gelen 2 milyon TL 
için yüzde 7 ve 
yüzde 25, matrahın 
3.8 milyon TL'yi 
aşan bölümü için ise 
yüzde 10 ve yüzde 
30 olarak uygu
lanacak.

COŞKUNLAR
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

• i» ■ A '
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Tiim Dost ve Müşterilerimizin Yeni Yılını Kutlar,
sağlık ve mutluluklar dileriz

İPEK 
SHOWROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 
No: 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 12 
Fax : (0.224) 514 öu 2H

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 üb uu 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK
Tel : (0.224) 514 ö*

BEKO
Kayhan Mah. 2 Noiu uaa.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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Phıanga bileti Men nelere dikkat etmeliyiz?
Milli Piyango Yılbaşı 
çekilişinde dağıtıla
cak olan büyük 
İkramiye, 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, 
40 milyon TL’lik 
büyük İkramiyeye 
sahip otamaya
bilirsiniz. Bu büyük 
üzüntü; ve hayal 
kırıklığı İle yüz yüze 
gelmek İstemiyor
sanız. Milli Piyango 
bileti alırken nelere 
dikkat etmek gerekir 

sorusunun yanıtını 
İyi bir şekilde öğren
meniz gerekmekte
dir. Bu yazımızda 
sîzlere, 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 di
ğeri ise, biletin yırtıl
mamış; ve buruşma 
mış olması gerek
tiğidir.

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 bayil
erde satılan biletler 
de de, Milli Piyango 
İdaresi tarafından 
verilmiş bayilik ruh
satının bulunmasıdır. 
Milli Piyango bileti 
alırken, bayilik ruh
satı ya da yaka kartı 
nı 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 al
malıdır. Milli Piyango 
bileti alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletinin, pürüzsüz; 
ve örselenmemiş ol
ması gerektiği de yer 
almaktadır.
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir 

sorusunun yanıtla 
rından bir diğeri de 
şu şekildedir: Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenler arasında, 
Milli Piyango bile
tinin, yılbaşı biletinin 
sol alt kısmında yer 
alan güvenlik numa 
rasıdır. Bu güvenlik 
numarasının üzerin 
de iki parmak gezdi 
rildiginde, güvenlik 
numarası rakamları 
mn kabarık olduğu
nun hissedil mesi 
gerekmektedir. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edilme 
si gerekenler arasın 
da yer alan bir diğer 
şey de, yılbaşı bile
tinin ışığa tutulması 
dır. Işığa tutulan Milli 
Piyango biletinin üz
erinde, beyaz renkli 
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 alı 
yor. UltraViyole ışık 
ta yılbaşı biletinin 
üzerinde açık yeşil; 
ve mavi renklerde, 
hem parlayan; hem 
de kesik çizgiler şek
linde dağılmış olan 
elyafların bulunması 
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 
imzalamasının 
gerekliliği yer alıyor.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

YÖNETİM KURULU
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Bursa’da yılbaşı 
öncesi pazara çıkan 
hindiler elde kaldı. 
Geçtiğimiz yıla 
göre fiyatları yarı 
yarıya ucuz olan 
pazardaki hin 
dilerin yüzüne 
bakan yok. 
Hindi fiyatlarında 
geçtiğimiz yıla 
oranla yüzde 50 
oranında düşüş 
olmasına rağmen 
üreticiler hindileri 
satamamaktan 
dert yandı.
Geçtiğimiz yıl 
150 liraya sattıkları 
hindileri bu yıl 
60 liraya satışa 
sunmalarına 
rağmen satmamak* 
tan şikayet eden 
üreticiler bu yıl 
zararlarının 
büyük olduğunu 
dile getirdi.
Bursa Soğanlı 
Hayvan Pazarında 
hindi satışı yapan 
Sedat Çolakoğlu, 
“Geçtiğimiz yıl 
150 liraya sattığımız

hindileri bu yıl 
60 liraya 
satamıyoruz. 
Satışlar hiç yok 
denecek kadar 
az 10 tane hindiyi 
zor sattım.
Geçtiğimiz yıl 300 
tane hindiyi bu za
mana kadar 
bitirmiştim. Bu yıl 
“herkes yesin" 
diye fiyatları 
düşürmemize 
rağmen kimse 
yüzüne bakmıyor.

Hindilerden 
5 kilo et çıkıyor. 
Biz bu satışlardan 
memnun değiliz, 
yedirdiğimiz 
yemin parasını 
çıkartamıyoruz.” 
dedi
Pazarda bir diğer 
hindi satıcısı 
Ekrem Balıkçı, 
“Bu yıl yem fiyatları 
yüksek, hindi 
fiyatları da çok 
düşük. Buna 
rağmen satış "yok"

denecek kadar az. 
Geçtiğimiz yıl 
150 liraya sattığım 
hindiyi bu yıl 
100 liraya 
satıyorum. Bu 
hafta iyi bir satış 
bekliyordum ama 
olmadı. 400 tane 
hindi elimde 
kaldı. Pazarda 
hindi satışı 
yapan tüm 
arkadaşların hin 
diler elinde kaldı” 
şeklinde konuştu.

Alkollü araç 
kullanma cezası 

844 lira
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede 
rasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
yeni yıl ile birlikte alkollü araç kullanan 
sürücülere kesilen para cezalarının 
800 lira değil 844 lira olarak uygulana 
cağını söyledi.
Yeni yılda uygulanacak cezalara ilişkin 
Trafik Ceza Rehberi kitapçığını TŞOF 
olarak bastırıp ülke genelinde bulunan 
706 şoförler odasına gönderdiklerini an
latan Fevzi Apaydın, "Yıl içerisinde 
alkollü araç sürücüleri artık istedikleri 
gibi rahat olamayacak. Çünkü her 
defasında yazılacak olan cezalar 
değişiyor. 2016 yılında ilk defa alkollü 
araç kullanan sürücüye 844 lira, ikinci 
kez alkollü araç kullandığı tespit edilen 
sürücüye 1058 lira, 3 ve sonrası için 
alkollü araç kullanan sürücülere ise 1698 
lira para cezası yazılacak." dedi.
Apaydın, "2015 yılında uygulamaya 
konulan düzenleme ile alkol ölçümünde 
teknik cihazlar kullanılmasının sürücü 
tarafından red edilmesi, alkolmetreye 
üflenilmemesi halinde 2.288 TL olan ceza 
2.415 TL idari para cezası uygulanacak. 
En önemlisi sürücü belgesi iki yıl süreyle 
geri alınarak araç sürücüsü araç kullan
maktan men edilecek." dedi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Gemlik halkının ve partili üyelerimizin 
Yeni Yılını kütlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler 
geçirmelerini dileriz. 

*

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Osman DURDU
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AYRINTI
Erhan İZGİ

NE KADAR DUVARLIYIZ!
Geçen gün bir 

gazeteyi okurken 
küçük bir yazı 
gözüme ilişti. 
“İtalya parlamen
tosu tarafından bu 
hafta içinde onay
lanan “yeşil 
ekonomi” yasası 
kapsamında her
hangi bir kamusal 
alanı kirletenlere 
ceza yağacak. Yere 
kâğıt ve sakız çöpü 
atanlara 30 ila 150 
Euro arasında 
değişen cezalar 
uygulanacak. 
Sigara izmaritiyle 
yerleri kirletenlere 
300 Euro'ya kadar 
para cezası kesile
cek.”

İçimden öylesine, 
sevindim ki anlata
mam.

Bizim ülkemizde 
de böylesi kararlar 
alınamaz mı diye 
düşündüm. İnsan
lara eğitim yoluyla 
güzel alışkanlıklar 

kazandırılmalı... 
Doğru; fakat cay 
dinci olması için 
birtakım yaptırım 
ların da uygula
maya konması çok 
yerinde bir karar 
değil mi?

Günlerden bir gün 
Orhangazi cadde 
sinde yürüyordum. 
Bir dükkândan 
çıkan esnaf ce
binden sigara pake
tini çıkardı, içinde 
bir tek sigara 
kalmış olmalı. Onu 
çakmağıyla yaktı ve 
paketi eliyle buruş 
turup yaya kaldın 
mın kenarına ana 
yola bırakıverdi. 
İnanın bir insan 
olarak onun adına 
utandım, yerin 
dibine girdim. Kılık 
kıyafetine baktım. 
Kelli felli biriydi. 
Uyarmayı düşün 
düm, bir saygısızlık 
yapar düşüncesiyle 
yüzüne anlamlı 

anlamlı bakarak 
yanından geçtim.

Bir gün Gemlik 
terminaline yolcu 
geçirmek için 
gitmiştim.

Sabahın erken 
saatiydi.

Her taraf tertemiz 
di. Çünkü bir temiz
lik görevlisi işini 
yapıyordu.

Büyük bir firma 
nın otobüsü geldi, 
gidecek yolcular 
araca binerken 
şoför ve yardımcısı 
sigara ağızlarında 
keyif çatıyorlardı. 
Sigaralarından bir 
iki kez çekmişlerdi 
ki aracın kalkış 
saati geldiği için 
sigara izmaritlerini, 
iki metre ilerde çöp 
kutusuna atmak 
varken yeni temiz 
tenmiş, süpürül 
müş yere attılar. 
Söyleyecek söz 
bulamadım. Duyar 
sizliğin bu kadarına 

da pes doğrusu... 
Çoğu zaman oto

mobil kullanan 
kişiler pet şişelerini 
ve yedikleri öteberi
lerinin çöplerini 
aracın camından 
dışarı atmakta bir 
sakınca görmezler. 
Bir söz vardır:
"Bir toplumun 

kültürü bireylerin 
sokaktaki hareket
lerinden belli olur.” 
Hangi yanımızı eleş 
tirelim, hele hele 
yere tükürenler, on
lardan hiç söz 
etmek istemiyo
rum...

Gemlik Belediyesi 
tarafından sahile 
yapılan oturma 
bankları ve bazı 
yeşilliklerin içinde 
yapılan oturma 
yerlerinin önünden 
geçerken ayçiçeği 
kabuklarının yığıl 
mış olarak görün
tüsü müthiş bir 
çirkinliği yansıtıyor.

Bu çirkinlik birçok 
kişinin dikkatini 
çekmiştir.
Vatandaşlar yedik
leri ayçiçeklerinin 
kabuklarını 
bulundukları yere 
atmaktan çekinmi 
yorlar...

Hayvan bile yattığı 
yerden belli olur bu 
insanların evleri de 
herhalde böyledir.
Çoğu zaman 

sokakları, caddeleri 
süpüren araçları 
görüyorum.

Ne güzel temiz bir 
ilçede oturuyoruz 
diyeceğim, temizlik 
aracı üç beş metre 
gitmeden birilerinin 
sokağa, caddeye 
çöp attığını görüyo
rum.
Temizlik görevlile 

ri sokakları, cad
deleri süpürüyor iki 
dakika geçmeden 
birileri çöp atmakta 
gecikmiyor. Bu 
konuda yetkililer ne 
yapsın?

Her vatandaşın 
başına bir bekçi 
dikecek değil ya!
Almanların bir 

sözü varmış: 
''rîerkes kapısının 
önünü süpürürse 
bütün şehir temiz 
olur.”

Doğru bir söz... 
Biz kapımızın 

önünü süpürmek- 
ten vazgeçtik, 
temizlenmiş olan 
sokağımızı kirlet
meyelim, bu yeter 
bize.
Ama nerde?
Bazı doğruların 

benimsenip 
yerleşmesi elbette 
ki eğitimle 
gerçekleştirilmeli... 
Şayet olmuyorsa 
caydırıcı olması 
açısından bazı 
yaptırımların, 
para cezalarının 
uygulanması 
kaçınılmaz olur. 
Bu cezalar 
vatandaşı olumsuz 
davranışlardan 
ister istemez 
uzaklaştıracaktır.
Avrupa ülkele 

rinde sokakların 
tertemiz olduğunu 
görünce aramızdaki 
duyarlık kendiliğin 
den ortaya çıkıyor. 
İnsanları ya eğite 
rek ya da yaptırım 
larla duyarlı hale 
getirmenin müm 
kün olduğunu söy 
lemek galiba doğru 
olacak.

İtalya bunun en 
güzel örneğini 
sergiliyor. 
Yaptırımlar bizde 
de uygulansa fena 
mı olur, ne der
siniz?

Elektriğe 2016'da zam geliyor
Elektriğin birim 
fiyatına 1 Ocak'tan 
itibaren zam geliyor. 
Beklenti yüzde 5-10 
aralığında bir fiyat 
artışı olacağı 
yönünde.
Enerji sektörü ve 
tüketicilerin 
gözleri, Ankara'dan 
doğalgaz ve elek
trikle ilgili olarak 
çıkacak yeni tarife 
ferle ilgili kararlara 
çevrildi. Elektriğe, 
yeni yılla birlikte 1 
Ocak'ta yüzde 5-10 
aralığında zam 
yapılmasına kesin 
gözüyle bakılırken, 
oranın yaklaşık 
olarak yüzde 9.8 
olabileceği belir
tiliyor.
Enerji sektörünün 
ve mil yonlarca 
tüketicinin dört 
gözle beklediği üç 
kritik karara ilişkin 
yürütülen ve büyük 
Ölçüde sonuç lanan

çalışmaların ayrıntı 
larına ulaşıldı

ELEKTRİKTE 
YENİ TARİFE

Elektriğe, 1 Ocak'
tan geçerli olmak 
üzere zam hazırlığı 
son noktaya geldi. 
Her ne kadar yüzde 
5-10 aralığında bir 
zam konuşulsa da 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru- 
mu'nun (EPDK) 
değişik senaryolar 
üzerinde çalıştığı

biliniyor. Oranın, 
yüzde 9.8 olabile 
ceği kaydediliyor.

KARAR PERŞEMBE 
GÜNÜ BELLİ
OLACAK

EPDK, bu konuyla 
İlgili kararını, 31 
Aralık Perşembe 
günü yapacağı 
toplantıda alacak. 
Karar, aynı gürr ka
muoyu ile paylaşıla 
cak. Bilindiği gibi 
elektrikte, tarifeler 
3 ayda bir gözden 

geçiriliyor. Maliyet 
artışı söz konusu 
ise buna göre bir 
fiyat artışına gidi li 
yor. Maliyetler düş 
müşse bu kez fiyat
lar aşağıya çeki 
liyor.

EN SON 2014'TE 
ZAM YAPILMIŞTI

EPDK bundan önce 
son olarak 1 Ekim 
2014 tarihinde 
elektriğe ve doğal 
gaza zam yapmıştı. 
Her İki kaleme de 
gelen zam yüzde 9 
civarında olmuştu.

5 YILDA 17.5 
MİLYAR YATIRIM 
YAPILACAK

EPDK, elektrik dağı 
tim şirketlerinin 
2016 İle 2020 döne
mini İçeren 5 yılda 
yapacakları yatırım 
İçin öngörülen 

tutarı da belirledi. 
Kurul, 5 yılda 
yaklaşık 17.5 milyar 
TL'llk yatırım (kamu 
taştırma dahil) hede 
fi koydu. Yıllık, 3.5 
milyar TL yatırım he 
defleniyor. Sektör 
temsilcileri, dağıtım 
şebekesine yapıla 
cak yatırımın önemi 
ne işaret ederek, bu 
yatırımlarla birlikte 
arıza ya da keslntile 
rln daha da azalaca 
ğını dile getiriyorlar.

TÜRK AKIMI'NDA 
YUMUŞAMA

Rusya Enerji Bakanı 
Aleksandr Novak, 
''Türk Akımı boru 
hattı İle ilgili müza 
kerelerin tekrar baş 
laması İhtimal dışı 
değil'' dedi.
Novak, "Türk Akımı 
hattının hayata geç 
mesl AB'nln kara 
altyapısının inşası 

hakkındaki kararına 
bağlı" diye ekledi.

DOĞALGAZI 
PETROL KURTARDI

Büyük bir sürpriz 
olmazsa doğalgaza 
zam yapılmayacak. 
Doğalgaz 
fiyatlarının petrolle 
birlikte hızla 
düştüğünü 
belirten kaynaklar, 
Rus gazının 
her 1000 metre 
küp fiyatının 400- 
450 bandından, 
199 dolara kadar 
gerilediğine 
işaret etti.
Petrole bağlı 
olarak doğalgaz 
fiyatlarının daha da 
düşeceği kayda 
geçirildi.
BOTAŞ, doğalgaz 
fiyatlarını her 
ay maliyet bazlı 
olarak gözden 
geçiriyor.
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2016 yılımla kaç gün tatil yapacağız?
2016 takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin başlangıcı pazartesi 

gününe denk geldiği için muhtemelen her iki bayramda da 9 günlük bir tatil olacak.
Resmi tatiller 
listesi yayınlandı. 
2016 yılında 
çalışanlar ve 
öğrenciler kaç 
gün tatil yapacak? 
Belirlenen takvime 
göre resmi tatiller 
hangi tarihlerde 
olacak?
Türkiye 1 Ocak 
Cuma’ya denk 
geldiği İçin yeni yıla 
3 günlük bir tatille 
başlayacak. 31 
Aralık da öğleden 
sonra tatil olacağı 
İçin 2016 yaklaşık 
4 günlük tatille 
gelecek.
2016 resmi tatil 
açısından zengin 
olacak. 2016 
takvimine göre 
Ramazan ve Kurban 
Bayramı tatillerinin 
başlangıcı pazartesi 
gününe denk geldiği 
için muhtemelen her

İki bayramda da 9 
günlük bir tatil ola* 
cak.
Ancak milli 
bayramlar genelde 
hafta sonuna denk 
geliyor. 23 Nisan 
Çocuk Bayramı, 
1 Mayıs İşçi 
Bayramı ve 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı hafta 
sonuna denk 
geliyor.

2016 RESMİ 
TATİLLER LİSTESİ

YILBAŞ11. GÜN 01 
OCAK CUMA

23 NİSAN - ULUSAL 
EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 1 
GÜN 23 NİSAN 
CUMARTESİ

1 MAYIS - EMEK VE 
DAYANIŞMA

GÜNÜ(İŞÇİ 
BAYRAMI) 1 GÜN 01 
MAYIS PAZAR

19 MAYIS - 
ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR 
BAYRAMI 1 GÜN 19 
MAYIS PERŞEMBE

RAMAZAN
BAYRAMI AREFESi 
1/2 GÜN 04 TEMMUZ 
PAZARTESİ

RAMAZAN 
BAYRAM11. GÜN 05 
TEMMUZ SALI

RAMAZAN

BAYRAMI 2. GÜN 06 
TEMMUZ 
ÇARŞAMBA

RAMAZAN 
BAYRAMI 3. GÜN 07 
TEMMUZ 
PERŞEMBE

30 AĞUSTOS

ZAFER BAYRAM11 
GÜN 30 AĞUSTOS 
SALI

KURBAN BAYRAMI 
AREFESi 1/2 GÜN 11 
EYLÜL PAZAR

KURBAN BAYRAMI 
1.GÜN 12 EYLÜL 
PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 
2. GÜN 13 EYLÜL 
SALI

KURBAN BAYRAMI 
3. GÜN 14 EYLÜL 
ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 
4. GÜN 15 EYLÜL 
PERŞEMBE

29 EKİM 
CUMHURİYET 
BAYRAM11,5 GÜN 
28 EKİM CUMA - 29 
EKİM CUMARTESİ

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, sağlık ve

PAŞA OTEL 
“GEMLİK 

★ ★ ★

mutluluk dolu bir yıl geçirmelerini dileriz

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRRETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK

Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 

RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel: 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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6 milyon kişi için »eni dönem Baslıyot
2016’dan itibaren, 
yaklaşık 6 milyon 
kişiyi ilgilendiren 
bireysel emeklilik 
sisteminde (BES) 
yapılan kesintilerde 
yeni bir dönem 
başlayacak. 
BES İçin yapılacak 
tüm kesintilerde 
tavan uygulamasına 
geçilecek. BES 
katılımcılarından 
“giriş aidatı" ve 
“yönetim gideri" adı 
altında ilk 5 yılda 
yapılacak kesintiler 
yıllık 140 lirayı 
aşamayacak. Mevcut 
sistemde, ilerleyen 
yıllarda da kesintile 
re devam edilirken, 
artık katılımcılardan 
6. yıldan itibaren 
bu İki kesinti 
yapılamayacak, 
sadece “fon gideri" 
kesintisine devam 
edilecek. Sistemde 6 
yıl ve daha uzun 
süre kalanlara ise 
2021 yılından 
itibaren fon gideri 
kesintisinin belli bir 
kısmı iade edilecek. 
Ne kadar uzun süre

kalınırsa iade 
oranı o kadar 
artacak.
Hazine Müsteşarlı 
ğı’nın, 25 Mayıs 2015 
tarihinde Bireysel 
Emeklilik Sistemi 
Hakkında Yönet* 
melik’te yaptığı 
değişiklik 1 Ocak 
2016 tarihinde 
yürürlüğe girecek. 
Yeni yönetmelik 
uyarınca, “giriş 
aidatı" ve “yönetim 
gideri” olarak 
yapılabilecek kesin
tiler ilk 5 yıl ile 
sınırlandırıldı. 5 yıllık 
dönemde bu iki 
kalem için 

yapılabilecek yıllık 
kesintiler, aylık brüt 
asgari ücretin yüzde 
8.5’ini aşamayacak. 
Yıl başında 
yürürlüğe girecek 
net bin 300 liralık as
gari ücretin brütü 
bin 645.77 lirayı bu
lacak. Bu nedenle, 
gelecek yıl söz 
konusu iki kalem 
için yapılabilecek 
kesinti toplamı 140 
lirayı aşamayacak. 
6. yıldan itibaren ise 
“ara verme” kesintisi 
dâhil “yönetim 
gideri” kesintisi 
yapılamayacak ve 
“giriş aidatı” tahsil 

edilemeyecek. 
MEVCUT 
SÖZLEŞMELERE 
UYGULANA 
BİLECEK
Şirketler genellikle 
giriş aidatını peşin 
almıyorlar, müşteri 
sadakatini sağlamak 
amacıyla erteliyorlar. 
Buna “ertelenmiş 
giriş aidatı” de
niliyor. Ertelenmiş 
giriş aidatı, müşteri 
başka bir şirkete 
geçtiğinde ya da sis
temden erken 
çıktığında tahsil 
edilebiliyor. Şirket 
değiştirmelerde ve 
sistemden çıkışta 

yapılan bu tür kesin
tiler artık yeni kural
lara tabi olacak.
5 yıl doldurulmadan 
yapılan şirket 
değiştirmeleri veya 
sistemden tümüyle 
çıkışta asgari 
ücretin yüzde 8.5’i 
oranındaki yıllık 
tutar dikkate 
alınacak. Örneğin, 3 
yıl sistemde kalıp 
ayrılan kişi için 
öncelikle bu kişi 
tarafından sözleşme 
süresince ödenmiş 
kesintiler hesap 
lanacak. Ardından 
asgari ücretin yüzde 
8.5’i esas alınarak, 
3 yılda alınabilecek 
azami tutar belir
lenecek. Belirlenen 
bu tutardan, 
daha önce 
yapılmış ödemeler 
düşüldükten sonra 
kalan tutar kadar 
tahsil edilecek. Yeni 
kurallar, 31 Aralık 
2015 tarihinden önce 
imzalanmış BES 
sözleşmelerine de 
uygulanacak. 
Sözleşmede daha 

önce imza altına 
alınmış bulunan 
“ertelenmiş giriş 
aidatları”, yeni 
yönetmelikteki 
sınırları 
aşamayacak.
1 Ocak 2016 tarihi 
itibarıyla devam 
eden BES 
sözleşmelerinde, 
eğer son 5 yılda 
yapılan kesintiler, 
asgari ücretin 
yüzde 8.5’i üz
erinden belirlenen 
5 yıllık üst sınırı 
aşmış ise bu kişiden 
artık yönetim gider 
kesintisi ve giriş 
aidatı altında her
hangi bir kesinti 
yapılamayacak. 
AŞANLARDAN 
2016’DA KESİNTİ 
YAPILAMAYACAK 
Sözleşme yıldönümü 
1 Temmuz olan bir 
BES katılımcısından, 
2015’in ikinci 
yarısında 140 lira 
kesinti yapılmış ise 
bu kişiden
30 Haziran 2016’ya 
kadar kesinti 
alınamayacak.

2016 yıtac edM ne aıtaliMiım^a, 
udta, kotla ne çuakbvtiHU^a, ta Mkutu'ja luujıMîı otaduu; 

Htutttı, Mğhkfı, toçmfc, bereketli ne kazançtı 
giwlei gdiftmini diluty

Yönetim Kurulu adına Başkan
İsmail BEKİ

Hamidiye Mah. 2. Kordon Boyu Alemdar Apt. ALtı No: 16 16600 GEMLİK Tel: (0.224) 513 2018 Fax: (0.224) 514 5010 www.gemlikeso.org

http://www.gemlikeso.org
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

GEZİN GÜZEL OLUN...
Bu yazımda sîzlerle 

ilçemiz çevresinde 
kışın ekonomik tatil 
yapabileceğiniz yer
lerden bazılarını 
tanıtmak istiyorum.

İlçemiz çevresinde 
kış turizmi denilince 
ilk olarak âkla Ulu 
dağ ve Oylat Kaplı 
çaları gelir. Peki, bu 
iki Önemli turizm 
merkezi haricinde 
ilçemizde yaşayanlar 
kışın nereleri geze
bilir.

Şimdi sizlere iki, iki 

buçuk saat yol 
giderek 
gezebileceğiniz ve 
ekonomik tatil 
yapabileceğiniz 
birkaç yer tanıtmaya 
çalışacağım.
değişmektedir.

İlk olarak Kütahya 
Ilıca Kaplıcaları ile 
başlayabiliriz 
tanıtımıza. Bu bölge 
çok çok uygun fiyata 
apartlar bulunabile 
ceğiniz bir bölgedir. 
Ayrıca bölgede ünlü 
Güral Ailesine ait bir 

de beş yıldızlı otel 
bulunmaktadır.

Yine İznik üzerin 
den Mekece’ye inip 
Geyve yolunu takip 
ederseniz sırasıyla 
Taraklı, Göynük, 
Mudurnu hattında 
bulunan yerleri geze
bilirsiniz. Bu hat üze 
rinde özellikle 
Göynük ile Mudurnu 
arasında bulunan 
Sünnet Gölü’nü gez
menizi ve hatta 
mümkünse bir gece 
konaklamanızı

tavsiye ederim. Orta
lama yarım pansiyon 
200-225 TL civarında 
bir ücrete bu tesiste 
kalabilirsiniz. Tesis 
yeni ve modern ol
mamakla birlikte 
tamamen doğa ile 
baş başa olması 
tesise ayrıcalık 
katmaktadır.

Eğer, Balıkesir is
tikametine gidersek 
yol üzerinde birçok 
alternatif bulabilir 
siniz. Bu alternati
flerden en uygun 
fiyatlı olanı Balıkesir 
Ilıca Kaplıcalarıdır. 
Ilıca Kaplıcalan’ndan 
sonra yine Balıkesir 
Bölgesi’nde Gönen 
veya Sındırgı 
Kaplıcaları 
değerlendin lebilir. 
Tabi bu yol üzerinde 
kolaylıkla Gölyazı 
Köyü, Eskikararağaç 
Köyü, Karacabey 
Longozu ve 
Kemalpaşa Suuçtu 
Şelalesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Bu bölgöler hari 
cinde biraz daha yol 
yaparak İzmit Karte 
pe veya Bolu Kartal 
kaya seçeneklerini 
değerlendirebilir 
siniz.

Kartepe yolu üze 
rinde, Maşukiye’de 
ki pansiyonlarda 
veya şömineli, tele- 
vizyonlu, sıcak sulu 
bungolowiarda ko 
naklayabilirsiniz. 
Bolu Kartaltepe yolu 
üzerindeki Göl Evi 
ise eski olmakla 
beraber hem dağ 
havası hem de göl 
havası alabileceğiniz 
muhteşem bir yerdir.

Bu noktalar bizim 
için çok uzak derse 
niz de hemen bur
nunuzun dibinde bu
lunan İznik’i ziyaret 
etmenizi, tarih ile iç 
içe bir gün geçirdik
ten sonra Orhangazi 
Keramet Kaplıcala 
rında 3 TL’ye zeytin 
ağaçları arasında 
güzel ve ekonomik 

bir kaplıca keyfi ya
pabilirsiniz.

Malesef, şimdilik 
kaplıca çevresinde 
konaklama tesisi 
bulunmamaktadır.

Bu nedenle Kera 
met Kaplıcalarına 
giderken kaplıca 
öncesi ve sonrası 
kullanmak için 
mayo, terlik, havlu 
ve kalın kıyafetler 
almayı unutmayınız.

Cümlelerime son 
verirken başlık 
olarak kullandığım 
cümlenin esas 
sahibi hanımefen 
diye de hakkını tes
lim etmek isterim.

Bu cümle Gemlik 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı üyesi 
bir bayan tarafından 
söylenmiş olup, 
kışın ilçemiz ve 
ülkemiz genelinde 
yaygın bulunan kışın 
gezilmez yada gezi 
olmaz anlayışına 
ithafen tarafımdan 
kullanılmıştır.

Ticaret Borsası 11. Ortak ATATÜRK STADINDA
Akıl Toplantısına Katıldı

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Meclis 
Üyeleri Erdal Kayalı, 
Ali öztürk, Cevat 
Yazıcı, Sinan Turan 
Genel Sekreter Me 
lih Karbay ve Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bahadır Selvi Bursa 
Ticaret Borsası’nın 
ev sahipliğinde Bur- 
sa’da düzenlenen 
ve BTSO Yönetim

l Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay’ın 
da katıldığı 11. Oda 
lar ve Borsalar 
Ortak Akıl toplantı 
sına katıldı. 
Toplantının açılışın 
da konuşan Bursa 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu

Başkanı Özer Matlı, 
ilçe oda ve bor- 
salarla birlikte ortak 
hareket etmenin 
Bursa ekonomisine 
değer kattığını ifade 
etti.
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Bursa’nın ekonomik 
kalkınma hedefleri 
ne ulaşmasında iş 
dünyasının birlikte 
hareket etmesinin 
büyük önem 
taşıdığını ifade etti. 
“COĞRAFİ İŞARET 
KONUSUNDA 
OYUN PLANIMIZI 
HAZIRLAYALIM" 
Bursa’da coğrafi 
işaret noktasında 
mutlaka bir yol 
haritasının hazırlan 
ması gerektiğini 
belirten Başkan

Burkay, "Bizim bu 
konuda önemli 
bir zenginliğimiz 
var. Özellikle öne 
çıkan ürünlerle 
ilgili yol haritasını 
hazırlamalıyız” dedi. 
İbrahim Burkay, ilçe 
oda ve borsalardan 
gelen her talebin 
takipçisi olduklarını 
ifade ederek, "Bu 
bölgenin tarım, 
gıda, hayvancılık 
ve ticaret alanında 
ihtiyacı olan tüm 
meselelerini hem 
BTSO hem de 
TOBB çatısı altın 
da ilgili mercilere 
taşımak için 
çalışıyoruz. Her 
bir konu ile ilgili 
odalarımızdan 
gelen raporların 
takipçisiyiz” 
şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan 
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır, "Borsa olarak 
coğrafi işaret uygu 
lamasını hayata 
geçirdik ve bu konu 
da uzun yollar katet- 
tik. Şu anda coğrafi 
işaret uygulamasını 
en iyi şekilde uygu
layan kurumuz. Bu 
konu ile ilgili proje 
ler geliştirerek, 
ortak hareket edil 
mesi durumunda 
Gemlik Zeytini ko 
runmasını ve tanıtıl 
masını, tarımda 
izlenebilirlik yarat 
mış oluruz. Birlikten 
güç doğar ve bu 
gücün bölgemize 
getirileri çok yüksek 
olur” şeklinde 
konuştu.

SONA DELİNİYOR

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile bir
likte yürüttüğü 
Atatürk Stadyumu 
yenileme çalışma 
larında sona 
gelindi. Gemlik 
Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlü 
ğü ekipleri zemin 
çalışması ve 
soyunma odaların 
da yaptıkları ye
nileme çalışmala 
rım tamamladılar. 
Sulama sistemini 
yenileyen ve 
çevre düzenleme 
çalışma larını da 
tamamlamak 
üzere olan ekipler, 

yeni çimlerin 
serilme çalışma 
larını da başlattılar. 
Gemlik Belediyesi 
Park Bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal, Gemlik 
Atatürk Stadı ye
nileme çalışmala 
rım en kısa sürede 
bitirmeyi hedef 
(ediklerini kayde 
derek, yeni 
çimlerin serilmesi 
sonrasında 
birkaç küçük 
çalışmanın daha 
yapılacağını ve 
yenilenen 
stadyumun 
açılışa hazır hale 
geleceğini 
müjdeledi.
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